
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. december 30., péntek

Tartalomjegyzék

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 40413

2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról 40430

2011. évi CXCVI. törvény A nemzeti vagyonról 40478

2011. évi CXCVII. törvény A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról,

a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,

továbbá az ezekkel összefüggõ egyes törvények módosításáról 40536

2011. évi CXCVIII. törvény A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggõ egyes törvények

módosításáról 40611

2011. évi CXCIX. törvény A közszolgálati tisztviselõkrõl 40622

2011. évi CXCX. törvény A nemzeti mobil fizetési rendszerrõl 40710

347/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

A minõsített adatok, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági

érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ

beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

módosításáról 40713

348/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 40714

349/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról 40733

350/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyûjtés és a közhasznúság

egyes kérdéseirõl 40736

351/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak

a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl szóló 206/2011. (X. 7.)

Korm. rendelet módosításáról 40740

352/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

A közbeszerzések központi ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl szóló

46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletnek az államadósság-kezeléssel összefüggõ

módosításáról 40740

353/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

Az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes

szabályairól 40741

354/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény

végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról 40748

355/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

A Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról 40749

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám



356/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.

rendelet módosításáról 40757

357/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

A stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában

és felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló adatainak

nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenõrzésével

összefüggõ eljárási szabályokról 40760

358/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

A stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában

és felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló kijelölésérõl 40761

359/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

szerinti stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté nyilvánítás

eljárási szabályairól 40762

64/2011. (XII. 30.) BM

rendelet

A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres

szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és

a személyügyi igazgatás rendjérõl 40764

65/2011. (XII. 30.) BM

rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél

rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges

követelményekrõl 40783

66/2011. (XII. 30.) BM

rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos

állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról,

valamint a folyósítás szabályairól 40833

67/2011. (XII. 30.) BM

rendelet

Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi,

pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselõi

munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve

keresõképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi

alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet

módosításáról 40852

68/2011. (XII. 30.) BM

rendelet

Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggõen hazánk elnevezésének

Magyar Köztársaságról Magyarországra történõ változásából eredõ,

a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek

módosításáról 40930

69/2011. (XII. 30.) BM

rendelet

A magánútlevél soron kívüli, sürgõsségi, valamint azonnali eljárásban

történõ kiállításáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetésérõl 40935

20/2011. (XII. 30.) HM

rendelet

A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzések

szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosításáról 40937

1514/2011. (XII. 30.) Korm.

határozat

A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának

folytatásáról 40938

113/2011. (XII. 30.) ME

határozat

A Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának felmentésérõl 40939

114/2011. (XII. 30.) ME

határozat

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatójának kinevezésérõl 40939

40412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám

Tartalomjegyzék



II. Törvények

2011. évi CXCIV. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról*

Az Országgyûlés az ország pénzügyi stabilitása és a költségvetési fenntarthatóságának biztosítása érdekében, a központi

költségvetésrõl szóló törvény megalapozottságának független vizsgálata, valamint az államadósság csökkentésének elõsegítése

céljából az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény XXX. cikke, 34. cikk (5) bekezdése, 37. cikk (5) bekezdése, 40. cikke és 44. cikk

(5) bekezdése alapján a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1. § E törvény alkalmazásában

a) fejlesztés: olyan – alapvetõen felhalmozási kiadásokban megtestesülõ – tevékenység, amely új, vagy a korábbinál

mûszaki, technikai szempontból korszerûbb tárgyi eszközök létrehozására, vagy meglevõ tárgyi eszközök

mûszaki, technikai paramétereinek javítására irányul,

b) kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Áht.) 2. § (1) bekezdés l) pontja szerinti szervezet,

c) likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendõ hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott

hitelt is.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE

1. Az államadósság fogalma, számítása

2. § (1) Az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésében, valamint 37. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása során

figyelembe veendõ mindenkori államadósság mutatója (a továbbiakban: államadósság-mutató) olyan százalékban

kifejezett, egy tizedesig kerekített hányados, amely

a) számlálójában az államháztartás központi alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének, és

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek egymással szembeni kötelezettségek kiszûrésével számított

(konszolidált) adósságának (a továbbiakban együtt: államadósság),

b) nevezõjében a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszerérõl szóló tanácsi rendeletben

meghatározottak szerint számított bruttó hazai terméknek

e törvény szerinti értéke szerepel.

(2) Az államháztartás központi alrendszerének adóssága az államháztartás központi alrendszerébe tartozó jogi személyek

által vállalt adósságot keletkeztetõ ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján.

(3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerének adóssága a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok,

a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok, a többcélú kistérségi

társulások és az egyéb, jogi személyiséggel rendelkezõ társulások (a továbbiakban együtt: önkormányzat) által vállalt

adósságot keletkeztetõ ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján.

(4) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adóssága az általuk, saját nevükben vállalt adósságot keletkeztetõ

ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám 40413



3. § (1) Adósságot keletkeztetõ ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tõketartozása,

b) a számvitelrõl szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír forgalomba

hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb

értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel

megegyezõ, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevõi félként történõ megkötése a lízing futamideje alatt, és

a lízingszerzõdésben kikötött tõkerész hátralévõ összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzõdés eladói félként történõ megkötése

– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött

visszavásárlási ár,

f) a szerzõdésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap idõtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki

nem fizetett ellenérték,

g) külföldi hitelintézetek által, származékos mûveletek különbözeteként az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-nél

(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év elsõ hat

hónapjában lejáró adósság elõzõ költségvetési évben történõ elõfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg

a költségvetési év elsõ hat hónapja során várható törlesztések összegét. Az elõfinanszírozás céljából adósságot

keletkeztetõ ügyletbõl származó összeget egy elkülönített letéti számlán kell tárolni, és a keletkezés évében azt nem

lehet elkölteni.

2. Az adósságcsökkentés

4. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvényben összegszerûen meg kell határozni az államháztartás központi

alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek

adósságának a költségvetési év utolsó napjára – az Alaptörvény 36. cikk (5) és (6) bekezdésének megfelelõen –

tervezett értékét.

(2) A központi költségvetésrõl szóló törvényben az (1) bekezdésben foglalt értéket oly módon kell meghatározni, hogy

annak alapján az államadósság megelõzõ évhez (a továbbiakban: viszonyítási év) viszonyított növekedési üteme

ne haladja meg a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott, a költségvetési évre várható infláció

és bruttó hazai termék reál növekedési üteme felének a különbségét.

(3) A központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítése során a viszonyítási év államadósság-mutatóját a viszonyítási év

utolsó napján várható államadósság és a viszonyítási év várható bruttó hazai terméke, a költségvetési év

államadósság-mutatóját a költségvetési év utolsó napján várható államadóság és a költségvetési év várható bruttó

hazai terméke alapján kell számításba venni.

(4) Az (1) bekezdés által érintett szervezetek kötelesek a törvényben foglaltak végrehajtásához szükséges adatokat

az államháztartásért felelõs miniszter rendelkezésére bocsátani.

5. § (1) A Kormány a féléves adatok alapján felülvizsgálja az adósság-szabály érvényesülését, melynek eredményérõl

tájékoztatja az Országgyûlés illetékes bizottságát és a Költségvetési Tanácsot. A felülvizsgálat eredményeként

a Kormány a központi költségvetésrõl szóló törvény módosítására törvényjavaslatot nyújt be az Országgyûlésnek, ha

a) a viszonyítási év utolsó napján fennálló államadósság, illetve a viszonyítási év bruttó hazai termék elõzetes

tényadatai, vagy

b) az államháztartási, makrogazdasági folyamatok alapján a költségvetési év utolsó napján várható államadósság,

illetve a költségvetési év bruttó hazai termék várható adata

olyan irányban tér el a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott adatoktól, hogy az eltérés

a költségvetési év utolsó napján számított államadósság-mutató a viszonyítási év utolsó napján fennálló

államadósság-mutatóhoz képest a 4. § (1) bekezdése szerinti csökkenést veszélyeztetné.

(2) Ha a nemzetgazdaság az Alaptörvény 36. cikk (6) bekezdése szerinti tartós és jelentõs visszaesése a költségvetési év

során következik be, a központi költségvetésrõl szóló törvény módosítása a 4. § (1) bekezdése alapján a központi

költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott értékek teljesítési kötelezettségének felfüggesztésére irányul.
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6. § (1) Az államadósság-mutató számításakor a külföldi pénznemben fennálló adósságot keletkeztetõ ügyleteket azonos

árfolyamon kell figyelembe venni.

(2) A 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kölcsönnyújtás, illetve annak visszafizetése miatt kialakuló többletfinanszírozási

igény, illetve finanszírozási igény csökkenés következtében történõ államadósságmutató-változást nem kell

figyelembe venni az államadósság-mutató számításakor.

7. § Az Alaptörvény 36. cikk (6) bekezdésében foglalt nemzetgazdaság tartós és jelentõs visszaeséseként kell értelmezni

minden olyan esetet, amikor az éves bruttó hazai termék reál értéke csökken.

3. Az államadósság keletkezését és növekedését korlátozó szabályok

8. § Az állam nevében adósságot keletkeztetõ ügylet érvényesen csak törvény felhatalmazása alapján köthetõ.

9. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztetõ ügyletet érvényesen az államháztartásért

felelõs miniszter elõzetes hozzájárulásával köthet. E rendelkezést nem kell alkalmazni a likvid hitel igénybevételére,

valamint az olyan adósságot keletkeztetõ ügyletre, amelyben valamennyi fél az államháztartás valamely

alrendszerébe tartozó jogi személy, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet.

(2) Az államháztartásért felelõs miniszter a hozzájárulást abban az esetben adja meg, ha

a) annak megadása – az engedélyt kérõtõl függõen – a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek

adósságának a központi költségvetésrõl szóló törvényben elõírt mértéke teljesítését nem veszélyezteti,

b) az adósságot keletkeztetõ ügylet a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet jogszabályban meghatározott

kötelezõ feladata ellátásához szükséges fejlesztéshez vagy mûködési költséghez szükséges, és

c) a hitel felhasználásával megvalósítandó fejlesztés esetében a fejlesztés kiadásainak megtérülése valószínûsíti

a hitel visszafizetését, és a hitel felhasználásának átfogó közgazdasági elemzése a hitel visszafizetése

szempontjából megnyugtató eredményre vezet.

10. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztetõ ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – érvényesen csak

a Kormány elõzetes hozzájárulásával köthet.

(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:

a) a magyar költségvetést érintõ, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettõl megnyert pályázat önrészének

és a támogatás elõfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalásra,

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezõi egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,

c) a likvid hitelre

vonatkozó, valamint

d) a Fõvárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi

önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem

haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztetõ

ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló

fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletbõl származó tárgyévi összes fizetési

kötelezettsége az adósságot keletkeztetõ ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(4) Az önkormányzat mûködési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(5) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása és az önkormányzatok egyéb, jogi személyiséggel

rendelkezõ társulása adósságot keletkeztetõ ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban

résztvevõ önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

(6) Az önkormányzat az általa vállalt kezességekrõl jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat.

(7) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett

adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztetõ ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet

várható értékérõl a Kormányt elõzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

(8) Az önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztetõ ügyletéhez a Kormány a következõ feltételek együttes

fennállása esetén járul hozzá:

a) az adósságot keletkeztetõ ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának a központi

költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti,
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b) az adósságot keletkeztetõ ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges

kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a mûködési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, és

c) amennyiben teljesül a (3) bekezdés szerinti feltétel.

(9) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás iránti kérelméhez

a) hitel felvételének szándéka esetén a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti

hitelszerzõdés tervezetét,

b) kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére

jóváhagyásra benyújtandó tájékoztatót, illetve a jóváhagyott engedélyt,

c) kötvény zártkörû kibocsátásának szándéka esetén a befektetõ és az önkormányzat közötti, a kötvény

lejegyzésérõl vagy megvásárlásáról szóló megállapodás tervezetét,

d) egyéb adósságot keletkeztetõ ügylet esetén az ügyletet alátámasztó dokumentumokat mellékeli.

(10) A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztetõ ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyezõ összegû

meglévõ adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, amennyiben teljesül a (3) bekezdés szerinti feltétel.

Kivételes vagy az önkormányzat mûködését veszélyeztetõ esetben a Kormány a (3) bekezdésben foglalt

rendelkezések alkalmazásától eltekinthet.

(11) A (3) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a likvid hitelbõl és az

adósságrendezési eljárás során a hitelezõi egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelbõl származó,

de beleszámítandó a kezességvállalásból eredõ fizetési kötelezettségek összege.

(12) Az önkormányzat – az Európai Unió kötelezõ jogi aktusából következõ vagy nemzetközi szervezet felé vállalt

kötelezettségbõl eredõ fejlesztést kivéve – nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztetõ ügyletéhez

kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja a (3) bekezdés szerinti mértéket.

III. FEJEZET

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÕ KÖZPONT

4. Az Államadósság Kezelõ Központ jogállása

11. § (1) Az államháztartás központi alrendszere finanszírozási igényének teljesítése és a 3. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja

szerinti adósságának kezelése érdekében végzett pénzügyi mûveletekrõl az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK

Zrt. útján gondoskodik.

(2) Az ÁKK Zrt. egyszemélyes zártkörûen mûködõ részvénytársaság, részvényei névre szólók és forgalomképtelenek.

(3) Az ÁKK Zrt. tulajdonosa az állam, amelynek nevében az alapításhoz és a tulajdonosi jogok gyakorlásához kapcsolódó

jogokat az államháztartásért felelõs miniszter gyakorolja azzal, hogy az igazgatóság jogkörét nem vonhatja el.

(4) Az ÁKK Zrt. mûködésére – e törvény eltérõ rendelkezései kivételével – a gazdasági társaságokról törvény szabályait kell

alkalmazni.

(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben

meghatározott állami vezetõk az ÁKK Zrt. igazgatóságában és felügyelõ bizottságában tisztséget viselhetnek.

(6) Az ÁKK Zrt. felügyelõ bizottságának hatásköre nem terjed ki az államháztartás központi alrendszere adósságának

kezelési stratégiája, az ezzel kapcsolatos teljesítménymutatók és a finanszírozási tervek véleményezésére.

12. § (1) Az ÁKK Zrt. vagyonával a jogszabályok, alapítói határozatok, valamint az igazgatósági határozatok keretein belül

önállóan gazdálkodik.

(2) Az ÁKK Zrt. bevételei:

a) az államháztartás központi alrendszere adósságának a 3. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti adósságot

keletkeztetõ ügyletbõl származó része kezelésével összefüggésben a központi költségvetésrõl szóló törvényben

e célra megállapított elõirányzat, amelyet havi egyenlõ részletekben kell az ÁKK Zrt. rendelkezésére bocsátani,

b) egyéb bevételek.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti bevételhez kapcsolódó kamatot, jutalékot, díjat, egyéb költséget az ÁKK Zrt.

a központi költségvetésrõl szóló törvénynek az államháztartás központi alrendszere adóssága kezelésének

költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó fejezete terhére számolhat el és fizethet ki.
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(4) Az ÁKK Zrt. mûködése körében a Magyar Nemzeti Banknál pénzforgalmi számlát vezet.

(5) Az ÁKK Zrt. a feladatai ellátásához a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-nél értékpapír letéti- és értékpapírszámlát,

a Magyar Nemzeti Banknál vagy hitelintézetnél devizaszámlát vezethet.

13. § (1) A központi költségvetés költségvetési hiányának finanszírozása érdekében az államháztartásért felelõs miniszter az

ÁKK Zrt. útján

a) a központi költségvetésrõl szóló törvény felhatalmazása alapján szervezi az államháztartás központi alrendszere

adósságának a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletbõl származó része terhére

elszámolandó állampapír-kibocsátást, hitelfelvételt és adósság-átvállalást,

b) elkészíti a központi költségvetés éves és középtávú finanszírozási tervét, kidolgozza az a) pont szerinti adósság

finanszírozási stratégiáját,

c) gondoskodik az államháztartás központi alrendszere adósságának a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti

adósságot keletkeztetõ ügyletbõl származó része terheinek kifizetésérõl,

d) a központi költségvetésrõl szóló törvény felhatalmazása alapján az Áht. 76. § (1) bekezdés b) pontja szerinti

elõrejelzés figyelembevételével gondoskodik a központi költségvetés fizetõképességének fenntartásáról,

valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésérõl,

e) szervezi a másodlagos állampapír-piacot,

f) a másodlagos állampapír-piacon sajátszámlás kereskedést, értékpapír kölcsönzést, repó és fordított repó

mûveleteket végez, valamint azonnali, határidõs, fedezeti, csere és származtatott ügyleteket köt, továbbá

letétkezelési és letéti õrzési feladatokat lát el,

g) elemzi az a) pont szerinti adósságszolgálat és az állampapírpiac folyamatait,

h) közremûködik az államadósság számításában, tájékoztatást ad az államháztartás központi alrendszere

adósságának a 3. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletbõl származó része

alakulásáról, az állampapírpiac folyamatairól,

i) véleményezi az egyedi állami kezességvállalás, garanciavállalás mellett nyújtott hitelek és kibocsátott kötvények

feltételeit,

j) hitel-betét mûveleteket végez,

k) közremûködik az állami kezesség, garancia melletti hitel- és kölcsönfelvétellel, hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapír kibocsátással kapcsolatos feladatok ellátásában.

(2) Az ÁKK Zrt. az (1) bekezdés i) pontja szerinti közremûködésért a központi költségvetés terhére az alapügyben szereplõ

tõke összege legfeljebb 0,025 százalékának megfelelõ díjazásban részesül. Az ÁKK Zrt. e feladatának és díjazásának

részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

(3) Az ÁKK Zrt. a 12. § (5) bekezdésében meghatározott értékpapírszámla elkülönített alszámláin – forgalomba hozatal

és mögöttes pénzkövetelés nélkül – olyan hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír-állományt hozhat létre, amely az

(1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek tárgya lehet.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon túl az ÁKK Zrt.

a) jogszabály felhatalmazása alapján állami kezességgel, állami garanciával biztosított, hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapírok forgalomba hozatalát szervezheti, ezzel kapcsolatos tanácsadási feladatokat láthat el,

b) a (2) bekezdésben meghatározott mértékû díj ellenében közremûködhet az állam, az önkormányzat, valamint

ezek többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezete hitelfelvételével, kölcsönfelvételével, hitelviszonyt

megtestesítõ értékpapírjának kibocsátásával kapcsolatos feladatok – ideértve az üzleti stratégiával kapcsolatos

tanácsadást is – ellátásában,

c) közremûködhet az Országos Betétbiztosítási Alap szabad pénzeszközeinek kezelésében,

d) közremûködik a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap eszközeinek kezelésében és értékesítésében.

(5) Az ÁKK Zrt. (1) bekezdés szerinti tevékenysége körében az állam által kibocsátott, vagy állami kezességgel, állami

garanciával biztosított, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok, továbbá a befektetési vállalkozásokról és az

árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Bszt.) 6. § a)-d), h), i), j) és k) pontjában meghatározott pénzügyi eszközök tekintetében a Bszt.

5. § (1) bekezdésében meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet, valamint a Bszt. 5. § (2) bekezdés a), b),

d), g) és h) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást végezhet.

(6) Az ÁKK Zrt. (1) bekezdés, (4) bekezdés d) pontja és az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok

tekintetében végzett (5) bekezdés szerinti tevékenysége államadósság-kezelésnek minõsül. Az ÁKK Zrt.

államadósság-kezelésen kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységére és befektetési szolgáltatási tevékenységet

kiegészítõ szolgáltatására a Bszt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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14. § (1) Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésérõl az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Zrt. útján

gondoskodik. E feladatkörében az ÁKK Zrt. jogosult a 13. § (1) bekezdése szerinti mûveletek végzésére. Az

e tevékenységbõl származó kamatokat a központi költségvetés javára kell elszámolni.

(2) Az államadósság-kezeléssel kapcsolatos polgári jogi jogviszonyban az államot az államháztartásért felelõs miniszter

képviseli, ezt a képviseleti jogát az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Zrt. útján is gyakorolhatja vagy írásban az

ÁKK Zrt.-re átruházhatja.

(3) Az ÁKK Zrt. által az államadósság-kezelés körében megkötött ügylet az állam javára, illetve terhére megkötött

ügyletnek minõsül.

IV. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS

5. A Költségvetési Tanács tagjai

15. § (1) A Költségvetési Tanács (a továbbiakban: Tanács) testületként eljárva vesz részt a központi költségvetésrõl szóló

törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) elõkészítésében és az államadósság mértékére vonatkozó elõírások

betartásának ellenõrzésében.

(2) A Tanács kizárólag az Alaptörvénynek és a törvényeknek alárendelve végzi tevékenységét.

(3) A Tanács tagjai önállóan alakítják ki véleményüket, álláspontjuk képviseletében egymástól függetlenek.

(4) Az Állami Számvevõszék elnökének és a Magyar Nemzeti Bank elnökének a Tanács munkájában végzett tevékenysége

nem érinti e szervezetek törvényben meghatározott feladatait. A Tanács és annak tagjaként eljáró személy által

képviselt álláspont, meghozott döntés az Állami Számvevõszék elnökét és a Magyar Nemzeti Bank elnökét elnöki

feladatainak ellátása során nem köti.

16. § A Tanács elnöke a költségvetési törvény és a költségvetési törvény módosításának tárgyalásakor jogosult részt venni

az Országgyûlés és annak bizottságai ülésén, ott felszólalhat, véleményét kifejtheti.

17. § A Tanács tagja az e törvényben foglalt feladata ellátásáért illetményre és egyéb juttatásra nem jogosult.

18. § (1) A Tanács elnökének büntetlen elõéletû, magyar állampolgárságú, kiemelkedõ szakmai ismeretekkel, illetve

tapasztalattal rendelkezõ közgazdász nevezhetõ ki.

(2) Az elnökjelölt a kinevezését megelõzõen hatósági bizonyítvánnyal igazolja a köztársasági elnök részére azt a tényt,

hogy büntetlen elõéletû, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Az elnökjelölt a kinevezése elõtt a köztársasági elnöknek a magyar állampolgárságát igazoló irat, a felsõfokú

közgazdász végzettségét igazoló oklevél és a szakmai életútját bemutató önéletrajz benyújtásával igazolja az

(1) bekezdés szerinti feltételek teljesítését.

(3) A Tanács elnöke a kinevezését követõen a köztársasági elnök elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl

és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

(4) Tanács elnöke az elõdje megbízatásának megszûnésekor, illetve ha elõdje megbízatásának megszûnését követõen

nevezték ki, a kinevezésével lép hivatalba.

19. § A Tanács elnökének nem nevezhetõ ki olyan személy, aki tagja az Országgyûlésnek, a Kormánynak, illetve állami

vezetõ, bíró, ügyész, kormánytisztviselõ vagy köztisztviselõ, továbbá aki szolgálati jogviszonyban áll.

20. § (1) A Tanács elnöke az Alaptörvényben és e törvényben meghatározott, a Tanács tevékenységére vonatkozó hatáskörök

gyakorlása során kifejtett tevékenysége, az általa e tevékenysége során közölt tény vagy vélemény miatt bíróság vagy

más hatóság elõtt – megbízatásának ideje alatt és azt követõen – nem vonható felelõsségre, e tény vagy vélemény

miatt a Tanács elnöke ellen bíróság, vagy más hatóság elõtt eljárás nem indítható. Ez a mentesség nem vonatkozik

a szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal való visszaélésre, a rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint a Tanács

elnökének polgári jogi felelõsségére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség kiterjed a közhatalmat gyakorló személy vagy közszereplõ politikus

sérelmére elkövetett becsületsértésre, valamint – amennyiben a Tanács elnökének nem volt tudomása arról, hogy

a közlés a lényegét tekintve valótlan – rágalmazásra.
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(3) A Tanács elnökét csak tettenérés esetén lehet õrizetbe venni, és ellene csak a köztársasági elnök elõzetes

hozzájárulásával lehet büntetõ eljárást, valamint szabálysértési eljárást indítani vagy folytatni, továbbá büntetõ

eljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni.

(4) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfõbb ügyész, azt követõen, illetve

magánvádas ügyben a bíróság terjeszti elõ a köztársasági elnökhöz. Az indítványt a Tanács elnökének tettenérése

esetén haladéktalanul elõ kell terjeszteni. Szabálysértési ügyben a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt

– a szabálysértési hatóság megkeresése alapján – a legfõbb ügyész terjeszti elõ a köztársasági elnökhöz.

(5) A mentelmi jog felfüggesztése tárgyában hozott döntés csak arra az ügyre vonatkozik, amelyre az indítványt

elõterjesztették.

(6) A Tanács elnöke mentelmi jogáról – a szabálysértési eljárás kivételével – nem mondhat le. E jogát mindenki köteles

tiszteletben tartani.

(7) A Tanács elnöke köteles mentelmi jogának megsértését a köztársasági elnöknek haladéktalanul bejelenteni.

21. § (1) A Tanács elnökének megbízatása megszûnik:

a) a megbízatása lejártakor,

b) lemondással,

c) ha a megbízatásra méltatlanná vált,

d) ha a megbízatásra alkalmatlanná vált,

e) halálával.

(2) A lemondást írásban kell közölni a köztársasági elnökkel. A Tanács elnökének megbízatása a közlést követõen,

a lemondásban megjelölt napon, ennek hiányában a lemondó nyilatkozat köztársasági elnök általi kézhezvételével

szûnik meg.

(3) A megbízatásra méltatlan a Tanács elnöke, ha a kinevezését követõen bekövetkezõ okból a 18. § (1) bekezdésében

meghatározott kinevezési feltételeknek már nem felel meg. A köztársasági elnök a megbízatásra méltatlanná válás

megállapítására alkalmas körülmény tudomására jutását követõen, a mulasztás jogkövetkezményeinek

ismertetésével haladéktalanul felhívja a Tanács elnökét, hogy a 18. § (2) bekezdésében meghatározott módon igazolja,

hogy a kinevezési feltételeknek megfelel. Az igazolás elmulasztása vagy a kinevezési feltételeknek való megfelelés

hiánya esetén a megbízatásra méltatlanná válás tényét a köztársasági elnök megállapítja.

(4) A megbízatásra alkalmatlanná válik a Tanács elnöke, ha feladatait legalább hatvan napon keresztül folyamatosan nem

képes ellátni. A megbízatásra alkalmatlanná válás megállapításáról a köztársasági elnök dönt.

(5) Az (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti esetben köztársasági elnök a korábbi elnök megbízatásának megszûnését követõ

hatvan napon belül kinevezi a Tanács új elnökét. Az elnök kinevezésére egyebekben a 18. § és 19. § rendelkezéseit kell

alkalmazni.

(6) A köztársasági elnök a 18. § (2) bekezdése és a (3) bekezdés alapján tudomására jutott személyes adatot

a 18. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének ellenõrzése céljából, az elnökjelölt kinevezésérõl szóló döntés

meghozatalának idõpontjáig, illetve a megbízatásra méltatlanná válás megállapításáig kezelheti.

(7) A (3) és a (4) bekezdéssel a köztársasági elnök hatáskörébe utalt döntéshez ellenjegyzés nem szükséges.

22. § A Tanács elnöke

a) vezeti a Tanácsot,

b) összehívja a Tanács ülését és javaslatot tesz annak napirendjére,

c) képviseli a Tanácsot.

6. A Költségvetési Tanács feladata, hatásköre, mûködésének szabályai

23. § A Tanács

a) az Alaptörvény 44. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban véleményt nyilvánít a központi

költségvetésrõl szóló törvény tervezetérõl,

b) dönt az Alaptörvény 44. cikk (3) bekezdése szerinti elõzetes hozzájárulásról,

c) véleményt nyilváníthat a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek felhasználásával, továbbá

az államháztartás helyzetével kapcsolatos bármely kérdésrõl,

d) félévente véleményt nyilvánít a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a közpénzek felhasználásával

kapcsolatos, vagy azzal összefüggõ bármely kérdésrõl,

e) megállapítja a Tanács ügyrendjét.
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24. § (1) A Kormány a központi költségvetésrõl szóló törvény tervezetét – ideértve a központi költségvetésrõl szóló törvénynek

a fejezetek fõösszegét, illetve a költségvetési hiány vagy többlet mértékét érintõ módosítását is – (a továbbiakban:

tervezet) részletes számításokkal alátámasztva, és a jogszabályváltozások költségvetési hatását bemutatva

véleménynyilvánítás céljából megküldi a Tanácsnak, amely a tervezet kézhezvételét követõ tíz napon belül

a tervezetre vonatkozó véleményét megküldi a Kormány részére.

(2) A Tanács az (1) bekezdés szerinti véleményében a tervezetre észrevételeket tehet, valamint – ha a tervezettel

kapcsolatban annak hitelességére vagy végrehajthatóságára vonatkozóan alapvetõ ellenvetései vannak –

a tervezettel való egyet nem értését jelzi.

(3) A Kormány a tervezetet a Tanács véleményének kézhezvételét vagy – költségvetési tanácsi vélemény hiányában –

az (1) bekezdés szerinti határidõ eredménytelen elteltét követõen nyújthatja be az Országgyûlésnek.

(4) Ha a Tanács az (1) bekezdés szerinti határidõig egyet nem értését jelezte, a Kormány a tervezetet ismételten

megtárgyalja, és azt követõen nyújtja be az Országgyûlésnek.

7. A Tanács eljárása az államadósság mértékének vizsgálatában

25. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: költségvetési törvényjavaslat) tárgyalása során az

Országgyûlésnek a költségvetés fejezeti fõösszegeit érintõ szavazása után az Országgyûlés elnöke egy napon belül

tájékoztatja a Tanácsot az elfogadott fejezeti fõösszegekrõl, valamint bemutatja az elfogadott módosító indítványok

részletes számszaki hatását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szavazást követõen újból megnyitott részletes vita lezárását követõ szavazás alapján

elkészített egységes költségvetési törvényjavaslatot az Országgyûlés elnöke haladéktalanul megküldi a Tanácsnak.

(3) A Tanács megvizsgálja, hogy a (2) bekezdés szerint megküldött egységes javaslat megfelel-e az államadósság

mértékére az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésében elõírt rendelkezésnek (a továbbiakban:

államadósság-szabály). A Tanács véleményérõl az egységes javaslat kézhezvételét követõ három napon belül írásban

tájékoztatja az Országgyûlés elnökét.

(4) Ha a Tanács véleményében azt állapítja meg, hogy az egységes javaslat elfogadása az államadósság-szabály

megsértését eredményezné, abban az esetben véleményét részletesen indokolja.

(5) A Tanács (4) bekezdés szerinti véleménye alapján a Kormány zárószavazás elõtti módosító javaslatot nyújt be annak

érdekében, hogy a költségvetési törvényjavaslat megfeleljen az államadósság-szabálynak. A módosító indítvány

a költségvetési törvényjavaslat korábban már megszavazott módosító indítvánnyal érintett részének

megváltoztatását, újbóli megállapítását is tartalmazhatja.

(6) A költségvetési törvényjavaslat záróvitája során a Tanács a zárószavazás elõtti módosító javaslatokról véleményt

nyilvánít, hogy azok megfelelnek-e az államadósság-szabálynak.

(7) A Tanács az Alaptörvény 44. cikk (3) bekezdésében elõírt elõzetes hozzájárulásáról a költségvetési törvényjavaslat

zárószavazása elõtt nyilatkozik. Amennyiben a Tanács az elõzetes hozzájárulását megtagadja, a törvényjavaslat

zárószavazását el kell halasztani.

(8) A zárószavazás (7) bekezdés szerinti elhalasztása esetén a Kormány haladéktalanul köteles olyan zárószavazás elõtti

módosító javaslatot benyújtani, amely alapján a törvényjavaslat megfelel az államadósság-szabálynak. Ezen

eljárásban más módosító indítvány nem nyújtható be.

(9) A (6)–(8) bekezdésben foglalt eljárást mindaddig kell folytatni, amíg a Tanács – a zárószavazás elõtti módosító javaslat

megfelelõségének kinyilvánításával – meg nem adja elõzetes hozzájárulását a költségvetési törvényjavaslat

elfogadásához.

26. § (1) A központi költségvetésérõl szóló törvény módosítását tartalmazó olyan törvényjavaslat, amely – a megszavazott

módosító indítványokra, zárószavazás elõtti módosító javaslatokra is tekintettel – megváltoztatná a központi

költségvetés bevételeinek és kiadásainak fõösszegét, növelné a költségvetési hiány mértékét, a Tanács elõzetes

hozzájárulása alapján bocsátható zárószavazásra.

(2) Az Országgyûlés elnöke az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslatot és az ahhoz kapcsolódóan elfogadott módosító

indítványok, zárószavazás elõtti módosító javaslatok szövegét az elõzetes hozzájárulás megadása céljából

haladéktalanul megküldi a Tanács részére.

(3) A Tanács döntését a záró vita lezárását – ha az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslathoz az általános vita lezárásáig

módosító javaslatot nem terjesztettek elõ, az általános vita lezárását, ha az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslathoz

benyújtott módosító indítványok közül az Országgyûlés egyet sem fogadott el, a módosító indítványokról való
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szavazást – követõen három napon belül közli az Országgyûlés elnökével. A Tanács az elõzetes hozzájárulás

megtagadásáról hozott döntését részletesen indokolja.

(4) Ha a Tanács az elõzetes hozzájárulás megadását megtagadja, a Kormány a Tanács döntését megalapozó indokolásban

foglaltak alapján zárószavazás elõtti módosító javaslatot készít, amely – a Tanács döntésében meghatározott

követelményeknek történõ megfelelés céljából – az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat bármely rendelkezését

módosíthatja. Ezen eljárásban más módosító indítvány nem nyújtható be. A zárószavazás elõtti módosító javaslat

Tanács részére történõ megküldésére, benyújtására, az arról történõ szavazásra, valamint a Tanács egyetértésének

megadására a 25. § (5)–(9) bekezdését kell alkalmazni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat zárószavazása azt követõen tartható meg, hogy a Tanács az annak

elfogadásához szükséges elõzetes hozzájárulását a (2)–(4) bekezdés szerinti eljárásban megadta.

8. A Költségvetési Tanács mûködése

27. § (1) A Tanács szükség szerint tartja üléseit.

(2) A Tanács véleményét az ülésein alakítja ki.

(3) A Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Döntéseit a jelenlévõk egyszerû szótöbbségével

hozza.

(4) A Tanács ülései nem nyilvánosak.

(5) A Tanács üléseit a napirend közlésével az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetére az ülés

összehívásával és vezetésével a Tanács valamely más tagját bízza meg. Egyebekben a Tanács ülésein helyettesítésnek

nincs helye.

(6) A Tanács döntését tartalmazó dokumentumot – az akadályoztatás esetét kivéve – a Tanács valamennyi tagja aláírja.

V. FEJEZET

A KÖZTEHERVISELÉS ALAPVETÕ SZABÁLYAI

28. § (1) Magyarországon minden természetes személy, jogi személy és más jogalany

a) adó, járulék, hozzájárulás, vagyonszerzési illeték, bírság, pótlék vagy más hasonló – az állam közvetlen

ellenszolgáltatása nélküli – rendszeres vagy rendkívüli fizetési kötelezettség, továbbá

b) az állami közhatalom birtokában nyújtható szolgáltatásért, eljárásért fizetendõ eljárási és felügyeleti illeték,

igazgatási szolgáltatási díj, pótdíj

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: fizetési kötelezettség] teljesítésével járul hozzá a közös szükségletek

fedezetéhez.

(2) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, az állam részére forintban kell teljesíteni az (1) bekezdés szerinti fizetési

kötelezettséget.

29. § (1) Fizetési kötelezettséget elõírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények,

mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján

önkormányzati rendeletben lehet, kivéve ha az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa vagy nemzetközi szerzõdés eltérõen

rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen – törvény felhatalmazása alapján – a Kormány rendeletben állapíthatja meg a bírság,

pótlék mértékét. Igazgatási szolgáltatási díjat, pótdíjat – törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott

kormányrendelet felhatalmazása alapján – a miniszter az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével kiadott

rendeletben állapíthat meg.

(3) Törvény felhatalmazása alapján a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke rendeletben igazgatási szolgáltatási díjat, pótdíjat állapíthat meg.

(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az adópolitikáért felelõs miniszter a jogalanyok szélesebb körét érintõ rendkívüli esemény,

elemi csapás esetén indokolt esetben rendeletet alkothat az illeték megállapításának mellõzésérõl és az ehhez

kapcsolódó eljárási szabályokról.

30. § (1) Az új fizetési kötelezettséget megállapító törvényben meg kell határozni, hogy a bevétel az államháztartás mely

alrendszerének bevételét képezi.
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(2) Fizetési kötelezettségbõl származó bevétel államháztartáson kívüli szervezetet közvetlenül kizárólag törvény

– igazgatási szolgáltatási díj, pótdíj esetében törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet – kifejezett

rendelkezése alapján illetheti meg.

31. § (1) Jogszabály a hatálybalépését megelõzõ idõszakra vonatkozóan nem növelheti a fizetési kötelezettséget, nem

bõvítheti a fizetésre kötelezettek körét, illetve nem szüntethet meg vagy korlátozhat kedvezményt, mentességet.

(2) A fizetési kötelezettség keletkezésekor hatályban lévõ jogszabályok által elõírt fizetési kötelezettséghez képest

jogalanyok utólagosan meghatározott csoportjának nem adható jogszabályban visszamenõlegesen olyan fizetési

kedvezmény, mentesség, amely a fizetési kötelezettség összegét csökkenti, kivéve ha ez az Európai Unió kötelezõ jogi

aktusának vagy nemzetközi szerzõdésnek való megfelelés miatt szükséges, vagy ha a kedvezmény vagy mentesség

a fizetési kötelezettség teljesítésére köteles természetes személyek vagy más jogalanyok teljes körét

megkülönböztetés nélkül érinti.

32. § Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bõvítõ, a fizetési kötelezettség terhét növelõ,

a kedvezményt, mentességet megszüntetõ vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább

30 napnak el kell telnie.

33. § Új fizetési kötelezettség megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy annak kivetésével, beszedésével,

nyilvántartásával, ellenõrzésével összefüggõ adminisztrációs költségek ne legyenek aránytalanul magasak a fizetési

kötelezettségbõl származó bevétel összegéhez képest, illetve azokat nem haladhatják meg.

34. § Nem kell alkalmazni a 32. §-t és a 33. §-t, ha

a) a fizetési kötelezettség az Európai Unió kötelezõ jogi aktusának való megfelelés miatt kerül megállapításra.

b) a fizetésre kötelezettek körét bõvítõ, a fizetési kötelezettség terhét növelõ, a kedvezményt, mentességet

megszüntetõ vagy korlátozó, valamint az új fizetési kötelezettséget megállapító törvény megalkotására

a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 28. cikk (1) bekezdésében meghatározott okból kerül

sor.

35. § A fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmény, mentesség körét és mértékét, valamint

az új fizetési kötelezettséget megállapító törvényt kizárólag ezzel azonos vagy hasonló életviszonyokat szabályozó

törvényben lehet módosítani vagy hatályon kívül helyezni.

36. § (1) A természetes személy munkaviszonyból, munkaviszonnyal egy tekintet alá esõ jogviszonyból, munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme (a továbbiakban együtt: munkával megszerzett jövedelem) után,

annak alapul vételével teljesítendõ olyan fizetési kötelezettséget, amely a központi költségvetés – ide nem értve

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait és az elkülönített állami pénzalapokat – bevételét képezi, a jövedelem

összegétõl függetlenül, a jövedelem azonos arányában egységesen kell megállapítani.

(2) A munkával megszerzett jövedelem alapján a magánszemély, illetve a munkáltató, kifizetõ által teljesítendõ fizetési

kötelezettség terhének növelését, vagy a munkával megszerzett jövedelem alapján új fizetési kötelezettséget csak

akkor lehet megállapítani, ha a munkával megszerzett jövedelem után a magánszemély, illetve ez alapján

a munkáltató, kifizetõ által teljesítendõ fizetési kötelezettség együttesen nem haladja meg a magánszemély munkával

megszerzett jövedelmének az ez után a természetes személy által teljesítendõ fizetési kötelezettségekkel csökkentett

összegét.

(3) Az olyan fizetési kötelezettség, ami természetes személy munkával megszerzett jövedelme után, annak alapul

vételével a munkáltató, kifizetõ által teljesítendõ, a természetes személyt társadalombiztosítási ellátásra sem közvetve,

sem közvetlenül nem teszi jogosulttá, az ilyen fizetési kötelezettség mértékétõl a természetes személy által igénybe

vehetõ társadalombiztosítási ellátások mértéke nem tehetõ függõvé.

37. § (1) A 36. § (1) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség megállapításakor a gyermekvállalás és -nevelés költségeit családi

kedvezmény formájában kell figyelembe venni.

(2) A családi kedvezmény gyermekenkénti mértékét a gyermekszámtól függõen eltérõen kell megállapítani, azzal, hogy

magasabb mértékû családi kedvezményt három- vagy több gyermek nevelése, gondozása esetén kell nyújtani.

(3) A családi kedvezmény gyermekenkénti mértéke nem lehet alacsonyabb a megelõzõ költségvetési évre megállapított

mértéknél.
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38. § A gazdálkodó szervezetet az elért eredménye alapján terhelõ fizetési kötelezettség mértékét az adóalap összegétõl

függetlenül, az adóalap azonos arányában, egységesen kell megállapítani.

39. § A 32–36. §, valamint a 38. § rendelkezéseitõl csak különleges jogrend idején, az azt kiváltó körülmények okozta

következmények enyhítéséhez szükséges mértékben, vagy a nemzetgazdaság tartós és jelentõs visszaesése esetén,

a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékben lehet eltérni.

VI. FEJEZET

A NYUGDÍJRENDSZER ALAPVETÕ SZABÁLYAI

9. A nyugdíjrendszer alapelvei

40. § (1) Az állami nyugdíjrendszer célja, hogy az idõskor, illetve közeli hozzátartozó halála esetén a jövedelembiztonságot

megalapozza.

(2) Az állami nyugdíjrendszerben az ellátási jogosultság nyugdíjjárulék fizetésen alapul.

(3) Az állam garantálja az állami nyugdíjak kifizetését.

10. Az állami nyugdíjak és fedezetük

41. § (1) Az állami nyugdíjrendszerben ellátásként törvényben meghatározottak szerint

a) öregségi nyugdíj és

b) hozzátartozói nyugellátás

állapítható meg.

(2) Öregségi nyugdíj annak állapítható meg, aki a nyugdíjkorhatárt betöltötte, és megfelel a törvényben meghatározott

egyéb feltételeknek. Törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a nõk a nyugdíjkorhatár betöltése elõtt is

jogosulttá válnak öregségi nyugdíjra.

(3) A nyugdíjak reálértékét biztosítani kell.

42. § (1) Az állami nyugdíjak kifizetésének fedezetét a Nyugdíjbiztosítási Alap biztosítja.

(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeit a befizetett nyugdíjjárulékok, a foglalkoztatók által e célra fizetett közterhek,

a központi költségvetésbõl biztosított források és a törvényben meghatározott egyéb bevételek képezik. Természetes

személy nyugellátás fedezetére, törvényi kötelezettség alapján fizetett járuléka kizárólag a Nyugdíjbiztosítási Alapot

illeti meg.

11. Kiegészítõ nyugdíjintézmények

43. § Az idõskori jövedelembiztonság megteremtésében viselt egyéni felelõsség és az öngondoskodás érvényre juttatása

érdekében a tagok önkéntes részvételével – törvényben meghatározott feltételek szerint – kiegészítõ

nyugdíjintézmények mûködhetnek.

VII. FEJEZET

A PÉNZÜGYI RENDSZER STABILITÁSÁNAK MEGÕRZÉSE ÉRDEKÉBEN HITELINTÉZETEKNEK NYÚJTHATÓ

KÖLCSÖN

44. § „(1) A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitását potenciálisan veszélyeztetõ helyzetben az állam a szabad

pénzeszközeinek kezelése keretében

a) a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényt szerezhet,

b) Magyarország területén székhellyel rendelkezõ hitelintézetnek kölcsönt nyújthat.

(2) Az e §-ban foglaltak teljesítése során az állam nevében az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el.

(3) Az államháztartásért felelõs miniszter az (1) bekezdés a) pontja szerint szerzett értékpapírt Magyarország területén

székhellyel rendelkezõ hitelintézetnek értékpapír-kölcsön ügylet keretében kölcsönadhatja.
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(4) Az államháztartásért felelõs miniszter az értékpapírkölcsön-ügyletrõl vagy a kölcsönnyújtásról szóló döntését

megelõzõen javaslatot kér

a) a Magyar Nemzeti Bank elnökétõl, amely tartalmazza

aa) a hitelintézet pénzügyi közvetítõrendszer stabilitása szempontjából történõ értékelését, a más szabályozott

intézményre, pénzügyi piacra, pénzügyi infrastruktúrára, és a reálgazdaságra gyakorolt hatásának vizsgálatát,

ab) a hitelintézet rövid távú likviditási helyzetének értékelését, és

ac) a legfontosabb pénzügyi piacok helyzetérõl, a rendelkezésre álló likviditásról szóló elemzést, valamint

b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökétõl, amely tartalmazza

ba) a hitelintézet szavatoló tõke helyzetérõl szóló értékelést,

bb) a hitelintézet közép- és hosszú távú likviditási helyzetérõl szóló értékelést, és

bc) összevont alapú felügyelet vagy kiegészítõ felügyelet alá tartozó hitelintézet esetén a csoportszintû közép-

és hosszú távú likviditási és szavatoló tõke helyzet megítélésérõl szóló értékelést.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kölcsönnyújtáshoz kapcsolódóan az államháztartásért felelõs miniszter

a kölcsönfelvevõ kötelezettségeként olyan feltételek teljesülését írja elõ, amelyek biztosítják, hogy a kölcsön

a Magyarország területén székhellyel rendelkezõ vállalkozások finanszírozási forrásainak bõvítését szolgálja.

(6) A (3) bekezdés szerinti értékpapírkölcsön-ügylethez kapcsolódóan a kölcsönbe adó legalább

a) a kölcsönbe vevõ kötelezettségeként olyan feltételek teljesítését írja elõ, amelyek biztosítják, hogy a kölcsönbe

kapott értékpapír hasznosítása által elérhetõvé váló pénzügyi forrás a Magyarország területén székhellyel rendelkezõ

vállalkozások finanszírozási forrásainak bõvítését szolgálja, és

b) kölcsönzési díjat köt ki.

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott ügylet az államháztartásról szóló törvény

szerinti finanszírozási célú pénzügyi mûveletnek minõsül, amely költségvetési elõirányzatként, illetve annak

teljesítéseként nem számolható el.”

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Felhatalmazó rendelkezések

45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) az önkormányzat adósságot keletkeztetõ ügyletéhez történõ kormányzati hozzájárulás részletszabályait,

valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét,

b) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztetõ ügyletéhez történõ miniszteri

hozzájárulás részletes szabályait,

c) az egyedi állami kezességvállalás, garanciavállalás mellett nyújtott hitelek és kibocsátott kötvények feltételei

ÁKK Zrt. általi véleményezésének szempontjait, valamint az ÁKK Zrt. e feladatáért járó díj megállapításának

feltételeit.

(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy – a jogalanyok szélesebb körét érintõ rendkívüli esemény,

elemi csapás esetén indokolt esetben – rendeletben a fizetési kötelezettség megállapítására és teljesítésére vonatkozó

kötelezettség mellõzését és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat meghatározhassa.

13. Hatályba léptetõ rendelkezések

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

(2) Az 1–3. §, a 4. § (1) és (3) bekezdése, az 5–35. §, a 37. §, a 39–45. §, a 47. §, az 53. §, az 54. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 36. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. § (2) bekezdése és a 38. § 2015. január 1-jén lép hatályba.
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14. Átmeneti rendelkezések

47. § (1) A Költségvetési Tanács – a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelõsségrõl szóló 2008. évi

LXXV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a köztársasági elnök által kinevezett – tagjának megbízatását e törvény

hatálybalépése nem érinti.

(2) A 4. § (1) és (3) bekezdését elsõ alkalommal a 2013. évi központi költségvetésrõl szóló törvény elõkészítése során kell

alkalmazni.

(3) A 9. és 10. §-t a 2012. január 1-je után megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

(4) A 2012. évben az 5. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a központi költségvetésrõl szóló törvény

módosítására irányuló törvényjavaslatot a Kormány abban az esetben köteles az Országgyûlés elé terjeszteni,

ha a 2011. év utolsó napján fennálló államadósság-mutatóhoz képest a 2012. év utolsó napján várható

államadósság-mutató az 5. § (3) bekezdése alapján végzett felülvizsgálat alapján nem csökkenne.

(5) A 2012. évben a 9. § (2) bekezdés a) pontját és a 10. § (8) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a hozzájárulás feltétele, hogy az adósságot keletkeztetõ ügylet a (4) bekezdésben foglalt feltétel teljesítését

ne veszélyeztesse.

(6) A 4. § (2) bekezdésének hatálybalépéséig a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatban a költségvetési

egyenleget a bruttó hazai termék arányában csak úgy lehet meghatározni, hogy az 2013-2015 években nem lehet

kisebb, mint a költségvetési egyenleg felügyeletének megerõsítésérõl és a gazdaságpolitikák felügyeletérõl és

összehangolásáról szóló 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján a Kormány által 2011 áprilisában

közzétett konvergencia programban meghatározott költségvetési egyenleg.

(7) E törvény rendelkezéseit a 2012. január 1-jét követõen kihirdetett jogszabályok esetében kell alkalmazni.

48. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A biztosított, a kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó által fizetendõ nyugdíjjárulék

mértéke 10 százalék.”

(2) Hatályát veszti a Tbj.

a) 2. § (4) bekezdése,

b) 4. § r) pontjában az „és tagdíj” szövegrész,

c) 18. § (2) bekezdése,

d) 21. § bevezetõ szövegében, 26. § (9) bekezdésében, 27. § (5) bekezdésében, 29. § (8) bekezdésében, 31. §

(4) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, 47. § (3) bekezdésében, 56. § (1) bekezdésében

a „(tagdíj)” szövegrész,

e) 24. § (2) bekezdésében, 26. § (1) és (2) bekezdésében, 29. § (4) bekezdésében, 30/A. § (1) bekezdésében, 30/A. §

(3) bekezdésében, 31. § (1)–(2) bekezdésében, 55. §-ában a „(tagdíjat)” szövegrészek,

f) 30/A. § (2) bekezdés második mondata,

g) 33. §-a és az azt megelõzõ alcím,

h) 41. § (5) bekezdése,

i) 45. § (4) bekezdése,

j) 50. §-t megelõzõ alcímében az „és a tagdíj” szövegrész,

k) 50. § (6) bekezdésében a „(tagdíjról)” szövegrész,

l) 50. § (9) és (10) bekezdése,

m) 51. §-a,

n) 52. § (7) bekezdésében az „és tagdíj” szövegrész,

o) 53. § (4) bekezdése,

p) 56. § (2) bekezdése,

r) 58. § (1) bekezdés g) és h) pontjai.

(3) A Tbj. a következõ 65/A. §-sal egészül ki:

„65/A. § A pénztártag 2010. november 1-jét megelõzõ idõszakra vonatkozó tagdíjának önellenõrzése (pótbevallása)

esetén a bevallási adatokat az állami adóhatóság az önellenõrzés (pótbevallás) benyújtását követõ hónap utolsó

napjáig – a tagok folyószámlájának vezetéséhez – továbbítja a pénztár részére. Az önellenõrzés (pótbevallás) alapján

a tagdíjat közvetlenül a magán-nyugdíjpénztár részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése

közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik.”
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(4) Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(2) Az adóhatóság a 8. § (1) bekezdése alapján fizetett közteher összegébõl 91,8%-ot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak,

1,4%-ot az Egészségbiztosítási Alapnak és 6,8%-ot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át.”

(5) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi.

CXCI. törvény 116. §-a következõ szöveggel lép hatályba:

„116. § A Pftv. a 16. §-t követõen a következõ III/B. fejezettel egészül ki:

„III/B. FEJEZET

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSA

16/A. § (1) Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességû személy jogosult, akinek a rehabilitációs

hatóság által végzett komplex minõsítés szerint

a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

(2) Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki

a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban

részesült, vagy

b) rehabilitációs járadékban részesül.

(3) A rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy

az (1) bekezdés vagy a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel nem teljesül.

(4) A jogosult kérelmére a rehabilitációs hatóság gondoskodik a Rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás

megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a rehabilitációs kártyára való

jogosultság fennállásáról.

(5) A jogosult közli a rehabilitációs hatósággal az adóazonosító jelét, melyet a rehabilitációs hatóság kezelhet

a Rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásával és megszûnésével kapcsolatos, az állami adóhatóság felé

történõ adatszolgáltatás céljából.

(6) A Rehabilitációs kártya érvényességének

a) kezdõ idõpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította,

b) záró idõpontja a kártya visszavonásának napja.

(7) A rehabilitációs hatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén gondoskodik

a Rehabilitációs kártya visszavonásával kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami

adóhatóság részére a jogosultság megszûnésérõl, valamint a Rehabilitációs kártyát letétbe helyezõ munkaadó

nevérõl, adószámáról, székhelyérõl, telephelyérõl.

(8) Az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén a kártyát visszavonja.

A Rehabilitációs kártyával rendelkezõ személy a visszavont kártyát az állami adóhatóságnak visszaszolgáltatja.

(9) A Rehabilitációs kártyával kapcsolatos eljárások során az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit e törvény

rendelkezései figyelembevételével kell alkalmazni.

16/B. § (1) A munkaadó az õt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkezõ megváltozott munkaképességû

személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményezõ munkaviszonyra tekintettel terhelõ számított adóból

adókedvezményt vehet igénybe, melynek mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett,

a munkavállalót terhelõ közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb

a minimálbér kétszeresének 27 százaléka.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre egy megváltozott munkaképességû személy után egyszerre csak egy

munkaadó jogosult, és csak arra az idõszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

(3) Ha az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyát visszavonja, errõl értesíti a Rehabilitációs kártyát letétben tartó

munkaadót. A munkaadó az értesítés átvételét követõ naptól nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott

kedvezményre.””

(6) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi.

CXCI. törvény 198. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

49. § (1) A magánnyugdíjról és magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 3. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Természetes személy önkéntes döntése alapján pénztártaggá válhat.”
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(2) Az Mpt. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„d) tagdíj: az az összeg, amelyet a pénztár tagja, a pénztár számára megfizet”;

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

„(4) Magán-nyugdíjpénztári tevékenységnek minõsül a pénztártagok felvétele, a tagok számára fizetendõ tagdíjak

gyûjtése, a tagdíjakból származó vagyon befektetése, nyugdíjszolgáltatás nyújtása és egyösszegû kifizetés teljesítése

egyéni számla vezetés alapján.”

(4) Az Mpt. 21. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A pénztártag köteles)

„a) tagsági jogviszonyát valamely általa választott pénztárban folyamatosan fenntartani,”

(5) Az Mpt. 23. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

(A pénztártag tagsági jogviszonya)

„j) a törvény 24. § (15) bekezdésében foglalt megszüntetéssel, a megszüntetés napjával”

(szûnik meg.)

(6) Az Mpt. 24. §-a a következõ (15)–(19) bekezdésekkel egészül ki:

„(15) Az a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülõ, e törvény hatálybalépését követõen pénztártaggá

vált természetes személy, aki teljes összegû társadalombiztosítási nyugellátásban kíván részesülni, 2012. március

31. napjáig kezdeményezheti tagsági jogviszonyának megszüntetését és egyéni számlaegyenlege 4. § (2) bekezdés

zsk) pontja szerinti visszalépõ tagi kifizetéssel csökkentett összegének a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap

részére történõ átutalását.

(16) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tag tagsági jogviszonya megszüntetésének szándékát

a (15) bekezdésben meghatározott idõpontig annak a magánnyugdíjpénztárnak kell bejelentenie, amelyikben tagsági

jogviszonnyal rendelkezik. A pénztár a tag tagsági jogviszonyát 2012. május 31-ével szünteti meg (a megszüntetés

napja).

(17) A 23. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott esetben a tagokkal való elszámolás során az átlépés szabályait

kell megfelelõn alkalmazni. Az eszközöket – jogszabály ellenkezõ rendelkezése hiányában – a tagsági jogviszonyát

megszüntetõ tag portfólióján belüli eszközök arányának megfelelõen kell átadni.

(18) A pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos tényleges költségeket, legfeljebb azonban a tag

követelésébõl annak egy ezrelékét vonhatja le.

(19) A tagsági jogviszonyát megszüntetõ tag jogosult a követelésének részét képezõ egyéni számla-egyenleg

tagdíjbefizetése alapján kiszámított, 4. § (2) bekezdésének zsj) pontjában meghatározott hozamgarantált tõke

összege feletti összegének és a pénztártagságának ideje alatt befizetett tagdíjkiegészítés összegének felvételére

(visszalépõ tagi kifizetés), vagy annak az önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett tagi számláján, vagy

a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövõ egyéni számláján történõ jóváírásra. A tag a tagsági jogviszony

megszûnésének napjától (2012. május 31.) kérheti a visszalépõ tagi kifizetés átutalását. Amennyiben a tag tagsági

jogviszonya megszüntetésének idõpontjáig nem rendelkezik a visszalépõ tagi kifizetésekrõl, azokat

a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben lévõ egyéni számláján kell jóváírni.”

(7) Az Mpt. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26. § A tagdíj a pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet mûködtetésére a pénztártagok

által önkéntesen vállalt, rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás. A tagdíj minden pénztártagra kötelezõ, legkisebb

mértékét (a továbbiakban: egységes tagdíj) a pénztár alapszabálya határozza meg.”

(8) Hatályát veszti az Mpt.

a) preambulumának elsõ mondata,

b) 4. § (2) bekezdés l) pontja,

c) 21. § (4) bekezdés c) és d) pontja,

d) 24. § (4)–(6) bekezdései.

(9) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2. § (6) bekezdése.

(10) Hatályát veszti az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 11. § (1) bekezdés

b) pontja.

50. § (1) Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho törvény) 7. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § Ha a magánszemély a 4. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozattételi lehetõségével – annak feltételei fennállta

ellenére – nem élt, illetõleg nyugdíjjárulék fizetésére a Tbj. rendelkezései szerint nem volt kötelezett, a magánszemélyt
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terhelõ ekho nyugdíjjáruléknak minõsülõ részének megfelelõ különbözetet a Tbj.-nek és Art.-nak a nyugdíjjárulék

különbözet visszaigénylésére vonatkozó szabályai alkalmazásával igényli vissza.”

(2) Az Ekho törvény 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 4. § (2) bekezdése szerinti, a magánszemélyt terhelõ ekhoból az ekhoalap]

„c) 3,9 százaléka – kivéve, ha a magánszemély nyugdíjas, vagy az adóévben a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felsõ

határáig megfizette – nyugdíjjáruléknak”

(minõsül.)

(3) Hatályát veszti az Ekho törvény 4. § (2) bekezdésében a „(magán-nyugdíjpénztári tagdíjat)” szövegrész.

51. § (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 49. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„Az Ekho tv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § A jogszerûen ekhoalapként figyelembe vett bevétel után a közterhek e törvényben szabályozott megfizetésével

teljesülnek

a) a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott, a kifizetõt terhelõ

közterheket,

b) a Tbj.-ben meghatározott biztosítottat terhelõ járulékokat

érintõ befizetési, illetve levonási, továbbá

c) a kifizetõt és a magánszemélyt terhelõ személyi jövedelemadózási

kötelezettségek.””

(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 53. §

5. pontja nem lép hatályba.

(3) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 200. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„A Tbj. 4. § h) és l) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„h) Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogviszony és munkaviszony,

továbbá a külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony, amely alapján a munkát

Magyarország vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó

másik tagállam területén végzik.”

„l) Járulék: az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék (a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli

egészségbiztosítási járulék és a munkaerõ-piaci járulék), a nyugdíjjárulék, a táppénz-hozzájárulás, az egészségügyi

szolgáltatási járulék, valamint a korkedvezmény-biztosítási járulék.””

(4) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 203. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„A Tbj. 24. § (1) bekezdésének bevezetõ szövege és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A foglalkoztatott a 19. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot, valamint a 19. § (3) bekezdésében

meghatározott egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulékot a 4. § k) pontja szerinti jövedelme (kivéve a 21. §

szerinti jövedelmét) után fizeti meg. A foglalkoztatott nem fizet”

„b) pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a külön jogszabály szerinti prémiumévek program és a különleges

foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás után.””

(5) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 204. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„A Tbj. 26. § (3) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az egyházi személy után az egyház a minimálbér alapulvételével a 19. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott

mértékû nyugdíjjárulékot, valamint természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet. A járulékot központilag, egy

összegben az Art. szabályai szerint kell az állami adóhatóságnak bevallani és megfizetni.”

„(7) A külön jogszabály szerinti felszolgálási díj után a foglalkoztató – a foglalkoztatott helyett – 15%-os mértékû

nyugdíjjárulékot fizet. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15%

nyugdíjjárulékot fizethet. A vendéglátó üzlet felszolgálója a borravaló után fizethetõ járulékot a személyi

jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be, a bevallás benyújtására elõírt határidõig fizeti meg, továbbá

a bevallásában adatot szolgáltat a 15% nyugdíjjárulék alapjáról és összegérõl.””
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(6) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 205. §

(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A Tbj. 27. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A biztosított társas vállalkozó a 19. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot, valamint a 19. § (3) bekezdése szerinti

egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közremûködésére tekintettel

megszerzett járulékalapot képezõ jövedelem alapulvételével fizeti meg. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább

a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese.

A társas vállalkozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felsõ határig fizet.””

(7) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 206. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„A Tbj. 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A biztosított egyéni vállalkozó a 19. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot, valamint a 19. § (3) bekezdése

szerinti egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulékot vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói

kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. A nyugdíjjárulék alapja havonta

legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér

másfélszerese. Az egyéni vállalkozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felsõ határig fizet.””

(8) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 207. §-a

a következõ szöveggel lép hatályba:

„A Tbj. 29/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az a biztosított egyéni vállalkozó, aki az egyszerûsített vállalkozói adó alanya (a továbbiakban: eva adózó),

a 19. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott járulékokat fizet. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér, az

egészségbiztosítási- és munkaerõ-piaci járulék alapja havonta a minimálbér másfélszerese.””

(9) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 51. §-a,

52. §-a, 209. §-a és 210. §-a, 212. § (2) bekezdése, 215. §-a nem lép hatályba.

(10) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 212. §

(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) A Tbj. 56/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az állami adóhatóság a (2)–(3) bekezdés szerinti kötelezett által befizetett járulékokból 54,05 százalékot

a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 37,84 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak, 8,11 százalékot a Nemzeti

Foglalkoztatási Alapnak utal át.””

(11) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 217. §

(2) bekezdés 11. és 14. pontjai a következõ szöveggel lépnek hatályba:

(A Tbj.)

„11. 27. § (5) bekezdésében és 29. § (8) bekezdésében a „társadalombiztosítási járulék alapjának alapulvételével

– a társadalombiztosítási járulékon felül –” szövegrész helyébe a „nyugdíjjárulék alapjának alapulvételével” szöveg,

14. 31. § (5) bekezdésében a „tagja, a 27. § (1) bekezdésében elõírt legkisebb összegû” szövegrész helyébe a „tagja

vagy ügyvezetõje, a járulékfizetési alsó határ utáni” szöveg,”

(lép.)

52. § (1) A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény

33. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) Az At. 4. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)

„f) a központi költségvetési hozzájárulások, ideértve az adórendszer átalakításával összefüggõ pénzeszköz átvételt;””

(2) A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény

33. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(7) Az At. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Nyugdíjbiztosítási Alap a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére az Egészségbiztosítási Alapnak,

a korhatár alatti ellátások fedezetére a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak a központi költségvetésrõl szóló

törvényben meghatározott összegû pénzeszközt ad át.””

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám 40429



15. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

53. § E törvény 6. alcíme, 7. alcíme és 8. alcíme az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése, V. és VI. Fejezete az Alaptörvény

40. cikke alapján sarkalatosnak minõsül.

16. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

54. § Hatályát veszti

a) a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelõsségrõl szóló 2008. évi LXXV. törvény,

b) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (5) bekezdése,

c) a devizakorlátozások megszüntetésérõl, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi

XCIII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdése, és

d) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdése.

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

2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról*

Az Országgyûlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthetõ, hatékony, ellenõrizhetõ gazdálkodás

garanciáinak megteremtése céljából a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény célja

1. § (1) E törvény célja, hogy a közfeladatok maradéktalan ellátása érdekében biztosítsa az államháztartás átlátható mûködési

feltételeit.

(2) A közfeladatok ellátása elsõsorban költségvetési szervek alapításával és mûködtetésével történik.

(3) Az államháztartáson kívüli szervezetek a közfeladatok ellátásában jogszabályban meghatározott feltételekkel

közremûködhetnek. A közfeladat ellátásának finanszírozása az ellátott feladattal arányos pénzügyi fedezet részben

vagy egészben történõ biztosításával valósul meg.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § (1) E törvény alkalmazásában

a) agrártámogatások: a részben vagy egészben az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

közvetlen, piaci, valamint intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, továbbá az Európai

Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból finanszírozott vidékfejlesztési

támogatások,

b) állami garancia: olyan önálló, az állam nevében vállalt kötelezettség, amely alapján az állam a központi

költségvetés terhére, jogszabályban, szerzõdésben meghatározott feltételek szerint, a kötelezett nem teljesítése

esetén a jogosultnak fizetést teljesít az elõzetesen rögzített összeghatárig,

c) állami kezesség: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kezességnek megfelelõ,

az állam nevében vállalt kötelezettség,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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d) állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés 107. cikke szerinti támogatás,

e) elõirányzat-átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének – az Országgyûlés vagy a Kormány

intézkedése, és a fejezetet irányító szervek megállapodása esetén a központi költségvetés, a fejezetet irányító

szerv intézkedése esetén a fejezet, az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet,

határozat összesített – kiadási elõirányzatai fõösszegének változatlansága mellett, a kiadási elõirányzatok

egyidejû csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

f) elõirányzat-módosítás: a megállapított kiadási elõirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi elõirányzatok

egyidejû növelése vagy csökkentése mellett,

g) európai uniós forrás: az Európai Unió költségvetésébõl, az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli

tagállamának költségvetésébõl, valamint a Svájci Hozzájárulás programból származó forrás,

h) helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetõje: a helyi nemzetiségi

önkormányzat képviselõ-testülete és a képviselõ-testület elnöke,

i) helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetõje:

ia) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv esetén a képviselõ-testület és a polgármester,

a fõpolgármester, a megyei képviselõ-testület elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester),

ib) a többcélú kistérségi társulás, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló

törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ társulás és a területfejlesztésrõl és

a területrendezésrõl szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás

(a továbbiakban együtt: jogi személyiségû társulás) által irányított költségvetési szerv esetén a társulási

tanács és a társulási tanács elnöke,

ic) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló törvény szerinti közös fenntartás, egyes

alapítói jogok közös gyakorlása esetén a társulási megállapodásban megjelölt – ennek hiánya esetén

a költségvetési szerv székhelye szerinti – helyi önkormányzat képviselõ-testülete és polgármestere,

id) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban:

térségi fejlesztési tanács) által irányított költségvetési szerv esetén a térségi fejlesztési tanács és a térségi

fejlesztési tanács elnöke,

j) Kormány irányítása alá tartozó fejezet: a központi költségvetésrõl szóló törvény fejezete a k) pontban nevesített

fejezetek kivételével,

k) Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv: az államháztartás központi alrendszerébe

tartozó költségvetési szervek az Országgyûlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Alapvetõ Jogok

Biztosának Hivatala, az Állami Számvevõszék, a Bíróságok, az Ügyészség, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar

Tudományos Akadémia és a Magyar Mûvészeti Akadémia fejezetekhez tartozó költségvetési szervek kivételével,

l) kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet: a 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon kívül az Európai Közösséget

létrehozó szerzõdéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról

szóló 2009. május 25-i 479/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 479/2009/EK rendelet) szerint a kormányzati

szektorba sorolt szervezet,

m) költségvetési maradvány: a költségvetési év során az alaptevékenység bevételeinek és kiadásainak különbözete,

amely az államháztartás központi alrendszerében a módosított bevételi és kiadási elõirányzatok és azok

teljesítésének különbözeteként megjelenõ elõirányzat-maradvány, az államháztartás önkormányzati

alrendszerében a teljesített bevételek és kiadások különbözeteként megjelenõ pénzmaradvány,

n) költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi

alrendszerébõl ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve az adományokat, segélyeket,

felajánlásokat, a pártok és pártalapítványok támogatását, a tanulóknak, hallgatóknak biztosított ösztöndíjakat,

a fogyatékos és a súlyos mozgáskorlátozott személyeknek ezen élethelyzetére tekintettel nyújtott pénzbeli

ellátásokat, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti pénzbeli és természetbeni

szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló

törvény szerinti foglalkoztatást elõsegítõ képzési támogatásokat, a jogszabály alapján nyújtott

családtámogatásokat, korhatár alatti ellátásokat, jövedelempótló és jövedelelmkiegészítõ szociális

támogatásokat, az apákat megilletõ munkaidõ-kedvezményekkel összefüggõ költségek megtérítését,

az energiafelhasználási támogatásokat, a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és ezek társulásai

normatív hozzájárulásait, támogatásait, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését

szolgáló támogatást, a közfoglalkoztatási támogatásokat, valamint a fogyasztói árkiegészítést,
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o) kötelezettségvállalás: a kiadási elõirányzatok és a 20. § (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként

nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony

létesítésére, szerzõdés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló,

szabályszerûen megtett jognyilatkozat,

p) országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetõje: az országos nemzetiségi

önkormányzat képviselõ-testülete és a képviselõ-testület elnöke,

q) zárolás: a kiadási elõirányzatok felhasználásának idõlegesen, feltételhez kötötten történõ korlátozása,

felfüggesztése.

(2) E törvény II. fejezete alkalmazásában jogszabályon, 9. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában törvényen

az Országgyûlés Hivatala tekintetében az Országgyûlés Házszabályát is érteni kell.

3. Az államháztartás alrendszerei

3. § (1) Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerbõl áll.

(2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozik

a) az állam,

b) a központi költségvetési szerv,

c) a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, és

d) a c) pont szerinti köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv.

(3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik

a) a helyi önkormányzat,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt:

nemzetiségi önkormányzat),

c) a jogi személyiségû társulás, a többcélú kistérségi társulás,

d) a térségi fejlesztési tanács, és

e) az a)–d) pontban foglaltak által irányított helyi önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati, országos

nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv.

4. A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés

4. § (1) A költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

(2) A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülõ költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

elõirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban bevételi elõirányzatok és kiadási elõirányzatok). A bevételi

elõirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási elõirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

5. § (1) Költségvetési bevételek különösen

a) a közhatalmi – adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek –

bevételek,

b) a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei,

c) az európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülrõl érkezõ támogatásokból származó bevételek,

d) e törvény eltérõ rendelkezése hiányában a nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek, és

e) a kapott kamatok.

(2) Költségvetési kiadások különösen

a) a költségvetési szervek mûködési és felhalmozási kiadásai,

b) az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadások,

c) az európai uniós tagságból és más nemzetközi kötelezettségekbõl származó fizetési kötelezettségek,

d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott ellátások,

e) a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások, és

f) az államháztartás alrendszereinek adósságával kapcsolatos kiadások.

(3) A költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként

a költségvetési többletet vagy hiányt (a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg). A központi költségvetés

hiányának finanszírozásáról az államháztartásért felelõs miniszter gondoskodik. Az államháztartás önkormányzati

alrendszerében a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendelet, költségvetési határozat rendelkezik.
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6. § (1) A költségvetési kiadások – a központi költségvetés elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetõ

költségvetési kiadásai kivételével – a költségvetésben megállapított (a továbbiakban: eredeti elõirányzat), vagy az év

közben módosított (a továbbiakban: módosított elõirányzat) kiadási elõirányzatok mértékéig teljesíthetõk.

(2) A kiadási elõirányzatok – az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel – mûködési költségvetés, felhalmozási költségvetés,

kölcsönök elõirányzat-csoportokra tagozódnak.

(3) A mûködési költségvetés a kiadási elõirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelõ járulékok és szociális

hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb mûködési célú kiadások, a felhalmozási

költségvetés intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás, lakásépítés, és egyéb

felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt elõirányzatok) szerinti bontásban tartalmazza.

(4) A bevételi elõirányzatokat a Kormány rendeletében foglalt kiemelt elõirányzatokra kell bontani.

(5) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetési bevételeit és költségvetési

kiadásait az azokat szabályozó törvény által meghatározott jogcímek szerinti bontásban kell meghatározni.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK JOGÁLLÁSA

5. A költségvetési szerv fogalma, tevékenységei

7. § (1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi

személy.

(2) A költségvetési szerv tevékenysége lehet

a) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkezõ jogszabályban, alapító okiratában a szakmai

alapfeladataként meghatározott, valamint a (3) bekezdés szerinti, nem haszonszerzés céljából végzett

tevékenység,

b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezõen

végzett termelõ-, szolgáltató-, értékesítõ tevékenység.

(3) A költségvetési szerv a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata ellátására használhatja. Kivételesen

az idõlegesen szabad kapacitásait nem kötelezõen végzett tevékenységre is hasznosíthatja.

6. A költségvetési szerv alapítása

8. § (1) Költségvetési szerv alapítására jogosult

a) központi költségvetési szerv esetén az Országgyûlés, a Kormány vagy a miniszter,

b) helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok jogi személyiségû

társulása, a többcélú kistérségi társulás, a térségi fejlesztési tanács,

c) helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi nemzetiségi önkormányzat vagy a helyi

nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiségû társulása,

d) országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén az országos nemzetiségi önkormányzat vagy

az országos nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiségû társulása, és

e) köztestületi költségvetési szerv esetén a köztestület

(az a)–e) pont a továbbiakban együtt: alapító szerv).

(2) Költségvetési szervet az (1) bekezdés b)–d) pontjában megjelölt szervek közösen is alapíthatnak.

(3) Költségvetési szerv alapítása történhet oly módon is, hogy a költségvetési szervbõl kiválás történik, amely alapján

a költségvetési szerv az alapító okirat módosítását követõen tovább mûködik, ezzel egyidejûleg pedig az alapításra

vonatkozó szabályok szerint egy új költségvetési szerv jön létre.

(4) Az Országgyûlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapításáról jogszabályban, más alapító szerv által

alapított költségvetési szerv esetén alapító okiratban kell rendelkezni. Jogszabállyal alapított költségvetési szerv

esetén – a jogszabályban megjelölt alapítási idõpontot megelõzõen – a költségvetési szerv alapításáról alapító

okiratot is ki kell adni.

(5) Az alapító okiratot a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel az alapító szerv adja ki.

(6) Az Országgyûlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapító okiratát az irányító szerv, a minisztériumét,

a Miniszterelnökségét, a kormányhivatalét, valamint a fõvárosi, megyei kormányhivatalét a miniszterelnök adja ki.
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(7) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv alapító okiratának kiadásához és módosításához

– a miniszterelnök által kiadott alapító okirattal rendelkezõ költségvetési szerv és a honvédelemért felelõs miniszter

által alapított költségvetési szerv alapító okirata kivételével – az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes

egyetértése szükséges.

(8) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv alapító okiratát a Hivatalos Értesítõben közzé kell

tenni.

7. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

9. § (1) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következõ hatáskörök gyakorlásának jogát

jelenti:

a) a költségvetési szerv átalakítása és megszüntetése,

b) a költségvetési szerv vezetõje tekintetében a vezetõi megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói

jogok gyakorlása,

c) a költségvetési szerv gazdasági vezetõjének megbízása, megbízásának visszavonása, díjazásának megállapítása,

d) a bevételi és kiadási elõirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a végrehajtás, illetve

a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok megvalósításának veszélye esetén a jogszabályban

meghatározott szükséges intézkedések megtétele,

e) a költségvetési szerv szervezeti és mûködési szabályzatának jóváhagyása,

f) a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erõforrásokkal való szabályszerû és

hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenõrzése,

g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek elõzetes vagy utólagos jóváhagyása,

h) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

i) a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése, és

j) a költségvetési szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok és közérdekbõl nyilvános adatok, valamint a b), c) és

f)–i) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok

kezelése.

(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért az irányító szerv közjogi felelõsséggel tartozik.

(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén törvény vagy kormányrendelet

az irányítási jogkört korlátozhatja, azok gyakorlásával más szervet vagy személyt ruházhat fel.

(4) Törvény vagy kormányrendelet meghatározhatja azokat az irányítási hatásköröket és az átruházás módját, amelyeket

a központi költségvetési szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szervre, mint középirányító szervre átruházhat.

(5) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához

szükséges hatásköröket az irányító szerv vezetõje – a fejezetet irányító szervnek címzett hatásköröket a fejezetet

irányító szerv vezetõje – gyakorolja.

(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv és az országos

nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve feladatkörének gyakorlásához szükséges hatásköröket

– ha törvény másként nem rendelkezik – az irányító szerv gyakorolja, kivéve az (1) bekezdés c) és i) pontjában foglalt

hatáskört, amelyet az irányító szerv vezetõje gyakorol.

(7) Ha jogszabály költségvetési szerv felügyeletét említi, azon

a) – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – az (1) bekezdés b) és c) pontjában,

b) az (1) bekezdés d)–f) pontjában, és

c) – kizárólag az a) és b) ponttal összefüggésben – az (1) bekezdés i) és j) pontjában

meghatározott hatáskörök együttesét kell érteni.

8. A költségvetési szerv szervezete, mûködése

10. § (1) A költségvetési szerv vezetõje felelõs a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belsõ szabályzatban

foglaltaknak megfelelõ ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban elõírt kötelezettségek

teljesítéséért.

(2) A költségvetési szerv vezetõje – helyettesítés kivételével – más költségvetési szervnél nem lehet vezetõ.

(3) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan mûködõ vagy önállóan mûködõ és gazdálkodó

költségvetési szerv.
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(4) A Kormány rendeletében meghatározott költségvetési szerv gazdasági szervezettel rendelkezik. A gazdasági

szervezetet a Kormány rendeletében meghatározott képesítéssel rendelkezõ gazdasági vezetõ irányítja.

(5) A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belsõ rendjét és módját szervezeti és mûködési szabályzat állapítja

meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és mûködési szabályzatában

vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belsõ szabályzatban kell meghatározni.

9. A költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése

11. § (1) Az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetni.

(2) A költségvetési szerv általános jogutódlással történõ megszüntetése átalakítással történhet. Az átalakítás lehet

egyesítés vagy különválás. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás.

(3) Beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszûnik, jogutódja az átvevõ költségvetési szerv. Összeolvadás

esetében az egyesítendõ költségvetési szervek megszûnnek, jogutódjuk az átalakítással létrejövõ új költségvetési

szerv. Különválás esetén a különváló költségvetési szerv megszûnik, jogutódjai az átalakítással létrejövõ költségvetési

szervek.

(4) A költségvetési szerv általános jogutóddal történõ megszüntetése a vele szemben fennálló követeléseket nem teszi

lejárttá.

(5) A költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése esetén az állami vagyonról szóló törvény (a továbbiakban: Vtv.)

vagy a megszüntetésrõl rendelkezõ jogszabály, megszüntetõ okirat eltérõ rendelkezése hiányában a költségvetési

szerv megszüntetés idõpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit – ideértve a vagyonkezelõi jogot is –

az alapító szerv, az Országgyûlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv esetén az alapító szerv által kijelölt

szerv gyakorolja és teljesíti.

(6) A jogutód nélkül megszüntetett költségvetési szerv nem magánjogi jogai és kötelezettségei a jövõre nézve

megszûnnek azzal, hogy a megszûnés napján fennálló kötelezettségek teljesítéséért és követelések beszedéséért

az (5) bekezdés szerinti szerv felel.

(7) A költségvetési szerv megszüntetésérõl jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén jogszabályban, a nem

jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén megszüntetõ okiratban kell rendelkezni. A jogszabály és

a megszüntetõ okirat kiadására, a megszüntetõ okirat közzétételére, valamint az államháztartásért felelõs miniszter

elõzetes egyetértésére a 8. § (4)–(8) bekezdését kell alkalmazni.

III. FEJEZET

A TERVEZÉS ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE

10. A tervezés alapelvei

12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások

kizárólag a közfeladatok megfelelõ ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elõ vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelõ pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha

a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetésérõl.

(3) Valamely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet fizetési kötelezettségének

állam által történõ átvállalásáról kizárólag az Országgyûlés, a központi költségvetésrõl szóló törvényben vagy

a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben (a továbbiakban: zárszámadásról szóló törvény) dönthet.

11. A központi költségvetés elõkészítése

13. § (1) Az államháztartásért felelõs miniszter javaslatára a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és

pénzügypolitika fõ irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság

csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.

(2) Az államháztartásért felelõs miniszter – az (1) bekezdésben foglaltak szerint – kidolgozza a tervezés részletes

ütemtervét és tartalmi követelményeit, így különösen a kiadások felülvizsgálatának irányait, a tervezés során

érvényesítendõ számszerû és szabályozási követelményeket, a tervezéshez használt dokumentumokat, az elõírt

adatszolgáltatások teljesítésének módját, valamint a központi költségvetésrõl szóló törvény fejezeteinek tervezett

kiadási fõösszegeit.
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(3) A fejezetet irányító szerv az államháztartásért felelõs miniszter által meghatározott részletességgel – a fejezetre nézve

megállapított tervezett kiadási fõösszeg megtartásával – május 31-ig megtervezi az adott fejezetbe sorolt

költségvetési szerv, központi kezelésû elõirányzat és fejezeti kezelésû elõirányzat, valamint az elkülönített állami

pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai tervezett bevételeit és kiadásait.

(4) A fejezetet irányító szerv a megtervezett bevételeket és kiadásokat július 31-ig egyezteti az államháztartásért felelõs

miniszterrel, egyidejûleg tájékoztatást ad a költségvetési bevételeket és a költségvetési kiadásokat befolyásoló

jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szerzõdések vagy más kötelezettségek módosításának

lehetõségérõl, módjáról.

(5) A központi költségvetésrõl szóló törvény elkészítéséhez a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, valamint

a besorolás szempontjából statisztikai módszertani vizsgálat alá vett állami, helyi önkormányzati, nemzetiségi

önkormányzati tulajdonban álló jogi személy adatszolgáltatást teljesít az államháztartásért felelõs miniszternek.

(6) A (2)–(5) bekezdés alapján az államháztartásért felelõs miniszter elkészíti a központi költségvetésrõl szóló

törvényjavaslat tervezetét, amelyet az abban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó

önálló törvényjavaslattal együtt a Kormány elé terjeszt.

12. A központi költségvetésrõl szóló törvény szerkezete, tartalma

14. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvény a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat fejezetekbe tagolva

(fejezetrend) állapítja meg.

(2) A központi költségvetésrõl szóló törvényben az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi

alapjai alaponként külön fejezetben jelennek meg.

(3) A központi költségvetésrõl szóló törvény a helyi önkormányzatok központi adókból, illetékekbõl származó

részesedését, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatást, a helyi

önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásait,

támogatásait, valamint a részükre juttatandó egyéb költségvetési támogatásokat önálló fejezetként tartalmazza.

(4) A központi költségvetésrõl szóló törvény az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon, valamint törvény által elõírt önálló

fejezeteken kívül fejezetként tartalmazza

a) a Nemzeti Földalapba sorolt vagyon,

b) a Vtv., továbbá a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény hatálya alá tartozó, a Magyar

Fejlesztési Bank Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó vagyon,

c) az államháztartás központi alrendszere adóssága kezelésének, és

d) az állam más fejezetbe nem sorolható közvetlen

költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait.

(5) A fejezetet irányító szerv a fejezetbe tartozó költségvetési szervek közös irányító szerve, amely a fejezetbe tartozó

központi kezelésû elõirányzatokkal és fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatban ellátja az e törvényben

meghatározott feladatokat, a következõk figyelembevételével:

a) a Közbeszerzési Hatóság, a kormányhivatal és törvényben meghatározott más költségvetési szerv a Kormány

rendeletében foglalt szabályok szerint fejezetet irányító szervi jogállással bír,

b) az elkülönített állami pénzalapok tekintetében a fejezetet irányító szerv feladatait az alappal való rendelkezésre

jogosult és felhasználásért felelõs miniszter, vagy a törvény alapján döntési jogosultsággal rendelkezõ testület

látja el,

c) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai tekintetében a fejezetet irányító szerv feladatait a nyugdíjpolitikáért

felelõs miniszter és az egészségbiztosításért felelõs miniszter, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fejezetbe

sorolt költségvetési szervek tekintetében a társadalombiztosítás pénzügyi alapjának kezelõ szerve látja el, és

d) a központi költségvetésrõl szóló törvény azon fejezetei tekintetében, amelyek kizárólag központi kezelésû

elõirányzatokat tartalmaznak, a fejezetet irányító szerv feladatait a központi költségvetésrõl szóló törvényben

meghatározott szerv, ennek hiányában az államháztartásért felelõs miniszter látja el.

15. § (1) A fejezetek címekre, alcímekre, jogcímcsoportokra, jogcímekre tagozódnak. A központi költségvetésrõl szóló

törvényben szereplõ címek címrendet képeznek.

(2) A költségvetési szervek a fejezeteken belül címet alkotnak. A területileg széttagoltan mûködõ, de azonos

alaptevékenységet végzõ költségvetési szervek közül több is képezhet egy címet.
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(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatok fejezetenként egy címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot fejezeti kezelésû

elõirányzatként kell megtervezni.

(4) A (2) és (3) bekezdésben nem szereplõ költségvetési kiadásokat – az elkülönített állami pénzalapok,

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetési kiadásai kivételével – a központi kezelésû elõirányzatok között kell

megtervezni.

(5) A 14. § (3) és (4) bekezdése szerinti fejezetek kizárólag központi kezelésû elõirányzatokat tartalmaznak.

(6) Az elkülönített állami pénzalap költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó fejezet az elkülönített

állami pénzalap mûködésérõl szóló törvényben meghatározott tartalmú bevételi és kiadási elõirányzatokat cím, alcím

szerinti bontásban tartalmazza.

(7) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó fejezet

a szabályozási szempontból összetartozó bevételi és kiadási elõirányzatokat cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

szerinti bontásban tartalmazza. A mûködési bevételek és kiadások címként jelennek meg, ezen belül alcímet alkotnak

a központi hivatali szervek és az igazgatási szervek.

16. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvény az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek

kiadási elõirányzatait elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok szerinti bontásban, bevételi elõirányzataikat

összesítve tartalmazza.

(2) A központi kezelésû elõirányzatok és a fejezeti kezelésû elõirányzatok bevételi és kiadási elõirányzatait a központi

költségvetésrõl szóló törvény elõirányzat-csoport, kiemelt elõirányzat bontás nélkül, összesítve tartalmazza.

17. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvényben a bevételi és kiadási elõirányzatok központi kezelésû elõirányzatként,

fejezeti kezelésû elõirányzatként, elkülönített állami pénzalapok elõirányzataiként, társadalombiztosítás pénzügyi

alapjai elõirányzataiként vagy az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek

elõirányzataiként jelennek meg.

(2) A központi kezelésû elõirányzatok – a (3)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – az állam nevében beszedendõ

költségvetési bevételek és teljesítendõ költségvetési kiadások elszámolására szolgálnak.

(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatok a fejezetet irányító szerv sajátos szakmai, ágazati feladatai ellátása, vagy az államnak

a fejezethez tartozó költségvetési szervek tevékenységével kapcsolatban felmerülõ, illetve szakmailag ahhoz

kapcsolódó sajátos kötelezettségei teljesítése során felmerülõ költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

elszámolására szolgálnak.

(4) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló törvény szerinti társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

a társadalombiztosítás rendszerének mûködtetése során az állam nevében beszedendõ költségvetési bevételek és

teljesítendõ költségvetési kiadások elszámolására szolgálnak.

(5) Elkülönített állami pénzalapot közfeladat részben államháztartáson kívüli forrásból történõ ellátásának biztosítása

céljából törvény hozhat létre. Az elkülönített állami pénzalapok a közfeladat ellátása során az állam nevében

beszedendõ költségvetési bevételek és teljesítendõ költségvetési kiadások alapszerû elszámolására szolgálnak.

(6) Az elkülönített állami pénzalap létrehozásáról szóló törvényben meg kell határozni

a) az elkülönített állami pénzalap rendeltetését,

b) az elkülönített állami pénzalap bevételi forrásait, teljesíthetõ kiadásai körét, és

c) az alappal való rendelkezésre jogosult és felhasználásért felelõs minisztert, testületet.

18. § (1) A központi kezelésû elõirányzatokhoz, a fejezeti kezelésû elõirányzatokhoz, az elkülönített állami pénzalapokhoz és

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaihoz kapcsolódó tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési, adatszolgáltatási és

beszámolási feladatokat – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a fejezetet irányító szerv látja el.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetén a fejezetet irányító szerv

(1) bekezdésben szereplõ feladatai törvényben meghatározott körét kezelõ szerv látja el.

(3) Az elkülönített állami pénzalap kezelését központi költségvetési szerv vagy kivételesen köztestület láthatja el.

Az elkülönített állami pénzalap kezelésének kiadásait az elkülönített állami pénzalap költségvetése az elkülönített

állami pénzalapot létrehozó törvényben vagy a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott mértékben

finanszírozhatja.

(4) A központi kezelésû elõirányzat és a fejezeti kezelésû elõirányzat esetén jogszabály a fejezetet irányító szerv

(1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátására – a tervezéssel, az elõirányzatok módosításával,

átcsoportosításával, valamint az éves költségvetési beszámoló jóváhagyásával kapcsolatos feladatok kivételével –
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kezelõ szervet kijelölhet. Ha e törvény központi kezelésû elõirányzat vagy fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõ szervérõl

rendelkezik, azon – kezelõ szerv kijelölése hiányában – a fejezetet irányító szervet kell érteni.

(5) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési

kiadásait a költségvetési szervek vagy a fejezeti kezelésû elõirányzatok bevételi és kiadási elõirányzatai tartalmazzák.

19. § (1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásból származó bevételek és kiadások – törvény vagy a 73. § (1) bekezdése eltérõ

rendelkezése hiányában – a központi költségvetés költségvetési bevételét és költségvetési kiadását képezik.

(2) Az állami vagyon értékesítésébõl származó bevétel – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a 14. § (4) bekezdés a) és

b) pontja szerinti fejezetek javára elszámolandó költségvetési bevételt képez.

20. § (1) Az európai uniós források felhasználásukat követõen számolhatók el költségvetési bevételként abban az esetben, ha

annak végsõ kedvezményezettje az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, vagy a forrás

felhasználásának tekintetében az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv tényleges döntési

jogkörrel bír. Az Európai Unió költségvetésébõl közvetlenül kapott támogatás összegét a felhasználás idõpontjáig

idegen pénzeszközként kell nyilvántartani.

(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások azon – a központi költségvetésrõl szóló

törvényben biztosított elõirányzat terhére korábban megelõlegezett – részét, amelyet az Európai Bizottság végsõ

egyenleg kifizetés formájában térít meg, a 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet bevételei között kell elszámolni.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások azon, a központi költségvetésbõl – az uniós

fejlesztések fejezet kivételével – megelõlegezett részét, amelyet az Európai Bizottság utólagos elszámolás alapján térít

meg, a 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet bevételei között kell elszámolni.

21. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvényben rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékot kell képezni

az elõre nem valószínûsíthetõ, nem tervezhetõ költségvetési kiadásokra és az elõirányzott, de elháríthatatlan ok miatt

elmaradó költségvetési bevételek pótlására.

(2) A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék elõirányzata nem lehet több a központi költségvetésrõl

szóló törvény kiadási fõösszegének 2%-ánál, és nem lehet kevesebb 0,5%-ánál.

(3) A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére – az éves hatást tekintve – annak legfeljebb 40%-os

mértékéig vállalható kötelezettség az elsõ félévben. Ennél nagyobb kötelezettségvállaláshoz az Országgyûlés

jóváhagyása szükséges.

(4) A céltartalék olyan, a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott kiadási elõirányzat, amely évközi

kormányzati intézkedés fedezetéül szolgál, és amelynek célját és rendeltetését egyidejûleg meghatározták, azonban

az elõirányzat felhasználásának fejezet, cím, alcím szerinti megoszlása a központi költségvetésrõl szóló törvény

elfogadásakor még nem ismert.

(5) Ha a központi költségvetésrõl szóló törvény – ide nem értve a fejezeti általános tartalékot – az (1)–(4) bekezdésben

foglaltakon kívül más tartalék létrehozásáról rendelkezik, a központi költségvetésrõl szóló törvényben meg kell

határozni a tartalék célját, felhasználásának módját és feltételeit.

(6) A központi költségvetésrõl szóló törvény eltérõ rendelkezése hiányában az e § szerinti tartalékok felhasználásáról

a Kormány egyedi határozatban rendelkezik.

13. A központi költségvetésrõl szóló törvény elfogadása

22. § (1) A Kormány a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatot a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi

CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) szerint egyezteti a Költségvetési Tanáccsal.

(2) A Kormány szeptember 30-áig benyújtja az Országgyûlésnek a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatot.

(3) A Kormány a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat indokolásában

a) tájékoztatást ad a több év elõirányzatait terhelõ programok, beruházások és más fejlesztések késõbbi évekre

vonatkozó hatásairól,

b) bemutatja a költségvetési évet követõ három év várható elõirányzatainak keretszámait fõbb csoportokban, és

c) mellékeli a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozóan három évre, a demográfiai folyamatokra

és azok hatásaira vonatkozóan ötven évre szóló elõrejelzését.

(4) Az Országgyûlés részére a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat benyújtásakor tájékoztatásul be kell mutatni

a) az államháztartás bevételeit és kiadásait mérlegszerûen (a továbbiakban: költségvetési mérleg) alrendszerenként

és összevontan, közgazdasági és funkcionális tagolásban,
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b) az államháztartás alrendszerei költségvetési egyenlegének összefüggését és kapcsolatát a 479/2009/EK rendelet

szerinti kormányzati szektor hiányával, és az ugyanott meghatározott kamatkiadásokat figyelmen kívül hagyó

elsõdleges egyenlegmutatóval, és

c) a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat adóbevételeiben érvényesülõ közvetett támogatásokat, így

különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást adónemenként.

(5) A Kormány a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat szerkezetéhez igazodó részletezõ táblázatokat és ezek

szöveges indokolásait, valamint a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához

szükséges törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslattal

egyidejûleg nyújtja be az Országgyûlésnek.

(6) A központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatot az Országgyûlés az Állami Számvevõszék és a Költségvetési Tanács

véleményével együtt tárgyalja meg.

(7) Az Országgyûlés a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat tárgyalása során november 30-áig egyedi

határozatban meghatározza a központi költségvetésrõl szóló törvény fejezeteinek bevételi és kiadási fõösszegét és

a központi költségvetés költségvetési egyenlegét. A határozat elfogadása után a központi költségvetésrõl szóló

törvényjavaslat vitájában benyújtott módosító javaslatok a költségvetési egyenleg mértékét és a központi

költségvetésrõl szóló törvény fejezetei bevételi és kiadási fõösszegeit nem módosíthatják.

14. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

23. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait elõirányzat-csoportok, kiemelt

elõirányzatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési

bevételeit és költségvetési kiadásait elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét,

d) a költségvetési hiány belsõ finanszírozására szolgáló elõzõ évek pénzmaradványának, vállalkozási

maradványának igénybevételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását

mûködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külsõ finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet

felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi mûveletek bevételeit, kiadásait mûködési és felhalmozási

cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti

adósságot keletkeztetõ ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztetõ ügyletek

várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl és kezességvállalásokból fennálló

kötelezettségeit az adósságot keletkeztetõ ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség

érvényesíthetõségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban

meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a finanszírozási célú pénzügyi mûveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek

pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) Az általános és céltartalék felett a képviselõ-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy

a képviselõ-testület bizottságára átruházhatja.

15. A költségvetési rendelet elõkészítése, elfogadása

24. § (1) A jegyzõ, fõjegyzõ, körjegyzõ, megyei fõjegyzõ (a továbbiakban együtt: jegyzõ) által elkészített, a következõ évre

vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig – a helyi önkormányzati képviselõ-testület

tagjai általános választásának évében legkésõbb december 15-éig – benyújtja a képviselõ-testületnek.

(2) A jegyzõ által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésrõl szóló törvény

kihirdetését követõ negyvenötödik napig nyújtja be a képviselõ-testületnek.
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(3) A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor elõterjeszti azt az önálló rendelettervezetet is, amely

az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendelettervezetben javasolt elõirányzatok megalapozásához

szükséges módosításait tartalmazza.

(4) A költségvetés elõterjesztésekor a képviselõ-testület részére tájékoztatásul a következõ mérlegeket és kimutatásokat

kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, elõirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerûsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

16. A helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályai

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselõ-testület a költségvetési év kezdetéig nem fogadta el, az átmeneti

gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei

a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás idõtartamát. A felhatalmazás az új

költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszûnik.

(3) Ha a képviselõ-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló

rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti

gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megilletõ bevételek

beszedésére és az elõzõ évi kiadási elõirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselõ-testület részére a polgármester beszámol.

A képviselõ-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített

kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

17. A nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok költségvetése

26. § (1) A nemzetiségi önkormányzatra, a többcélú kistérségi társulásra, a jogi személyiségû társulásra, valamint az általuk

irányított költségvetési szervekre a 23–25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy költségvetési rendeleten

költségvetési határozatot kell érteni, a képviselõ-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete,

illetve a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat

elnöke, illetve a társulási tanács elnöke, a jegyzõ részére meghatározott feladatokat – a helyi nemzetiségi

önkormányzatok kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetõje, illetve a többcélú kistérségi

társulás munkaszervezetének vezetõje látja el.

(2) A térségi fejlesztési tanácsra a 23–25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy költségvetési rendeleten

költségvetési határozatot kell érteni, a képviselõ-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják,

a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyzõ részére meghatározott

feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetõje látja el.

18. A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás,

a jogi személyiségû társulás és a térségi fejlesztési tanács feladatainak ellátása

27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési, finanszírozási,

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési,

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye

szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi

nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény

szerinti megállapodásban rendezik.

(3) Az országos nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési,

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az országos nemzetiségi önkormányzat hivatala

gondoskodik.

(4) A többcélú kistérségi társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési,

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezete gondoskodik.
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(5) A jogi személyiségû társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési,

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási megállapodásban megjelölt, ennek

hiányában a jogi személyiségû társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik.

(6) A térségi fejlesztési tanács bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenõrzési,

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete

gondoskodik.

19. A költségvetés elfogadását követõ feladatok

28. § (1) A fejezetet irányító szerv vezetõje a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatos

szabályokat – a Kormány rendeletében foglaltak figyelembevételével – a költségvetési év február 15-éig

az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében szabályozza, a jogszabály kiadását nem

igénylõ rendelkezéseket az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével belsõ szabályzatban állapítja meg.

Jogalkotási jog hiányában a fejezetet irányító szerv vezetõje – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével –

szabályzatot ad ki.

(2) A központi költségvetésrõl szóló törvény elfogadását követõen a fejezetet irányító szerv az államháztartás központi

alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat kiemelt elõirányzatait, valamint

az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 6. § (5) bekezdése és 73. § (1) bekezdés

b) pont bf) alpontja szerinti bevételeit és kiadásait kincstári költségvetés kiadásával állapítja meg.

(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a fejezeti kezelésû elõirányzatok,

az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kincstári költségvetésben, a helyi

önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, jogi személyiségû társulások, térségi

fejlesztési tanácsok, valamint az általuk irányított költségvetési szervek költségvetési rendeletben, határozatban

megállapított bevételei és kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezésérõl elemi költségvetés készül.

(4) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a fejezeti kezelésû elõirányzat, az elkülönített

állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elemi költségvetését a fejezetet irányító szerv hagyja

jóvá.

(5) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás,

a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester,

nemzetiségi önkormányzat elnöke, társulási tanács elnöke, térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá.

20. A középtávú tervezés

29. § (1) A Kormány egyedi határozatban állapítja meg a központi költségvetés – a központi költségvetésrõl szóló törvényben

megállapított fejezetek szerinti bontású – bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének

a költségvetési évet követõ három évre tervezett összegét, amelyet az államháztartási és makrogazdasági folyamatok

alakulása alapján szükség szerint aktualizál.

(2) A 14. § (3) bekezdés és (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti fejezetek, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

kivételével a fejezetet irányító szerv a fejezetre vonatkozó bevételi és kiadási tervszámokat a fejezetbe sorolt

költségvetési szervekre, központi kezelésû elõirányzatokra, fejezeti kezelésû elõirányzatokra, illetve az elkülönített

állami pénzalap bevételi és kiadási elõirányzataira lebontja.

(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségû társulás

évente, legkésõbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. §

(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek,

valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési

kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható összegét.
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IV. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

21. Általános szabályok

30. § (1) Az elõirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülõ (a továbbiakban:

egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülõ (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi elõirányzatokon felül is teljesíthetõk.

(3) A bevételi elõirányzatok – a 31. §-ban meghatározott kivételekkel – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetõk, és

a költségvetési bevételek tervezettõl történõ elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Kormányrendelet elõírhatja, hogy a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat bevételi elõirányzatain felüli

többletbevétel csak elõzetes engedéllyel legyen felhasználható.

22. A központi költségvetés elõirányzatainak módosítása, átcsoportosítása

31. § (1) A központi kezelésû elõirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

elõirányzatait módosítani kell, ha az adott költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi elõírások év közben

változnak.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elõirányzatai az (1) bekezdésben foglalt

eseten kívül módosíthatók, ha a bevételi elõirányzatok túlteljesítése, vagy – ha törvény másként nem rendelkezik –

a felülvizsgált és jóváhagyott elõzõ évi maradványok erre fedezetet biztosítanak.

(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat kiadási

elõirányzatai a Kormány rendeletében foglalt esetekben módosíthatók.

(4) A központi kezelésû elõirányzatok elõirányzatai módosítására az Országgyûlés jogosult.

(5) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elõirányzatai módosítására a fejezetet

irányító szerv jogosult.

32. § A központi költségvetésrõl szóló törvény csak a következõ költségvetési kiadások tekintetében adhat felhatalmazást

elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti elõirányzaton felüli kiadás teljesítésére:

a) az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos költségvetési kiadás,

b) jogszabály által alanyi jogon összegszerûen megállapított, továbbá magánszemélyeket jogszabályban

meghatározott feltételek alapján megilletõ támogatásokkal kapcsolatos költségvetési kiadás,

c) az állammal szemben folyamatban lévõ peres ügyekkel és az állam által fizetendõ kártérítésekkel,

kártalanításokkal kapcsolatos költségvetési kiadás,

d) a Kormány által egyedi határozatban biztosított beruházásösztönzési célú költségvetési kiadás,

e) az állami kezességekkel, állami garanciákkal, állami viszontgaranciákkal, kiállítási garanciákkal és

viszontgaranciákkal kapcsolatos költségvetési kiadás,

f) devizában teljesítendõ költségvetési kiadás, az árfolyamváltozás hatásának mértékéig, és

g) adósságszolgálattal kapcsolatos kiadás.

33. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvény és e törvény eltérõ rendelkezése hiányában a központi költségvetésrõl szóló

törvény által megállapított elõirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a címrend módosítására, kiegészítésére

– a nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek kivételével – a Kormány egyedi határozatban jogosult. A Kormány

a címrend változásáról a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: zárszámadási

törvényjavaslat) indokolásában beszámol.

(2) A fejezetet irányító szerv a Kormány rendeletében foglalt esetekben a költségvetési évben a fejezeten belül új alcímet,

jogcím-csoportot, jogcímet hozhat létre.

(3) A fejezetet irányító szerv a fejezeten belül a költségvetési szervek elõirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat végre,

ha a költségvetési szerv elõirányzatain megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok változásával,

költségvetési szervek alapításával, átalakításával, megszüntetésével kapcsolatban szükséges.

(4) A fejezetet irányító szerv – a 32. § b)–g) pontja szerinti elõirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésû elõirányzatok

terhére – a Kormány irányítása alá tartozó fejezet esetén az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes engedélyével –

a fejezeten belül átcsoportosítást hajthat végre, ha a fejezeti kezelésû elõirányzat elõirányzatain megtakarítás

keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok változásával kapcsolatban szükséges.
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(5) A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez

a fejezetet irányító szerv hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, ha az államháztartás központi alrendszerébe

tartozó költségvetési szerv részére pályázati úton elnyert költségvetési támogatás biztosításával, vagy az európai

uniós források felhasználásával kapcsolatban szükséges.

(6) A nem a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok

elõirányzatai más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez a fejezetet irányító szerv hatáskörében átcsoportosíthatók.

(7) Az elkülönített állami pénzalapok elõirányzatainak fejezeten belüli vagy más fejezethez történõ átcsoportosításáról

a fejezetet irányító szerv dönt.

(8) Az (5)–(7) bekezdés szerinti fejezetek közötti átcsoportosításra az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása

alapján kerülhet sor.

23. Az elõirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenõ bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási

elõirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselõ-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási elõirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott

esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási elõirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott elõirányzat-módosításokról,

átcsoportosításokról a képviselõ-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy

bevételei a tervezettõl elmaradnak, e tényrõl a polgármester a képviselõ-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselõ-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az elsõ negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti

idõpontokban, de legkésõbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal

módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyûlés – a helyi önkormányzatot érintõ módon – a 14. §

(3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások elõirányzatait zárolja, azokat csökkenti,

törli, az intézkedés kihirdetését követõen haladéktalanul a képviselõ-testület elé kell terjeszteni a költségvetési

rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás, a térségi fejlesztési tanács,

valamint az általuk irányított költségvetési szervek elõirányzatainak módosítására, átcsoportosítására

az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselõ-testület hatáskörét a nemzetiségi

önkormányzat testülete, közgyûlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják,

polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács

elnökét kell érteni.

24. Az elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosítás

35. § Az elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok között a Kormány rendeletében foglalt esetekben, a költségvetési

szerv vagy az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

25. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés

36. § (1) A 32. §-ban és az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel a költségvetési év kiadási elõirányzatai terhére

kötelezettségvállalásra az azokat terhelõ korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel

csökkentett összegû eredeti vagy módosított kiadási elõirányzatok (a továbbiakban: szabad elõirányzat) mértékéig

kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, jogerõs vagy fellebbezésre tekintet

nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg

megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelezõ elõíráson alapuló

fizetési kötelezettség minõsül.

(3) A költségvetési év kiadási elõirányzatai terhére történõ kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek

– a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel – legkésõbb a költségvetési év december 31-éig meg kell történnie.
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(4) Az (5) bekezdésben foglaltak, valamint a 20. § (1) bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott

pénzeszközök terhére vállalt kötelezettségek kivételével több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási elõirányzata

terhére kötelezettségvállalásra

a) az államháztartás központi alrendszerében a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, valamint a 14. § (3) bekezdés

és (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti fejezetek kiadási elõirányzatai esetén törvényben foglaltak szerint, egyéb

esetben a költségvetési évet követõ három évben a 29. § (2) bekezdése szerinti kiadási tervszámokkal, az azt

követõ években a kiadási tervszámok utolsó évére megállapított kiadási tervszámmal,

b) az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában

a költségvetési év kiadási elõirányzataival

megegyezõ összegû kiadási elõirányzatok szabad elõirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét

a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

(5) A Kormány által egyedi határozatban biztosított beruházásösztönzési célú költségvetési támogatások esetén

a költségvetési éven túli évek kiadási elõirányzatai terhére vállalható kötelezettségek felsõ korlátját a központi

költségvetésrõl szóló törvény állapítja meg, a költségvetési év kiadási elõirányzatain felül a költségvetési évben

a Kormány egyedi döntésével vállalható kötelezettség.

(6) Kormányrendelet meghatározhatja a kötelezettségvállalás további feltételeit.

(7) A kötelezettségvállalásra jogosult személyek körét a Kormány rendeletben határozza meg.

37. § (1) Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi

teljesítés esedékességét megelõzõen, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzõnek meg kell gyõzõdnie arról, hogy

a szabad elõirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési idõpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és

a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(2) A pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személyek körét, a pénzügyi ellenjegyzõ feladatait, összeférhetetlenségének

eseteit, képesítési követelményeit a Kormány rendeletben határozza meg.

26. A teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás

38. § (1) A kiadási elõirányzatok terhére kifizetést elrendelni (a továbbiakban: utalványozás) a Kormány rendeletében

meghatározott kivételekkel kizárólag a teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követõen

kerülhet sor.

(2) A teljesítés igazolására, utalványozásra, érvényesítésre jogosultakat, feladataikat, összeférhetetlenségük eseteit, és

az érvényesítõ képesítési követelményeit a Kormány rendeletben határozza meg.

27. A költségvetési fõfelügyelõ, felügyelõ

39. § (1) A Kormány – a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv és a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség kivételével – a fejezetet irányító szervhez, a fejezethez tartozó költségvetési szervekhez, valamint

az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelõ szerveihez költségvetési

fõfelügyelõt, felügyelõt rendelhet ki.

(2) A költségvetési fõfelügyelõ, felügyelõ a gazdálkodás költségvetés-politikával való összhangja és a takarékos,

szabályszerû, eredményes mûködés érdekében a Kormány rendeletében meghatározott intézkedéseket tehet, így

különösen elõzetesen véleményezi a kötelezettségvállalásra irányuló eljárásokat és a nagy összegû

kötelezettségvállalások tekintetében kifogással élhet.

(3) A költségvetési fõfelügyelõ, felügyelõ határozott idõtartamra szóló megbízásáról és a megbízás visszavonásáról

az államháztartásért felelõs miniszter – az államháztartásért felelõs miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv

esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter egyetértésével – gondoskodik. A költségvetési

fõfelügyelõ, felügyelõ tevékenységének szakmai irányítását az államháztartásért felelõs miniszter végzi.

(4) A költségvetési fõfelügyelõ, felügyelõ felett a (3) bekezdésben foglaltakon felüli munkáltatói jogokat a kincstár

vezetõje gyakorolja. A kincstár elnöke e jogkörök gyakorlásában nem utasítható.

(5) A költségvetési fõfelügyelõ közszolgálati jogviszonyára a minisztériumban fõosztályvezetõi munkakörben,

a költségvetési felügyelõ közszolgálati jogviszonyára a minisztériumban fõosztályvezetõ-helyettesi munkakörben

alkalmazott kormánytisztviselõre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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28. Rendkívüli intézkedések

40. § (1) A Kormány a központi költségvetés költségvetési egyenlegének, vagy a Stabilitási tv. 4. § (1) bekezdése alapján

a központi költségvetésrõl szóló törvényben megállapított értékeknek a tervezettõl eltérõ, kedvezõtlen alakulása

esetén a központi költségvetés elõirányzatait – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti,

törölheti azon elõirányzatok kivételével, amelyek évközi módosításának, átcsoportosításának jogát az Országgyûlés

magának tartotta fenn.

(2) A zárolás nem vonatkozhat a 32. § szerinti elõirányzatokra, az európai uniós források, az adományok, segélyek,

valamint a felsõoktatási intézmények állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatói által

fizetett önköltség elõirányzataira.

(3) A zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelõ elõirányzat csökkentésérõl, törlésérõl legkésõbb

a költségvetési év zárását megelõzõen intézkedni kell.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a Kormány

e törvény rendelkezéseitõl eltérõ átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyrõl az Országgyûlés legközelebbi ülésén be

kell számolnia. E jogkörében a Kormány az (1) bekezdésben foglaltakon túl a központi költségvetésrõl szóló

törvényben nem szereplõ kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettséget írhat elõ.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából

a polgármester e törvény rendelkezéseitõl eltérõ, a helyi önkormányzat költségvetése körében a (4) bekezdés szerint

átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekrõl a képviselõ-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

V. FEJEZET

A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI

29. Az elõirányzatok felhasználásának korlátai, bírságbevételek

41. § (1) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a költségvetési szerv, valamint az elkülönített állami pénzalapok és

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pénzeszközei terhére azok kezelõ szerve jogi személyt, jogi személyiséggel

nem rendelkezõ más szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, és ahhoz nem

csatlakozhat.

(2) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv

költségvetésébõl támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem

teljesíthetõ.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a költségvetési szerv költségvetésébõl a foglalkoztatottak számára

jogszabály alapján nyújtható munkáltatói kölcsönökre, támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint

a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jóléti célú – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységet végzõ

szervezetének juttatott támogatásokra.

(4) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyletet

érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerzõdést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(5) A (4) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell a fejezeti kezelésû elõirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pénzeszközei terhére végzett ügyletekre is.

42. § (1) Az önálló szabályozó szerv kivételével az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által

kiszabott és beszedett bírság a költségvetési szervnél és területi szerveinél nem használható fel. A beszedett bírság

a 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet javára elszámolandó költségvetési bevételt képez.

(2) A beszedett bírság tekintetében keletkezõ visszafizetési kötelezettséget a bírságot felhasználó költségvetési szerv

vagy – az (1) bekezdés szerinti esetben – a 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet kiadási elõirányzatainak terhére

kell teljesíteni.

(3) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási bírság és rendbírság kivételével

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által jogerõsen kiszabott és meg nem fizetett
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bírság, valamint a meg nem fizetett bírság miatt jogerõsen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék

köztartozásnak minõsül, és adók módjára kell behajtani.

30. Létszám, személyi juttatások, illetményszámfejtés

43. § (1) A Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal, a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt

álló rendvédelmi szerv, és a honvédelemért felelõs miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv engedélyezett

létszámát a Kormány, más költségvetési szerv engedélyezett létszámát az irányító szerv állapítja meg.

(2) A személyi juttatások elõirányzatát a foglalkoztatottak jogviszonyait szabályozó jogszabályok alapján kell

megállapítani.

44. § (1) A költségvetési szerv a számára munkát végzõ személyek részére a munkabért, illetményt, egyéb juttatást, és az ehhez

kapcsolódó adó-, társadalombiztosítási és egyéb, a munkáltatót terhelõ fizetési kötelezettségeket a központosított

illetményszámfejtés vagy a saját illetményszámfejtése útján végzi.

(2) A kincstár központosított illetményszámfejtést mûködtet, és ellátja az ehhez kapcsolódó kifizetõhelyi feladatokat.

A központosított illetményszámfejtéshez a Kormány rendeletében meghatározott körben kötelezõ a csatlakozás, ezen

túl ahhoz a kincstárral kötött megállapodás alapján, térítési díj ellenében más szervezetek is csatlakozhatnak.

(3) A költségvetési szervek és azon szervek, amelyek illetményszámfejtése a központosított illetményszámfejtés

keretében történik, a személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelõ, továbbá azokkal összefüggésben felmerülõ,

az állami adóhatóság felé teljesítendõ bevallási és befizetési kötelezettségüket – a 83. § (1) bekezdése szerint

finanszírozott szervek a kincstár útján – a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig teljesítik.

31. Az állami vagyonnal való gazdálkodás sajátos államháztartási szabályai

45. § (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.), a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet, a Magyar

Fejlesztési Bank Zrt., és törvényben vagy az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter rendeletében kijelölt

tulajdonosi joggyakorló szervezet (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet) az állam nevében hitelt,

kölcsönt csak az állam tulajdonában álló gazdasági társaság részére nyújthat. A hitel, kölcsön nyújtásához,

átütemezéséhez az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes

jóváhagyása szükséges.

(2) A tulajdonosi joggyakorló szervezet az állam tulajdonában álló gazdasági társaságnak az állam nevében tõkeemelést

és támogatást csak az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter jóváhagyásával nyújthat. Az állami vagyon

felügyeletéért felelõs miniszter a jóváhagyásról az állami támogatások versenyszempontú ellenõrzéséért felelõs

szervezet és az államháztartásért felelõs miniszter írásos véleményének ismeretében dönt.

(3) Az állami vagyonnal való gazdálkodás során az államháztartáson kívüli tulajdonosi joggyakorló szervezet saját

számláján nem számolhatja el az állam nevében végzett mûveletek hatását.

(4) Ha az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv jogszabály, vagy az MNV Zrt.-vel kötött

szerzõdés alapján használt állami vagyon használatát, vagy az õt megilletõ más jog gyakorlását visszterhes szerzõdés

alapján harmadik személynek átengedi, az ebbõl származó költségvetési bevétel – törvény eltérõ rendelkezése

hiányában – a költségvetési szervet illeti meg.

32. A vállalkozási tevékenység

46. § (1) A központi kezelésû elõirányzatok, a fejezeti kezelésû elõirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pénzeszközeibõl a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vállalkozási tevékenység

nem folytatható.

(2) A költségvetési szerv a Kormány rendeletében meghatározott korlátokkal folytathat vállalkozási tevékenységet.

(3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységébõl származó vállalkozási maradványnak a társasági adó általános

mértékével megegyezõ hányadát köteles a központi költségvetésbe – az államháztartás önkormányzati alrendszerébe

tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe – befizetni. A felsõoktatási intézmény mentesül

a befizetési kötelezettség teljesítése alól, ha a vállalkozási maradványt annak keletkezésétõl számított három éven

belül a vagyonkezelésében lévõ állami vagyon fejlesztésére, állami vagyonhoz kapcsolódó beruházásra, vagy

e törvény hatálybalépése elõtt beruházást helyettesítõ szolgáltatás-vásárlásra (PPP) kötött szerzõdésbõl származó

fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel.
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33. Befizetési kötelezettség

47. § (1) Az irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi elõirányzatai után befizetési kötelezettséget írhat

elõ. A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szerv a befizetett összeget az államháztartásért felelõs miniszter

egyetértésével használhatja fel.

(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a központi költségvetésrõl szóló törvény a kormányhivatal részére

a költségvetési bevételei után a központi költségvetésbe történõ befizetési kötelezettséget írhat elõ. A befizetendõ

összeg nem haladhatja meg a kormányhivatal költségvetési bevételeinek 50%-át.

VI. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

34. A költségvetési támogatásokra vonatkozó általános szabályok

48. § (1) Költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet

benyújtani. A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) elbírálásáról és elfogadásáról

jogszabályban, ennek hiányában a kezelõ szerv belsõ szabályzatában megjelölt személy, testület dönt.

(2) A támogatási igény elbírálása és elfogadása (a továbbiakban együtt: támogatási döntés) esetén

a kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy (a továbbiakban: támogató) a költségvetési támogatásról

közigazgatási hatósági határozatot hoz vagy támogatói okiratot ad ki (a továbbiakban együtt: támogatói okirat),

hatósági szerzõdést vagy támogatási szerzõdést (a továbbiakban együtt: támogatási szerzõdés) köt.

(3) A nem hatósági szerzõdésként kötött támogatási szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit miniszteri rendelet is

meghatározhatja. Ha a költségvetési támogatás biztosítására fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosítással kerül sor,

a támogatási szerzõdésre a 33. § (8) bekezdése szerinti megállapodás kormányrendeletben meghatározott tartalmi és

formai követelményeit is alkalmazni kell.

49. § A fejezetet irányító szerv a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával lebonyolító szervet is

megbízhat, ha azt jogszabály lehetõvé teszi.

50. § (1) Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló törvényben foglalt közzétételi

kötelezettségének eleget tett, és

c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet esetén átlátható szervezetnek minõsül.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában átlátható szervezet

a) a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

a köztestület, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási

közösségek jogállásáról szóló törvény szerint az Országgyûlés által elismert magyarországi egyház,

vallásfelekezet és vallási közösség, az államháztartás alrendszereibe tartozó jogi személy, valamint a gazdálkodó

szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

továbbá

b) az olyan államháztartáson kívüli jogi személy vagy az olyan jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó

szervezet, amely megfelel a következõ feltételeknek:

ba) – a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság, civil szervezet kivételével – tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás

és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott

tényleges tulajdonosa megismerhetõ,

bb) az Európai Unió tagállamában, az EGT-megállapodásban részes államban, az OECD tagállamában, vagy

olyan államban rendelkezik adóilletõséggel, amellyel Magyarországnak kettõs adózás elkerülésérõl szóló

egyezménye van,

bc) nem minõsül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenõrzött

külföldi társaságnak, és
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bd) az államháztartáson kívüli jogi személyben vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó

szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal

bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet

tekintetében a ba), bb) és bc) pont szerinti feltételek fennállnak.

(3) Az agrártámogatások kivételével a költségvetési támogatási igény benyújtásának feltételéül elõírható, hogy

a benyújtónak ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –,

valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

(4) Jogszabály az (1)–(3) bekezdésben meghatározottakon kívül további kizáró okokat is megállapíthat.

(5) A visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint

a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerzõdés felmondása, vagy az attól történõ elállás esetén

visszafizetendõ költségvetési támogatás visszakövetelése céljából – a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel –

a támogatói okiratban, támogatási szerzõdésben megfelelõ biztosítékot kell kikötni.

(6) Ha a költségvetési támogatás részben vagy egészben az Európai Unió valamely közvetlenül alkalmazandó jogi

aktusában meghatározott feltételek szerint kerül nyújtásra, a költségvetési támogatás az (1)–(5) bekezdéstõl eltérõen

akkor biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója megfelel az uniós jogi aktusban foglalt feltételeknek. Jogszabály

további feltételeket csak abban az esetben állapíthat meg, ha azt az uniós jogi aktus kifejezetten lehetõvé teszi.

51. § (1) A költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekrõl szóló törvény szerinti feltételei fennállnak –

közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.

(2) A költségvetési támogatás nem köthetõ olyan feltételhez, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlattevõjét elõzetesen

válasszák ki. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a támogatási igény elbírálását megelõzõen közbeszerzési eljárás

kerüljön megindításra, vagy a támogató annak megindítását határozza meg a költségvetési támogatás feltételeként.

35. A költségvetési támogatások folyósítása

52. § (1) A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozás vagy beszámolást követõ

utófinanszírozás formájában történhet.

(2) A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, idõarányosan vagy teljesítésarányosan

történhet.

(3) Az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusának eltérõ rendelkezése hiányában az államháztartáson kívüli

természetes személynek, jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezetnek folyósításra kerülõ

költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülõ természetes személyt, jogi személyt, jogi

személyiség nélküli más szervezetet (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) terhelõ köztartozás összegét –

a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján –

az agrártámogatások esetén a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, más költségvetési támogatás

esetén a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelõ bevételi számláján jóváírja.

(4) A központi költségvetésrõl szóló törvény alapján a humánszolgáltatások után nem állami intézmény fenntartójának

biztosított normatív és egyéb hozzájárulás esetén a (3) bekezdés rendelkezéseit a fenntartó és az általa fenntartott

intézmények köztartozásaira egyaránt alkalmazni kell.

36. Beszámolás, visszakövetelés

53. § (1) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a költségvetési támogatás rendeltetésszerû felhasználásáról.

Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidõben nem vagy nem megfelelõ módon tesz eleget,

e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

(2) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértõ vagy nem rendeltetésszerû felhasználása,

továbbá a támogatási szerzõdéstõl történõ elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén

a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét – a VII. fejezet szerinti

költségvetési támogatások kivételével – a Ptk. szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt

mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv

kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Nem teljesítés esetén a visszafizetendõ összeget és

annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be.
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37. Költségvetési támogatások ellenõrzése

54. § A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevõ és a költségvetési támogatást

ellenõrzõ szervezetekkel együttmûködni, az ellenõrzést végzõ szerv képviselõit ellenõrzési munkájukban a megfelelõ

dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint

a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Ha a kedvezményezett az ellenõrzés során felróható

magatartásával az ellenõrzõ szerv munkáját ellehetetleníti, a támogató a támogatói okiratot visszavonhatja,

a támogatási szerzõdéstõl elállhat. A támogatói okirat visszavonása, a támogatási szerzõdéstõl való elállás esetén

a kedvezményezett az addig igénybe vett költségvetési támogatást köteles visszafizetni.

38. Egyéb szabályok

55. § A költségvetési támogatásokra vonatkozó további szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

39. Összehangolási, monitoring szabályok

56. § A kincstár monitoring rendszert mûködtet a költségvetési támogatásokról, és közremûködik ezek felhasználásának

összehangolásában.

VII. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA

40. Általános szabályok

57. § (1) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a 14. § (3) bekezdés szerinti

fejezetben meghatározott hozzájárulásokat, támogatásokat a kincstár útján igényli, és azok évközi módosítását

a kincstár útján kezdeményezi.

(2) Ha a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a 14. § (3) bekezdés

szerinti fejezetben meghatározott költségvetési támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, nem

a megjelölt célra használta fel, a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe vagy

az igényléshez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani.

(3) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a költségvetési év végét

követõen elszámol az igénybe vett hozzájárulásokkal, támogatásokkal.

(4) A 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulás, támogatás jogosulatlan igénybevétele és

a visszafizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a jogosulatlan igénybevétel és a késedelem után a helyi

önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás kamatot fizet.

(5) Ha a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a hozzájárulások,

támogatások évközi módosításához, az elszámoláshoz és az elszámolás felülvizsgálatához kapcsolódóan

megállapított fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a kincstár – az engedélyezett részletfizetés kivételével –

beszedési megbízást nyújt be a kötelezett fizetési számlájával szemben.

(6) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás kérelme alapján

a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségére vonatkozóan – a késedelmi kamat kivételével – a kincstár legfeljebb

tizenkét havi részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmezõ igazolja, hogy kötelezõ feladatainak ellátását az egy

összegû visszafizetés veszélyeztetné. A részletfizetésrõl hozott határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek.

A részletfizetési kérelem benyújtása tekintetében a Kormány rendeletében meghatározott határidõt követõ hatvan

napon túl igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

(7) Ha a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a részletfizetést

engedélyezõ határozatban foglalt fizetési kötelezettségének a határozatban foglaltak szerint nem tesz eleget,

a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség egy összegben, azonnal esedékessé válik. Ha az így keletkezett

egyösszegû fizetési kötelezettséget a kötelezett az esedékessé válást követõ tizenöt napon belül nem teljesíti,

a Kincsár az (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
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(8) Az e fejezetben szabályozott helyszíni ellenõrzések során az e törvényben nem szabályozott kérdésekben – az eljárás

hivatalból történõ megindításáról való értesítésre vonatkozó kötelezettség kivételével – a Ket. rendelkezéseit kell

alkalmazni.

(9) A települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatásokra a normatív

hozzájárulásokra, támogatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a központi költségvetésrõl szóló törvényben

meghatározott eltérésekkel.

41. A normatív hozzájárulások, támogatások igénylésének, igénybevételének évközi felülvizsgálata

58. § (1) A kincstár a rendelkezésére álló adatok alapján felülvizsgálja a normatív hozzájárulások, támogatások igénylésében,

azok évközi módosításában szerepeltetett mutatószámokat, és – ha azokat nem tartja megalapozottnak – írásban

felhívást ad ki az igénylés, módosítás helyesbítésére. A felhívás címzettje nyolc napon belül írásban nyilatkozik

az abban foglaltak módosításáról, ennek hiányában az eredeti igénylés, módosítás marad irányadó.

(2) A kincstár a költségvetési év végéig a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján, illetve helyszíni

ellenõrzés során megvizsgálhatja a mutatószámok alakulását, az igénylés megalapozottságát, szükséges esetben

felhívást ad ki az érvényes mutatószámok módosítására, az elszámolásnál a kincstár által javasolt adatok

érvényesítésére.

(3) A felhívás címzettje kiegészítõ kamat fizetésére köteles, ha a felhívásnak a következõ évközi módosítási lehetõség

során nem tesz eleget. Ha a felhívás címzettje az elszámolásban nem veszi alapul a javasolt adatokat, a kincstár

az elszámolás felülvizsgálata során érvényesíti azokat.

(4) A kincstár a (2) bekezdés szerinti vizsgálat keretében lefolytatott helyszíni ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet vesz fel,

amelyet az ellenõrzés befejezésétõl számított húsz napon belül átad vagy megküld az ellenõrzöttnek. A jegyzõkönyvre

az átvételt követõ tizenöt napon belül lehet észrevételt tenni.

42. A költségvetési támogatások igénylésének, igénybevételének évközi felülvizsgálata

59. § (1) A kincstár a 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetben meghatározott költségvetési támogatások esetén szabályszerûségi

szempontból megvizsgálja a támogatási igényt, és szükség esetén, határidõ kitûzésével hiánypótlásra, módosításra

történõ felhívást ad ki. Ha a felhívás címzettje a felhívásnak nem tesz eleget vagy nem megfelelõen teljesíti azt,

a kincstár nem továbbítja a támogatási igényt az elbírálásra jogosult szervnek és errõl – a támogatási igény

benyújtójával egyidejûleg – értesíti azt.

(2) A kincstár a 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetben meghatározott költségvetési támogatások igénybevételének

szabályszerûségét a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján, illetve helyszíni ellenõrzés során

a költségvetési év végéig megvizsgálhatja és felhívásában javasolhatja a költségvetési támogatásról vagy annak egy

részérõl történõ lemondást.

(3) A kincstár a (2) bekezdés szerinti vizsgálat keretében lefolytatott helyszíni ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet vesz fel,

amelyet az ellenõrzés befejezésétõl számított húsz napon belül átad vagy megküld az ellenõrzöttnek. A jegyzõkönyvre

az átvételt követõ tizenöt napon belül lehet észrevételt tenni.

(4) Az (1)–(3) bekezdés elõírásait a vis maior támogatások esetében az adott támogatásra vonatkozó jogszabályban

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

43. Az elszámolás felülvizsgálata

60. § (1) A 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetbõl származó hozzájárulások, támogatások elszámolásának felülvizsgálatát

a kincstár a költségvetési évet követõ év december 31-éig – a többcélú kistérségi társulások esetén a költségvetési évet

követõ második év június 30-áig – megkezdi. A felülvizsgálat során a kincstár az Állami Számvevõszék jelentéseiben

foglalt megállapításokat is figyelembe veszi.

(2) A felülvizsgálat szervezése során biztosítani kell, hogy legalább négyévenként valamennyi helyi önkormányzatnál,

helyi nemzetiségi önkormányzatnál és többcélú kistérségi társulásnál sor kerüljön a költségvetési évet megelõzõ év

– a kincstár által meghatározott hozzájárulások, támogatások jogcímeinek – helyszíni ellenõrzésére, amely a Ptk.

szerinti általános elévülési idõn belül, a korábban helyszínen nem vizsgált idõszakra és jogcímekre kiterjeszthetõ.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül helyszíni ellenõrzés a felülvizsgálat bármely szakaszában tartható.
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(4) A helyszíni ellenõrzés kiterjed a 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetbõl származó hozzájárulások, támogatások

igénybevétele alapját bizonyító dokumentumoknak a költségvetési szerveknél, továbbá – szükség esetén – ezek

igénylésében, elszámolásában érintett valamennyi gazdálkodó szervezetnél és más jogi személyeknél történõ

ellenõrzésére is.

(5) A kincstár a lefolytatott helyszíni ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet vesz fel, amelyet az ellenõrzés befejezésétõl számított

harminc napon belül átad vagy megküld az ellenõrzöttnek. A jegyzõkönyvre az átvételt követõ tizenöt napon belül

lehet észrevételt tenni.

(6) Ha a kincstár a felülvizsgálat során az elszámolás során közölt adatokhoz képest eltérést tár fel, legfeljebb harminc

napos határidõ kitûzésével felhívást ad ki az elszámolás módosítására. A határidõ a felhívás címzettjének kérelme

alapján további tizenöt nappal meghosszabbítható.

(7) Ha a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatása és

a kincstár álláspontja között különbség maradt fenn, közigazgatási hatósági eljárás indul. Az eljárás megindításának

napja:

a) ha a (6) bekezdés szerinti felhívásra annak címzettje nem nyilatkozik, a határidõ eredménytelen elteltét követõ

nap,

b) a felhívásra adott válasz kincstárhoz való beérkezését követõ nap, ha ezt követõen nem kerül sor helyszíni

vizsgálatra,

c) helyszíni vizsgálat esetén, ha annak megállapítása nem épül be a felhívásba, az errõl szóló jegyzõkönyv

megküldését követõ nap.

(8) A kincstár a felülvizsgálat során tett megállapításokról, a várható jogkövetkezményekrõl, ezek indokairól és

jogalapjáról az eljárás megindítását követõ negyvenöt napon belül jegyzõkönyvet juttat el a helyi önkormányzat,

a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás számára.

(9) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a jegyzõkönyv átvételét

követõ tizenöt napon belül a jegyzõkönyv megállapításaira észrevételt tesz, vagy nyilatkozik arról, hogy a jegyzõkönyv

megállapításait elfogadja. A határidõ a címzett kérelme alapján további tizenöt nappal meghosszabbítható.

(10) A kincstár az észrevételek alapján a jegyzõkönyv megállapításait felülvizsgálja, és az észrevételek beérkezését, vagy –

ha a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás nem nyilatkozott –

a határidõ eredménytelen elteltét követõ harminc napon belül határozatot hoz.

(11) Az elsõfokú eljárásban meghozott határozat vagy végzés ellen benyújtott fellebbezést a kincstár központi szerve

bírálja el. A másodfokú döntés meghozatalára hatvan nap áll rendelkezésre. A jogerõs határozat végrehajtható,

tekintet nélkül arra, hogy a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás

kéri-e annak bírósági felülvizsgálatát.

VIII. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENÕRZÉSI RENDSZERE

44. Az államháztartási kontrollok rendszere

61. § (1) Az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történõ szabályszerû,

gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása.

(2) Az államháztartás külsõ (törvényhozói) ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevõszék látja el.

(3) Az államháztartás kormányzati szintû ellenõrzése a kormányzati ellenõrzési szerv, az európai támogatásokat ellenõrzõ

szerv és a kincstár által valósul meg.

(4) Az államháztartás belsõ kontrollrendszere a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszere – beleértve a belsõ

ellenõrzést – keretében valósul meg.

62. § Az államháztartásért felelõs miniszter ellátja – az Állami Számvevõszék véleményének kikérésével – az államháztartás

belsõ kontrollrendszerének – amely magában foglalja az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzést – a nemzetközi

standardokkal összhangban lévõ fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos

feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai

egyeztetõ fórumok mûködtetésével és kötelezõ továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat.
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45. A kormányzati ellenõrzési szerv és az európai támogatásokat ellenõrzõ szerv

63. § (1) A kormányzati ellenõrzési szerv ellenõrzési jogköre kiterjed

a) a kormánydöntések végrehajtásának ellenõrzésére,

b) a Kormány irányítása alá tartozó fejezetekbe sorolt központi kezelésû elõirányzatok, fejezeti kezelésû

elõirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai felhasználásának,

valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kormányzati ellenõrzésére,

c) a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak, a térségi fejlesztési

tanácsoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi

alrendszerébõl nyújtott más támogatások – ideértve a nemzetközi szerzõdések alapján kapott támogatásokat és

segélyeket is –, és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon

felhasználásának ellenõrzésére,

d) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonba tartozó és állami tulajdonban álló,

valamint az olyan gazdasági társaságok – ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankot – ellenõrzésére, amelyekben

az állam többségi befolyással rendelkezik,

e) azon alapítványok, közalapítványok ellenõrzésére, amelyek felett az alapítói jogokat a Kormány irányítása vagy

felügyelete alá tartozó költségvetési szerv gyakorolja, vagy az államháztartás központi alrendszerébõl

támogatásban részesülnek,

f) az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenõrzésére, ideértve a központi költségvetés, valamint

a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál a kezességi szerzõdés feltételei betartásának ellenõrzését,

g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. §

(11) bekezdése alapján a magánnyugdíjpénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapnak átadott

portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerûségének ellenõrzése céljából az Mpt. hatálya alá tartozó

magánnyugdíjpénztárak és szervezetek portfólióátadást megelõzõ mûködésének, gazdálkodásának – beleértve

az általuk közvetlenül vagy közvetve kezelt portfóliót képezõ eszközöket is – ellenõrzésére,

h) az a)–g) pontban foglaltakkal összefüggésben létrejött jogviszonyokra, valamint azon szerzõdõ felekre is, amelyek

a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon közremûködnek, és

i) az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása jogszerûségének ellenõrzésére.

(2) A kormányzati ellenõrzési szerv feladatai ellátásával összefüggésben jogosult a minõsített adat, az üzleti titok és

az ellenõrzött szervezet, valamint az ellenõrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szervezet által kezelt egyéb

titokfajták megismerésére.

(3) A kormányzati ellenõrzési szerv személyes adatot az (1) bekezdés szerinti ellenõrzési tevékenysége céljából, az ahhoz

szükséges mértékben, az ellenõrzés dokumentumainak megõrzéséig kezelhet.

64. § (1) A kormányzati ellenõrzést végzõ személy a feladatai ellátása érdekében az ellenõrzött, és az ellenõrzés kapcsán

adatszolgáltatásra kötelezett szerv, szervezet bármely helyiségébe beléphet, számára akadálytalan hozzáférést kell

biztosítani valamennyi dokumentumhoz és az informatikai rendszerek archív és élõ adatállományához. Kérésére

az ellenõrzött szerv, illetve az ellenõrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szerv bármely dolgozója köteles szóban

vagy írásban információt szolgáltatni.

(2) A kormányzati ellenõrzést végzõ személy az ellenõrzés során a dokumentumokba és az informatikai rendszerek

adatállományába akkor is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, ha azok minõsített adatot, üzleti titkot

vagy törvény által védett egyéb titkot tartalmaznak. Az eredeti iratokat, valamint az informatikai rendszerek

adatállományait eredeti adathordozón – másolat készítése és átvételi elismervény átadása mellett – elviheti, és

az ellenõrzés befejezéséig magánál tarthatja. Az ellenõrzés befejezése után az átvett eredeti iratokat, adathordozókat,

vissza kell szolgáltatni kivéve, ha büntetõ- vagy fegyelmi eljárás kezdeményezése indokolt.

65. § (1) A kormányzati ellenõrzési szerv ellenõrzése során az ellenõrzött szerv, szervezet vagy más – az ellenõrzés

lefolytatásához szükséges adatok, tények, információk birtokában lévõ – személy, szervezet vezetõje, alkalmazottja

az e törvényben és más jogszabályokban meghatározottak szerint adatszolgáltatásra és együttmûködésre köteles.

Az ellenõrzéshez kapcsolódó együttmûködési vagy az ellenõrzés végrehajtását elõsegítõ kötelezettség felróható

módon történõ megszegése esetén az érintett személy eljárási bírsággal sújtható.

(2) Az eljárási bírságot a kormányzati ellenõrzési szerv vezetõje határozatban szabja ki. A bírságolással kapcsolatos

eljárásra a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvényben meghatározott eltérésekkel.
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(3) Az ügyfelet az eljárás hivatalból történõ megindításáról nem kell értesíteni. Az eljárásban kizárt az újrafelvételi eljárás,

valamint egyezség megkötése.

(4) A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A bírsággal sújtott személy a határozat közlésétõl számított tizenöt napon

belül kérheti a döntés bírósági felülvizsgálatát.

66. § (1) Ha a kormányzati ellenõrzési szerv ellenõrzése során a közpénzek vagy az állami vagyon jogszabálysértõ,

rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználását és ezzel összefüggésben károkozást vagy ennek veszélyét állapítja

meg, a kár megelõzése, enyhítése érdekében az illetékes hatósághoz, illetve szervezethez fordulhat

a) a munkabérek és az ahhoz kapcsolódó közterhek folyósításának kivételével a kincstárnál vagy hitelintézetnél

vezetett fizetési számlák zárolása,

b) az államháztartás központi alrendszerébõl nyújtott költségvetési támogatások folyósításának felfüggesztése,

c) a személyi jövedelemadó 1%-ából történõ felajánlások folyósításának felfüggesztése, és

d) az ellenõrzött szerv, szervezet részére visszatérítendõ általános forgalmi adó folyósításának felfüggesztése

céljából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett hatóság, szervezet köteles a megkeresés kézhezvételét

követõ tizenöt napon belül a szükséges intézkedéseket megtenni, és errõl a kormányzati ellenõrzési szerv elnökét

írásban értesíteni.

(3) Ha az (1) bekezdésben foglaltak alapján tett intézkedés fenntartása a továbbiakban már nem szükséges, errõl

a kormányzati ellenõrzési szerv elnöke az intézkedést foganatosító hatóságot, szervezetet értesíti.

67. § A kormányzati ellenõrzési szerv az ellenõrzései során feltárt, a kormányzati ellenõrzési szerv által ellenõrzött,

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervet és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentõségû nemzeti vagyonba tartozó, állami tulajdonban álló, valamint az állam többségi befolyása alatt lévõ

gazdasági társaságot megilletõ, az ellenõrzés tárgyával kapcsolatos polgári jogviszonyból fakadó jog, követelés,

egyéb polgári jogi igény érvényesítése iránt, valamint a költségvetési támogatás visszafizetése érdekében a jogosult

nevében és helyett a bíróságok és más hatóságok, valamint harmadik személyek elõtt külön meghatalmazás nélkül

eljárhat.

68. § Az európai támogatásokat ellenõrzõ szerv ellenõrzési jogköre kiterjed a kormányrendeletben meghatározott

forrásokból nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos ellenõrzésekre

a) a lebonyolításban érintett szervezeteknél,

b) a kedvezményezetteknél, és

c) a költségvetési támogatásokkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az ezekre kötött szerzõdések

teljesítésének vizsgálatára, ebben a vonatkozásban azon szerzõdõ felekre is, amelyek a szerzõdés teljesítéséért

felelõsek, vagy abban közremûködnek.

46. A költségvetési szervek belsõ kontrollrendszere

69. § (1) A belsõ kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított

folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következõ célok:

a) a mûködés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerûen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen

hajtsák végre,

b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és

c) megvédjék az erõforrásokat a veszteségektõl, károktól és nem rendeltetésszerû használattól.

(2) A belsõ kontrollrendszer létrehozásáért, mûködtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetõje felelõs

az államháztartásért felelõs miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

47. Belsõ ellenõrzés

70. § (1) A belsõ ellenõrzés kialakításáról, megfelelõ mûködtetésérõl és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv

vezetõje köteles gondoskodni. A belsõ ellenõrzést végzõ személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv

vezetõjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetõjének küldi meg.

Az irányító szerv belsõ ellenõrzést végezhet

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
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b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott

nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,

c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan

a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és

d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló

2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

(2) A belsõ ellenõr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belsõ szabályzatoknak

való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat

fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetõje részére. A belsõ ellenõr ezenkívül más tevékenységbe nem vonható be.

(3) A belsõ ellenõrzést végzõ személy az ellenõrzött szervnél minõsített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más

dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi,

illetve a minõsített adat védelmére vonatkozó elõírások betartásával.

(4) A költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelõs miniszter engedélyével

rendelkezõ személy végezhet. E tevékenységek folytatását az államháztartásért felelõs miniszter annak engedélyezi,

aki cselekvõképes, büntetlen elõéletû, és nem áll a belsõ ellenõrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában

a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban elõírt végzettséggel és gyakorlattal.

(5) Az államháztartásért felelõs miniszter a belsõ ellenõrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezõ

személyekrõl nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett

a) természetes személyazonosító adatát,

b) nyilvántartási számát,

c) lakcímét vagy tartózkodási helyének címét,

d) értesítési címét,

e) telefonszámát,

f) elektronikus elérhetõségét,

g) felsõfokú iskolai végzettségét igazoló oklevelének számát, a kiállító intézmény nevét és a kiállítás keltét,

h) egyéb képesítéseinek megnevezését, az ezen képesítést igazoló oklevél vagy bizonyítvány számát, a kiállító

intézmény nevét, a kiállítás keltét,

i) a szakmai gyakorlat idõtartamát vagy a gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentum meglétére vonatkozó

utalást, és

j) a kötelezõ szakmai továbbképzésen történõ részvétel idejét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott adatok közül a belsõ ellenõr nyilvántartási száma, neve és választása alapján

az (5) bekezdés c)–f) pontjában meghatározott adatainak egyike nyilvános, ezen adatokról bárki tájékoztatást kaphat.

A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a nyilvántartásban szereplõ belsõ ellenõr nyilvános adatait honlapján

nyilvánosságra hozza, és biztosítja, hogy a nyilvános adatokról a nyilvántartásba vételt végzõ szervezettõl bárki

tájékoztatást kaphasson.

(7) A nyilvántartásba vétel, valamint a nyilvántartásból való törlés szabályait az államháztartásért felelõs miniszter

rendeletben állapítja meg. A nyilvántartásból törölt természetes személyek adatait a nyilvántartásba vételt végzõ

szervezet a törlést követõ tíz évig köteles megõrizni.

48. A kincstári biztos, az önkormányzati biztos

71. § (1) Az államháztartásért felelõs miniszter – a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv

esetén a Kormány kezdeményezésére az Országgyûlés – kincstári biztost jelöl ki az államháztartás központi

alrendszerébe tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert, az esedékességet követõ hatvan napon túli

tartozásállománya meghaladja az éves eredeti kiadási elõirányzatának 3,5%-át vagy az ötvenmillió forintot.

(2) A tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak a kincstári biztos

ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhetõ el utalványozás.

(3) A kincstári biztos a költségvetési szerv szervezeti felépítését, mûködési folyamatát, és gazdálkodását érintõ

racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

(4) Ha a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás által irányított költségvetési szerv harminc napon túli

elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elõirányzatának 10%-át vagy a százötven millió

forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési

szervhez – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv
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kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének elõzetes kikérésével – a (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel

rendelkezõ önkormányzati biztost jelöl ki. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos kirendelését

az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb idõtartam, lejárat esetén is kötelezõvé teheti.

IX. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK FINANSZÍROZÁSI ÉS SZÁMLAVEZETÉSI RENDJE

49. Finanszírozási célú pénzügyi mûveletek, aktív és passzív pénzügyi mûveletek, továbbadási célú

bevételek

72. § Az államháztartás alrendszereiben a költségvetési bevételeken és költségvetési kiadásokon kívül a bevételek és

kiadások lehetnek

a) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások (a továbbiakban együtt: finanszírozási célú pénzügyi

mûveletek), és

b) letéti, függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek és kiadások (a továbbiakban együtt: aktív és passzív pénzügyi

mûveletek), és továbbadási célú bevételek.

73. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi mûveletek

a) az államháztartás mindkét alrendszerében:

aa) az értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, visszavásárlása,

ab) a hitel, kölcsön felvétele és törlesztése,

ac) a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése és visszavonása,

b) kizárólag az államháztartás központi alrendszerében:

ba) az ÁKK Zrt. által állampapírokkal végzett repóügyletek,

bb) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank és a központi költségvetés közötti

elszámolásokból a Magyar Nemzeti Bank deviza-árfolyamváltozásból származó eredményének (ideértve

az eredménytartalékot is) és az értékpapírok értékesítésébõl származó realizált eredményének

tulajdonítható rész, elõjelre való tekintet nélkül,

bc) a Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2011. évi XX. törvény 5. § (2) bekezdése alapján vállalt

árfolyam-garanciából eredõ, a Magyar Fejlesztési Bank és az állam közötti elszámolások elõjelre való

tekintet nélkül,

bd) az állam nevében a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságnak nyújtott tulajdonosi kölcsön és annak

visszatérülése, ha a kölcsön visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk

– különösen a pénzügyi, számviteli kimutatások és elõrejelzések – alapján a közfeladatok ellátásáért

fizetendõ összegen felüli központi költségvetési többlettámogatás biztosítása nélkül kellõen

megalapozott,

be) az MNV Zrt.-nek a rábízott vagyonnal való gazdálkodás során hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokkal végzett

mûveletei, és

bf) a 79. § (4) bekezdése szerinti megelõlegezések és azok visszatérítése.

(2) A devizában kibocsátott, értékesített, visszavásárolt értékpapírok, felvett és törlesztett hitelek, kölcsönök

kibocsátásakor, értékesítésekor, visszavásárlásakor, felvételekor, törlesztésekor érvényesített devizaárfolyammal

– az árfolyamfedezeti mûveletek figyelembevétele mellett – meghatározott forintértékét kell finanszírozási

bevételként, kiadásként elszámolni.

74. § (1) A letéti pénzkezelés a költségvetés végrehajtására szolgáló pénzeszközöktõl elkülönített, megbízásból történõ

átmeneti pénzkezelés.

(2) A függõ, átfutó és kiegyenlítõ kiadások olyan kiadások, amelyek a költségvetési évben nem véglegesek.

(3) A függõ, átfutó, kiegyenlítõ és a továbbadási célú bevételek olyan bevételek, amelyek rendeltetése még nem ismert,

vagy más személyt illet meg.
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50. A kincstári rendszer

75. § Az államháztartás alrendszerei költségvetése végrehajtásának pénzügyi lebonyolításával és finanszírozásával

összefüggõ, központi kezelést igénylõ feladatait a kincstár és az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) látja el.

76. § (1) A kincstár

a) közremûködik a Kincstári Egységes Számla likviditásának kezelésében az ÁKK Zrt.-vel kötött megállapodás

alapján, és

b) elõrejelzi a 79. § alapján vezetett számlák kiadásai és bevételei összesített egyenlegének alakulását, amelyhez

az adósságkezeléssel összefüggõ napi adatokat az ÁKK Zrt. bocsátja rendelkezésre.

(2) A kincstár feladatai ellátása érdekében jogosult

a) törvényben meghatározott körben, mértékben és célra pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, ideértve a fizetési

számla vezetését és a készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítását is,

b) elektronikus pénz kibocsátására,

c) az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok tekintetében a befektetési vállalkozásokról és

az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi

CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontja szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység és 5. §

(2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kiegészítõ befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére,

d) a kincstári körbe tartozók esetén díjazás ellenében a kárpótlási jegyek õrzésével és kezelésével kapcsolatos

feladatok ellátására, és

e) olyan fizetési eszköz alkalmazására, amely birtokosa rendelkezhet a számla-követelésérõl, és ezáltal más számára

fizetést teljesíthet, amely rendszerint személyazonosító kód, illetve más hasonló azonosító használatához kötött,

ilyen különösen a számla-követelésrõl való rendelkezést a telefon vagy számítógép útján biztosító egyéb eszköz

(távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz).

(3) A kincstár a (2) bekezdés c) pontja szerinti feladatait a kibocsátó által kiadott jegyzési, forgalomba hozatali

lebonyolítási rendnek megfelelõen, egyedi megállapodás alapján végzi.

51. A Kincstári Egységes Számla

77. § (1) A kincstár a Magyar Nemzeti Banknál Kincstári Egységes Számla elnevezésû számlával rendelkezik. A kincstár a Magyar

Nemzeti Banknál devizaszámlát nyithat, és azon az e törvényben meghatározott tevékenységével kapcsolatban

megszerzett devizát tarthatja és használhatja fel.

(2) A Kincstári Egységes Számla a 79. § (1), (2) és (4) bekezdése szerinti fizetési-számlavezetési tevékenységgel összefüggõ

pénzforgalom lebonyolítását szolgálja.

52. Likviditáskezelés

78. § (1) A kincstár a likvidásmenedzsment keretében folyamatosan figyelemmel kíséri a bevételek alakulását s ennek

figyelembevételével biztosítja a kiadások rendelkezésre állását.

(2) A költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi

személyiségû társulás és a térségi fejlesztési tanács a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének

ütemezésérõl likviditási tervet készít.

(3) A központi kezelésû elõirányzatokból a kincstár által folyósított ellátási kiadásokat havi bontású finanszírozási terv

alapján kell folyósítani.

(4) A kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére, a Kormány rendeletében meghatározott feltételekkel és módon, díj és

kamat felszámítása nélkül megelõlegezheti

a) az agrártámogatások Európai Unió által finanszírozott része, valamint az Európai Unió részére történõ

cukorágazati hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrás,

b) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelõ ellátások, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait nem

terhelõ, azok kezelõ szervei által folyósított ellátások folyamatos teljesítése érdekében a bevételek és a kiadások

idõbeli eltérésébõl adódó átmeneti finanszírozási igény,
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c) az államháztartásért felelõs miniszter engedélyével az elkülönített állami pénzalapok – a bevételek és kiadások

pénzügyi teljesítése idõbeni ütemének eltérése miatt felmerülõ, a korábbi évek elõirányzat-maradványával nem

fedezett – finanszírozási igény, és

d) a Fõvárosi Önkormányzatnak a budapesti 4-es metróvonal megépítésével kapcsolatos általános forgalmi adó

megfizetésének

fedezetét.

(5) A kincstár a következõ év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében – december 20-át

követõen – a Kincstári Egységes Számla terhére megelõlegezi

a) a központi költségvetési szervek foglalkoztatottjai december havi járandóságait, az Egészségbiztosítási Alap által

finanszírozott egészségügyi intézmények kivételével,

b) az Egészségbiztosítási Alap által a gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi

szolgáltatók havi finanszírozási összegének jogszabályban meghatározott részét a szolgáltatók kérelme alapján

az Egészségbiztosítási Alap kezelõ szervének kezdeményezésére, ha jogszabályban elõírt kifizetési idõpont

teljesítéséhez ez szükséges,

c) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv által folyósított terhességi-gyermekágyi

segély, táppénz, gyermekgondozási díj, rokkantsági, rehabilitációs ellátások, a társadalombiztosítási

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott ellátások, valamint nem

a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott, de a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított,

folyósított ellátások kiadásait, és

d) a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott álláskeresési és keresetpótló támogatások kiadásait.

53. A kincstár által vezetett számlák

79. § (1) A kincstári elszámolások körébe az államháztartás központi alrendszerébe tartozó jogi személyek és elõirányzatok

pénzforgalma (a továbbiakban együtt: kincstári kör) tartozik. A kincstári kör fizetési számlái – az államháztartás

központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv dolgozói lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói

támogatására szolgáló számla, a nemzetbiztonsági szolgálatok alapfeladatai ellátásához szükséges speciális kiadások

teljesítéséhez szükséges számla, és a (6) bekezdésben foglalt eset kivételével – kizárólag a kincstárnál vezethetõk.

(2) A kincstárban fizetési számlát kötelesek vezetni

a) a térségi fejlesztési tanácsok,

b) a megyei önkormányzatok és a megyei önkormányzatok önkormányzati hivatalai,

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa,

d) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap,

e) az MNV Zrt.,

f) a Diákhitel Központ Zrt.,

g) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap,

h) a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt.,

i) az Országgyûlés, a Kormány és a megyei önkormányzatok által alapított közalapítványok, és

j) az olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben az állam legalább többségi befolyással rendelkezik

[az a)–j) pont a továbbiakban együtt: kincstári körön kívüli számlatulajdonosok].

(3) A kincstári körön kívüli számlatulajdonosok – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap kivételével –

hitelintézetnél forintban vezetett fizetési számlával – az általuk foglalkoztatott személyek lakásépítésének,

lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla kivételével – nem rendelkezhetnek. A kincstári körön

kívüli számlatulajdonosok – a megyei önkormányzatok és a megyei önkormányzatok önkormányzati hivatalai

kivételével – átmenetileg szabad pénzeszközeiket a kincstár által értékesített, értékpapírszámlán, értékpapír-letéti

számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosíthatják.

(4) A kincstár vezeti a helyi önkormányzat megbízása esetén a helyi önkormányzat és költségvetési szervei, a nemzetiségi

önkormányzat megbízása esetén a nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei, a többcélú kistérségi társulás

megbízása esetén a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervei, valamint a jogi személyiségû társulás

megbízása esetén a jogi személyiségû társulás és költségvetési szervei fizetési számláját.

(5) A kincstár az (1)–(4) bekezdés szerinti tevékenysége és az általa nyújtott szolgáltatások után jutalékot, díjat számolhat

fel, azonban – a felsõoktatási intézményekben állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók

által fizetett önköltség és az államháztartáson kívülrõl érkezõ adományok elkülönített kezelésére a felsõoktatási
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intézmény számára jogszabályban foglaltak alapján vezetett fizetési számla pénzeszközei kivételével – kamatot nem

fizethet. A kincstár jogosult az általa vezetett fizetési számlák megterhelésével továbbhárítani a pénzforgalmi

szolgáltatások díját, továbbá jogszabályban meghatározott más esetben azokat megterhelni.

(6) A kincstári kör és a kincstári körön kívüli számlatulajdonosok devizaeszközei kezelésére a kincstár devizaszámlát vezet.

A kincstár a devizaszámla vezetése során díjakat számolhat fel és kamatot fizethet. A kincstár engedélyével kivételes

esetben hitelintézetnél is vezethetõ devizaszámla.

80. § (1) A kincstár végrehajtja a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére irányuló pénzügyi lebonyolítási feladatokat,

ennek keretében a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel a kiadásokhoz kötõdõen likviditási és elõirányzati

fedezet, valamint alaki, formai és pénzügyi ellenõrzést végez.

(2) A kincstár szabályzatban állapítja meg

a) a kincstári kör és a kincstári körön kívüli számlatulajdonosok számára vezetett fizetési számlák és az azokhoz

kapcsolódóan nyitható alszámlák típusait,

b) az a) pont szerinti, valamint a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi

társulások, továbbá az általuk irányított költségvetési szervek számára a Kormány rendeletében foglaltak szerint

nyitható fizetési számlák, alszámlák megnyitásának, törzsadataik módosításának, megszüntetésének feltételeit,

c) a kincstár szolgáltatásai után felszámított jutalékokat, díjakat, egyéb költségeket, ezek számításának módszerét,

d) a kincstár által vezetett devizaszámlák után fizetett kamat számításának módját, a kamat megváltoztatásának

lehetõségét, a fizetendõ kamatból történõ esetleges levonásokat,

e) a kincstár által vezetett fizetési számlák feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának feltételeit, módját,

a kincstárban alkalmazott fizetési módokat, a fizetési megbízások teljesítési határidejét,

f) a kincstár által teljesített szolgáltatásokhoz kapcsolódóan igénybe vett közremûködõkkel szemben érvényesített

általános szerzõdési feltételeket,

g) a kincstári kártyaforgalommal kapcsolatos részletes szabályokat és a kincstári kártya használatával és

alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat,

h) a kincstár feladatainak ellátásáért felelõs szervezeti egységeket, azok elérhetõségét,

i) a kincstár által vezetett fizetési számlák forgalmáról, a számlatulajdonosok által benyújtott megbízások

teljesítésérõl készített számlakivonat, továbbá – kincstári kör esetén – a számlakivonatban a számlatulajdonos

költségvetése végrehajtásáról adott egyéb kiegészítõ információk tartalmát, elkészítésük, megküldésük módját,

gyakoriságát, és

j) a Kormány rendeletében meghatározott egyéb szabályokat,

és azt elektronikus úton a honlapján, továbbá az érintettek számára az ügyintézésre nyitva álló szervezeti egységeinél

nyomtatott formában is közzé teszi.

54. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési kszervek és a fejezeti kezelésû

elõirányzatok finanszírozása

81. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv részére a kincstár havonta a mûködési

költségvetésre és a kölcsönökre jutó központi támogatás idõarányos, a felhalmozási költségvetésre esõ központi

támogatás teljesítésarányos részének megfelelõ összegû elõirányzat-felhasználási keretet nyit.

(2) Az elõirányzat-felhasználási keret elõrehozása a Kormány rendeletében meghatározott esetben és módon történhet.

(3) Az elõirányzat-felhasználási keret megállapítása során a kincstár a köztartozások összegét zárolja. A tartozásállomány

csökkentésére irányuló átutalási megbízások esetén a kincstár az átutalási megbízásban foglalt összeggel a zárolt

keretbõl teljesíti a megbízást.

(4) A kincstár jogosult az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját

a költségvetési szervet terhelõ közterhek megfizetése céljából megterhelni.

(5) A fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési kiadásai teljesítéséhez szükséges központi támogatás biztosítása,

valamint a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználása finanszírozási terv alapján történik.

55. Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai finanszírozása

82. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetén a központi támogatást – ha törvény másként nem rendelkezik –

az idõarányos mértékig, havi bontású finanszírozási terv szerint, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelõ
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szerve által folyósított, de a központi kezelésû elõirányzatokból finanszírozott ellátási kiadások megtérítését az alap

kezelõ szervének havi elszámolása alapján kell folyósítani.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadási elõirányzatainak felhasználása

elõirányzat-felhasználási terv alapján történik.

(3) Ha a Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett éves költségvetési bevétele kisebb a teljesítendõ kifizetések összegénél,

a különbség a központi költségvetésrõl szóló törvényben a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésén kívül tervezett

központi kezelésû elõirányzatból átadásra kerül a Nyugdíjbiztosítási Alap számára. A központi költségvetés terhére

történõ tényleges kifizetésekre a költségvetési évben a tényleges költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

alakulása függvényében kerülhet sor.

56. Az államháztartás önkormányzati alrendszerének finanszírozási rendje

83. § (1) A helyben maradó személyi jövedelemadót, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését

szolgáló támogatást, a normatív hozzájárulást, támogatást, a 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetbõl származó

– a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott – egyéb költségvetési támogatást, továbbá

az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást

a személyi juttatásokat terhelõ közterhek, valamint a Kormány rendeletében meghatározott egyéb kötelezettségek

beszámításával csökkentett összegben (a továbbiakban: nettó finanszírozás), ütemezetten a kincstár folyósítja.

Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervet terhelõ tartozások összege

csak az egészségbiztosítási szerv által folyósított támogatásból vonható le.

(2) A 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetbõl származó, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó hozzájárulásokat,

támogatásokat a központi költségvetésrõl szóló törvényben foglaltak szerint kell folyósítani.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti források az (1) bekezdésben meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet,

a különbözetet a kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelõlegezi. A kincstár az ezen a jogcímen keletkezõ

követelésének érvényesítése érdekében havonta beszedési megbízást nyújt be a helyi önkormányzattal, helyi

nemzetiségi önkormányzattal, többcélú kistérségi társulással, Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi

önkormányzati költségvetési szervvel szemben. A megelõlegezett összeg után a megelõlegezést követõ hónap elsõ

napjától a fizetési kötelezettség teljesítéséig a kincstár a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû

kamatot számít fel.

(4) Ha az e törvényben foglaltak alapján a kincstár által benyújtott beszedési megbízás hatvan napon belül nem teljesül,

a kincstár adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezi, amelyben az állam képviseletében teljes jogkörrel

eljár.

(5) E törvény alapján a kincstár által benyújtható beszedési megbízások teljesítése céljából a helyi önkormányzat, helyi

nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi

önkormányzati költségvetési szerv köteles a beszedési megbízás benyújtására történõ felhatalmazást

a számlavezetõje részére megadni. Ennek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter

– az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a kincstár – a nettó

finanszírozás alapján a mulasztót megilletõ összeg folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti.

(6) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás a 108. § szerinti

adatszolgáltatási kötelezettségeit határidõig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter a határidõ

utolsó napját követõ hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot,

a helyi nemzetiségi önkormányzatot és a többcélú kistérségi társulást megilletõ összeg folyósítását – a Kormány

rendeletében meghatározott kivételekkel – felfüggeszti.

57. Számlavezetés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

84. § (1) A megyei önkormányzat kivételével a helyi önkormányzat, az országos nemzetiségi önkormányzat, a többcélú

kistérségi társulás és a jogi személyiségû társulás fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy

a kincstár vezeti.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat által választott

számlavezetõnél vezetheti.

(3) A megyei önkormányzat önkormányzati hivatala és a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete kivételével

az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által

választott számlavezetõ vezeti.
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(4) A belföldi hitelintézet által az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint vezetett fizetési számlán lévõ szabad

pénzeszközök a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán betétként leköthetõk.

58. A pénzeszközök felhasználása

85. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetõség szerint készpénzkímélõ fizetési módokat kell alkalmazni.

A kiadások készpénzben történõ teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

X. FEJEZET

MARADVÁNYELSZÁMOLÁS, BESZÁMOLÁS

59. Elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány

86. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat bevételi

és kiadási elõirányzatai a költségvetési évet megelõzõ év elõirányzat-maradványának összegével a Kormány

rendeletében meghatározott esetben és módon megnövelhetõek.

(2) A központi kezelésû elõirányzatok szabad elõirányzatai a költségvetési év utolsó napján törlésre kerülnek,

elõirányzat-maradvánnyal nem rendelkeznek.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elõirányzat-maradványának felhasználhatóságáról az Országgyûlés

a zárszámadásról szóló törvényben dönt.

(4) Ha törvény másként nem rendelkezik, az elkülönített állami pénzalap elõirányzat-maradványa a következõ években

felhasználható.

(5) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni

a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegérõl.

60. Évközi kimutatások, beszámolás

87. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl szeptember 15-éig, háromnegyed éves

helyzetérõl a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztatás

tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenõ elõirányzatok és a költségvetési egyenleg

alakulását.

(2) A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás, illetve a térségi fejlesztési

tanács elnöke a gazdálkodásról az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen beszámol a képviselõ-testületnek,

a társulási tanácsnak, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjainak.

88. § (1) A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell

készíteni. Az éves költségvetési beszámolót a 28. § (4) és (5) bekezdésében megjelölt személy hagyja jóvá.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól készített éves költségvetési beszámoló ellenõrzését az Állami

Számvevõszék által kidolgozott módszertan szerint kell végrehajtani.

(3) Az elkülönített állami pénzalapról készített éves költségvetési beszámolót könyvvizsgálóval ellenõriztetni kell. Az éves

költségvetési beszámoló ellenõrzését az Állami Számvevõszék által kidolgozott módszertan szerint kell végrehajtani.

(4) A (3) bekezdés szerinti könyvvizsgálót – az Állami Számvevõszék elnökének javaslata ismeretében – a fejezetet irányító

szerv bízza meg. Az ellenõrzés költségeit az elkülönített állami pénzalap kezelésével kapcsolatos költségvetési

kiadások között kell elszámolni.

61. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolás általános szabályai

89. § (1) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel

összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelõen záró számadást

(továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

(2) A zárszámadás során valamennyi bevételrõl és kiadásról el kell számolni.
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62. A zárszámadásról szóló törvény

90. § (1) A Kormány a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot a költségvetési évet követõ nyolcadik hónap utolsó napjáig

az Országgyûlés elé terjeszti. A Kormány a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot, a társadalombiztosítás pénzügyi

alapjairól és az elkülönített állami pénzalapokról készített éves költségvetési beszámolókat a zárszámadásról szóló

törvényjavaslat Országgyûlés elé történõ beterjesztését két hónappal megelõzõen megküldi az Állami

Számvevõszéknek. A zárszámadásról szóló törvényjavaslatot az Országgyûlés az Állami Számvevõszék jelentésével

együtt tárgyalja meg.

(2) A zárszámadásról szóló törvényben jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának vagy a költségvetési

többlet felhasználásának módját.

(3) Az Országgyûlés részére zárszámadáskor tájékoztatásul a következõ mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 22. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat, az államháztartás költségvetési mérlegében

az államháztartás központi alrendszerén belül költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok, állami

vagyon, egyéb központi kezelésû elõirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és társadalombiztosítás pénzügyi

alapjai szerinti bontásban,

b) az államháztartás központi alrendszerében a finanszírozási célú pénzügyi mûveletekrõl készített összegzést,

c) a Stabilitási tv. 2. § (2)–(4) bekezdése szerinti bontásban az államadósságot, és kapcsolatát a 479/2009/EK rendelet

szerinti kormányzati szektor adósságával,

d) az állami kezességek, állami garanciák és állami viszontgaranciák állományát, és

e) az állam tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mûködésébõl származó kötelezettségeket, a részesedések

alakulását.

(4) A 21. § (6) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi határozatot

a Kormány a Magyar Közlönyben közzéteszi.

(5) A Kormány 21. § (6) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi határozata az adott költségvetési

évre vonatkozó központi költségvetésrõl szóló törvény hatályvesztésének idõpontjával végrehajtottnak tekintendõ,

és az ezt követõ nappal visszavontnak minõsül.

63. Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében

91. § (1) A jegyzõ által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követõ negyedik hónap

utolsó napjáig terjeszti a képviselõ-testület elé. A képviselõ-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

(2) A zárszámadási rendelettervezet elõterjesztésekor a képviselõ-testület részére tájékoztatásul a következõ mérlegeket

és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az elõirányzat felhasználási terven

a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztetõ

ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek mûködésébõl származó kötelezettségeket,

a részesedések alakulását.

(3) A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségû társulás zárszámadásának

megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási

határozatot kell érteni, a képviselõ-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete, illetve

a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke,

illetve a társulási tanács elnöke, a jegyzõ részére meghatározott feladatokat – a helyi nemzetiségi önkormányzatok

kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetõje, illetve a többcélú kistérségi társulás

munkaszervezetének vezetõje látja el.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal,

hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselõ-testület hatáskörét a térségi fejlesztési

tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke,

a jegyzõ részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetõje látja el.
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XI. FEJEZET

KEZESSÉG-, GARANCIAVÁLLALÁS, KÖVETELÉSEK

64. Az állami kezesség, állami garancia, állami viszontgarancia, a kiállítási garancia és viszontgarancia

szabályai

92. § (1) Egyedileg meghatározott szerzõdéses kötelezettséghez az állam nevében állami kezességet, állami garanciát

(a továbbiakban: egyedi állami kezesség) a Kormány egyedi határozatában vagy törvényben foglalt felhatalmazás

alapján az államháztartásért felelõs miniszter vállalhat.

(2) Egyedi állami kezesség abban az esetben vállalható, ha az nemzetgazdasági vagy valamely ágazatpolitikai cél

megvalósítását szolgálja és a szerzõdéses kötelezettség teljesítése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó

információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – az egyedi állami kezesség beváltása és egyéb állami

többlettámogatás nélkül – megalapozott.

(3) Törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén,

szerzõdéskötés vagy nyilatkozat kibocsátása nélkül beálló állami kezesség, állami garancia (a továbbiakban:

jogszabályi állami kezesség) vállalható.

(4) Az egyedi állami kezesség és a jogszabályi állami kezesség készfizetõ kezesség formájában csak az (1) és (3) bekezdés

szerinti törvény, határozat kifejezett felhatalmazása esetén vállalható.

(5) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az egyedi állami kezesség és a jogszabályi állami kezesség feltétele az állami

támogatási szabályoknak megfelelõ, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal

összeegyeztethetõ módon tartalmazó kezességvállalási vagy garanciavállalási díj kikötése.

(6) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában az egyedi állami kezesség és a jogszabályi állami kezességvállalás alapján

az állam által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének az állammal szembeni tartozásává válik, és azt adók

módjára kell behajtani.

(7) Az Európai Bizottság elõzetes jóváhagyása esetén a nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megmentéséhez és

szerkezetátalakításához egyedi állami kezesség (a továbbiakban: megmentési célú egyedi állami kezesség) vállalható.

A megmentési célú egyedi állami kezesség esetén a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(8) Hitelviszonyon alapuló jogviszonyhoz kapcsolódó jogszabályi állami kezesség feltétele a jogszabályi állami

kezességen túlmenõen az alapügylet tõkeösszege felének megfelelõ fedezet hitelezõ általi elõírása.

(9) A jogszabályi állami kezességgel fedezett alapjogviszony feltételeinek módosítása esetén is biztosítani kell, hogy

a jogszabályi állami kezesség nélküli fedezettség aránya legalább olyan mértékû legyen, mint az alapjogviszony

létrejöttekor.

(10) A jogszabályi állami kezességgel fedezett alapjogviszony feltételeinek módosítása nem eredményezheti az állami

kezességvállalás arányának növekedését. Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az alapjogviszony módosításakor

a járulékok tõkésítésébõl keletkezõ összegre az állami kezességvállalás nem terjed ki.

93. § (1) Jogi személy részére, az általa vállalt kezesség, garancia érvényesítéséhez az állam nevében törvényben megtérítési

kötelezettség vállalható (a továbbiakban: állami viszontgarancia).

(2) Az állami viszontgarancia alapján az állam által kifizetett összeg behajtása annak a jogi személynek a feladata, amely

a viszontgarancia alapjául szolgáló kezességet, garanciát nyújtja (a továbbiakban: garantõr szervezet). A garantõr

szervezet a követelés behajtásából származó, a Kormány rendeletében meghatározott költségekkel csökkentett

bevételt az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyezõ arányban köteles az államnak megfizetni. Ha

a garantõr szervezet e kötelezettségének nem tesz eleget, a meg nem fizetett összeg az állammal szembeni tartozássá

válik, és azt adók módjára kell behajtani. Az adók módjára behajtandó tartozás elõírása, nyilvántartása és végrehajtása

az állami adóhatóság feladata.

94. § (1) Az államháztartásért felelõs miniszter a kultúráért felelõs miniszter javaslatára a (2) és (3) bekezdés szerint a kiállítási

tárgyakban bekövetkezett károk megtérítéséért az állam nevében közvetlen és önálló kötelezettséget vállalhat

a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult (e § alkalmazásában a továbbiakban: jogosult) irányába olyan kiállítások

esetén, amelyek megrendezéséhez kiemelkedõ kulturális érdek fûzõdik (a továbbiakban: kiállítási garancia).

(2) A kiállítási garancia a jogosult és az állami vagy önkormányzati muzeális intézmény vagy kiállítóhely (a továbbiakban:

kiállító) megállapodása szerinti idõtartamra, de legfeljebb a tárgyak eredeti õrzési vagy kiállítási helyérõl történõ

elmozdításától az oda történõ visszahelyezéséig, vagy a jogosult és a kiállító által meghatározott egyéb helyre való

elhelyezéséig szól.
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(3) A kiállítási garancia nem terjed ki arra az idõszakra és összegre, amelyre vonatkozóan a kiállító vagy a jogosult

biztosítással vagy érvényes garanciával rendelkezik, kiterjed viszont valamennyi a jogosult és a kiállító

megállapodásában meghatározott káreseményre, kivéve amelyek

a) a jogosult vagy annak alkalmazottai, megbízottai szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása,

b) a kiállítási tárgy tulajdonságaiból fakadó természetes amortizáció, vagy

c) a jogosult jóváhagyásával történõ restaurálás

eredményeképpen keletkeztek.

(4) A kiállítási tárgy elveszése esetén kifizetett kártérítést haladéktalanul vissza kell fizetni az állam részére, ha a kiállítási

tárgy késõbb elõkerül.

(5) Az államháztartásért felelõs miniszter a kiemelkedõ kulturális érdeket jelentõ kiállítás megrendezése érdekében

az állam nevében – a kiállítási garanciával tartalmában és feltételeiben megegyezõ – közvetlen és önálló

kötelezettséget vállalhat a kiállító által kötött biztosítási szerzõdésbõl eredõ, a biztosító társaság által kifizetett összeg

megtérítésére a biztosító társaság felé (a továbbiakban: kiállítási viszontgarancia)

(6) A kár megtérítésére tekintettel a biztosító társaságot megilletõ jogok a kiállítási viszontgarancia alapján a központi

költségvetés által kifizetett összeg erejéig az államra szállnak át.

95. § (1) A 92–94. § szerinti eljárásokban – az e törvényben meghatározott kivételekkel – az államot az államháztartásért felelõs

miniszter képviseli.

(2) A 92–94. § szerinti fizetési kötelezettségekbõl eredõ, az államot terhelõ kifizetés során – jogszabály eltérõ rendelkezése

hiányában – az állami adóhatóság jár el.

(3) Az Országgyûlés a költségvetési év során vállalható egyedi állami kezesség, kiállítási garancia és kiállítási

viszontgarancia, valamint állami viszontgarancia mértékét, annak felsõ határát a központi költségvetésrõl szóló

törvényben állapítja meg.

65. Kezesség- és garanciavállalás az államháztartás önkormányzati alrendszerében

96. § (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás,

valamint a térségi fejlesztési tanács garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény

visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó

információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és

a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellõen biztosított. A nemzetiségi önkormányzat

esetén a garancia és kezesség vállalásához a nemzetpolitikáért felelõs miniszter elõzetes engedélye szükséges.

(2) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi

társulás, a jogi személyiségû társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács által vállalt garancia, kezesség feltétele

az állami támogatási szabályoknak megfelelõ, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal

összeegyeztethetõ módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése.

66. Követelések

97. § (1) Az állam, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a nemzetiségi önkormányzatok,

valamint az általuk irányított költségvetési szervek követelésérõl lemondani csak törvényben meghatározott

esetekben és módon lehet.

(2) A helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint

az általuk irányított költségvetési szervek követelésérõl lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati

rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(3) Az önkéntes teljesítésre történõ felhíváson kívül a központi költségvetésrõl szóló törvényben megállapított

értékhatárt el nem érõ kis összegû követelést behajtásra elõírni nem kell.

98. § A jogszabályban meghatározott lakásépítési támogatással, lakásépítési kedvezménnyel, fiatalok otthonteremtési

támogatásával, megelõlegezõ kölcsönnel, valamint – jogszabályban meghatározott esetben – kiegészítõ

kamattámogatással összefüggésben az állam javára jelzálogjogot és annak biztosítására szolgáló elidegenítési és

terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. A jogszabályban meghatározott kiegészítõ

kamattámogatással, megelõlegezõ kölcsönnel összefüggésben a hitelintézet javára jelzálogjogot és annak

biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.
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99. § Ha az Európai Bizottság tiltott állami támogatás visszafizettetését rendeli el, a visszafizetendõ összeg adók módjára

behajtandó követelésnek minõsül.

100. § (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai javára

elszámolandó, a kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében gazdasági társaságban való

érdekeltséget megtestesítõ részvényt vagy üzletrészt, továbbá egyéb vagyontárgyakat elfogadni csak abban

az esetben és mértékben lehet, ha a pénzbeli teljesítés nem vagy csak részben lehetséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyont az MNV Zrt. részére készpénzes értékesítésre vagy az értékesítésig további

hasznosításra át kell adni. A vagyon átadója és az MNV Zrt. az átadáskor megállapodásban rendelkezik a vagyon

értékesítése, hasznosítása során felmerülõ költségekrõl.

(3) Az MNV. Zrt. az átadott vagyon értékesítésébõl, hasznosításából származó költségvetési bevételnek a (2) bekezdés

szerinti megállapodásban rögzített költségekkel csökkentett részét – az elkülönített állami pénzalap esetén a központi

támogatás arányában a központi költségvetést megilletõ hányad kivételével – a fejezeti kezelésû elõirányzat,

az elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja fizetési számlájára köteles átutalni.

101. § (1) Az állam külföldi követeléseivel (e § alkalmazásában a továbbiakban: külföldi követelés) való gazdálkodás feladatait

az államháztartásért felelõs miniszter a kincstár közremûködésével látja el.

(2) Az államháztartásért felelõs miniszter a külföldi követelések leépítését, átütemezését célzó pénzügyi konstrukciókat,

megállapodásokat dolgoz ki.

(3) Az államháztartásért felelõs miniszter állami tulajdonban álló gazdasági társaságot is bevonhat a külföldi követelések

rendezésével kapcsolatos feladatok ellátásába.

XII. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE

67. Az államháztartás információs rendszerének feladata, szerkezete

102. § (1) Az államháztartás információs rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az –elemzésére, értékelésére is alkalmas módon –

segítse az államháztartási pénzügyi folyamatok tervezését, az elõirányzatok kialakítását, a költségvetés végrehajtását

és ellenõrzését.

(2) Az államháztartás információs rendszerét össze kell hangolni a statisztikai, a nemzetközi kormányzati pénzügyi

statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségekkel, a nemzeti számlák rendszerével.

(3) A bevételek és kiadások zárt rendszerû és megfelelõ csoportosításban történõ bemutatásához mérlegeket kell

kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és elõírásaira. A mérlegek –

az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés elõterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az elõzõ év

várható, és az azt megelõzõ év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az elõzõ év

tényadatait tartalmazzák.

103. § (1) Az államháztartás információs rendszerének mûködtetéséért és fejlesztéséért az államháztartásért felelõs miniszter

felelõs. Az államháztartásért felelõs miniszter az államháztartás információs rendszerével kapcsolatos feladatok

ellátásáról a kincstár útján gondoskodik.

(2) Az államháztartás információs rendszere az államháztartás egészére, a kormányzati szektorba sorolt egyéb

szervezetekre, és az államháztartással kapcsolatba kerülõ természetes személyek, jogi személyek és jogi

személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezetek e kapcsolatára kiterjedõ

a) azonosító adatokat,

b) költségvetési, pénzügyi, számviteli adatokat, és

c) a költségvetési adatokhoz és információkhoz kapcsolódó naturális mutatószámokat

gyûjtõ, nyilvántartó, feldolgozó és szolgáltató információs rendszer.

(3) A tervezés, gazdálkodás, zárszámadás során, és az államháztartás információs rendszerében a költségvetési

bevételeket és költségvetési kiadásokat azok felmerülési helye szerinti adminisztratív, az államháztartás

szakfeladatrendje szerinti funkcionális, és a 6. § (2)–(5) bekezdés szerinti közgazdasági osztályozási rendszerben kell

nyilvántartani és bemutatni.
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68. A törzskönyvi nyilvántartás

104. § (1) A kincstár nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezet a költségvetési szervekrõl, a helyi

önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a többcélú kistérségi társulásokról, a jogi személyiségû

társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására

vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekrõl (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi személy).

(2) A törzskönyvi nyilvántartás vezetése során a Ket. rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatban az ügyintézési határidõ tizenöt nap. Ha a kincstár hiánypótlási

felhívást bocsát ki, annak teljesítésére legfeljebb húsznapos határidõt állapíthat meg. Az eljárásban kizárt

az újrafelvételi eljárás.

(3) A kincstár döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. Az alapító szerv a döntés közlésétõl számított tizenöt napon belül

a határozat vagy az önálló fellebbezéssel megtámadható végzés felülvizsgálatát kérheti az alapító szerv székhelye

szerint illetékes törvényszéktõl (e § alkalmazásában a továbbiakban: bíróság).

(4) A bíróság eljárása során felfüggesztésnek és szünetelésnek nincs helye. A bíróság a feleket meghallgathatja. A bíróság

a kérelemrõl annak beérkezésétõl számított harminc napon belül, a közigazgatási hatósági eljárásban hozott végzések

elleni bírósági felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint dönt. E határidõ számításakor a hiánypótlásra felhívó

végzés postára adásától (átadásától) a hiányok pótlásáig, a hiánypótlás elmaradása esetén a hiánypótlásra biztosított

határidõ lejártáig eltelt idõ nem vehetõ figyelembe. A bíróság eljárására egyebekben a polgári perrendtartásról szóló

1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló

2005. évi XVII. törvény 4. §-át kell alkalmazni. A bíróság a kincstár döntését megváltoztathatja. A bíróság határozata

ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

(5) Az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell annak a jóhiszemûségét, aki a törzskönyvi jogi személlyel szemben

a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkezõ bizonyításáig a törzskönyvi

nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és a törzskönyvi nyilvántartás szerinti jogosultat

illeti meg. Az adatok törlése esetén – az ellenkezõ bizonyításáig – azt kell vélelmezni, hogy azok nem állnak fenn.

(6) A törzskönyvi nyilvántartás fennálló és törölt adatai, az alapító okiratok és a megszüntetõ okiratok nyilvánosak, azokat

bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, továbbá azok adatai elektronikus úton is hozzáférhetõk. A kincstár

a törzskönyvi nyilvántartás jogszabályban meghatározott adatait honlapján keresztül is elérhetõvé teszi.

105. § (1) A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. A költségvetési

szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály, alapító okirat késõbbi idõpontot, törvény más idõpontot is megállapíthat

a létrejövetel napjaként, ez esetben a kincstár a költségvetési szervet ezen idõponttal jegyzi be a törzskönyvi

nyilvántartásba.

(2) A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésével, a törlés napjával szûnik meg. Az átalakításról,

megszüntetésrõl rendelkezõ jogszabály, megszüntetõ okirat késõbbi idõpontot, törvény más idõpontot is

megállapíthat a megszûnés napjaként, ez esetben a kincstár a költségvetési szervet ezen idõponttal törli a törzskönyvi

nyilvántartásból.

(3) A nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy az alapító szerv által vagy törvényben meghatározott napon jön

létre és szûnik meg. A kincstár jogutód nélküli megszûnés esetén a megszüntetõ szerv bejelentésétõl vagy

a megszûnést meghatározó törvényi rendelkezés hatálybalépésétõl, jogutóddal történõ megszûnés esetén a jogutód

bejelentésétõl számított tizenöt napon belül, a jogutód feltüntetésével törli a nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi

személyt a törzskönyvi nyilvántartásból.

(4) Átalakítás esetén az átalakulással megszûnõ költségvetési szervet a jogutód költségvetési szerv vagy szervek

bejegyzésével egyidejûleg, a jogutód vagy jogutódok feltüntetésével kell törölni a törzskönyvi nyilvántartásból.

(5) A költségvetési szerv alapító okiratának a költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését nem eredményezõ

módosítása a bejegyzés napjával válik hatályossá, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet más idõpontot, vagy

az alapító okirat módosítására irányuló kérelem késõbbi idõpontot állapít meg.

(6) A nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyre vonatkozó bejegyzés módosítása a bejegyzés napjával válik

hatályossá, kivéve, ha törvény más idõpontot, vagy az adatmódosításra irányuló kérelem késõbbi idõpontot állapít

meg.

(7) A bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, vagy ugyanabban

az eljárásban több alkalommal hiányosan teljesítõ szerv vezetõje háromszázezer forintig terjedõ bírsággal sújtható.

A bírság kiszabásánál a kincstár mérlegeli az eset összes körülményét, a kötelezettségszegõ jogellenes
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magatartásának súlyát, gyakoriságát. A körülmények mérlegelése alapján a kincstár a kötelezettségszegés súlyához

igazodó, arányos bírságot szab ki, vagy indokolt esetben a bírság kiszabását mellõzi.

69. Kincstári adatkezelés

106. § (1) A kincstár az általa folyósított családtámogatási és fogyatékossági ellátásokkal, valamint a lakástámogatásokkal

kapcsolatos feladatai során az ellátások, támogatások jogszabályban megállapított feltételeinek ellenõrzése céljából

egységes szociális nyilvántartást vezet. A kincstár az egységes szociális nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási

feladatok ellátásával államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg,

kivéve, ha e korlátozás alól az államháztartásért felelõs miniszter elõterjesztésére a közigazgatási informatika

infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami

nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló törvényben meghatározott egyedi felmentést ad.

(2) A kincstár az egységes szociális nyilvántartás vezetése során jogosult a következõ adatok kezelésére:

a) a családtámogatási ellátásban részesülõ személy, valamint ha az ellátást más személyre tekintettel állapítják meg,

úgy e személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, a társadalombiztosítási azonosító jele,

az ellátás jogcíme és összege,

b) a fogyatékossági ellátásban részesülõ személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye,

a társadalombiztosítási azonosító jele, az ellátás jogcíme és összege, és

c) a lakáscélú támogatásokkal kapcsolatban a (3) bekezdésben foglalt adatok.

(3) A lakáscélú támogatást nyújtó hitelintézet a támogatott személy és – ha a támogatás megállapításának

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

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

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

megszûnésétõl számított harminc napon belül a kincstár számára átadja. A kincstár az átadott adatokat a lakáscélú

támogatás szabályszerû igénybevételének és felhasználásának ellenõrzése céljából a támogatásra vonatkozó

visszakövetelési jog vagy a támogatással megszerzett ingatlanon az állami igényt biztosító jelzálogjog, elidegenítési

és terhelési tilalom fennállásáig jogosult kezelni.

(4) A (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatokat a kincstár a nyújtott támogatások visszakövetelésére

vonatkozó igény elévüléséig kezeli.

(5) Az egységes szociális nyilvántartásból a települési önkormányzat jegyzõje az általa megállapított támogatások

feltételeinek meghatározása érdekében szükséges adatokat, a Diákhitel Központ Zrt. a célzott kamattámogatás

megállapításához a gyermekgondozási segélyre vonatkozó adatokat közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérheti.

(6) A kincstár – az ellátás jogcímének és összegének kivételével – a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok

pontosságának ellenõrzése érdekében adategyeztetést folytathat az egészségbiztosítási szervvel. Az adategyeztetés

módjáról a kincstár és az egészségbiztosítási szerv megállapodást köt.

(7) Az állami adóhatóság a kincstár által folyósított ellátások és támogatások megállapítása és ellenõrzése céljából

a kincstár részére teljesített adatszolgáltatása keretében törvényben meghatározott személyes adatok mellett

feltünteti a támogatásban részesülõ személy adóazonosító jelét is. A kincstár a jogosulatlan támogatások, ellátások

igénybe vevõirõl adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatja az állami adóhatóságot, ha a jogosulatlanul igénybe

vett támogatás visszakövetelésére vagy behajtására az állami adóhatóság jogosult. Az adatok átadásának módjáról

a kincstár és az állami adóhatóság megállapodást köt.

(8) A kincstár a közoktatási, szociális, valamint gyermekvédelmi és gyermekjóléti önkormányzati és nem állami

intézményfenntartók, intézmények részére a központi költségvetésbõl folyósított hozzájárulások, támogatások

igénylése, elszámolása, elbírálása és jogszabályban meghatározott feltételei fennállásának ellenõrzése céljából

jogosult az intézményfenntartók támogatással érintett intézményeinek, szolgáltatóinak ellátotti körébe tartozó

személyek neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, tanulói azonosítója, társadalombiztosítási azonosító

jele, az ellátás jogcíme és összege kezelésére. A kincstár ezen személyes adatokat a támogatással való elszámolási

határidejének lejártát követõ öt évig, vagy – ha az késõbbi – a jogerõs közigazgatási határozat ellen benyújtott

keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határozat jogerõre emelkedésének napjáig kezelheti.
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70. Adatszolgáltatási kötelezettségek

107. § (1) A költségvetési szervek, a központi kezelésû elõirányzatok és fejezeti kezelésû elõirányzatok, az elkülönített állami

pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelõ szervei, a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi

önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások, a jogi személyiségû társulások, a térségi fejlesztési tanácsok,

valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek e törvényben és a Kormány rendeletében meghatározott

adatszolgáltatásokat teljesítenek.

(2) A kincstár nyomtatványt, elektronikus ûrlapot alkalmazhat, illetve a közigazgatási informatika infrastrukturális

megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter jóváhagyásával rendszeresíthet különösen az (1) bekezdés

szerinti adatszolgáltatásra és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott bejelentések,

kérelmek elõterjesztésére. A kincstár a nyomtatványokról, elektronikus ûrlapokról, elektronikus nyomtatványkitöltõ

programokról, azok formájáról, tartalmáról, használatának, kitöltésének, benyújtásának módjáról tájékoztatót tesz

közzé.

108. § (1) Az elemi költségvetésrõl és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében

adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetési szerv, valamint a központi kezelésû elõirányzat, a fejezeti kezelésû elõirányzat és

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelõ szerve évközi beszámolót és idõközi mérlegjelentést, az elkülönített

állami pénzalapok kezelõ szerve idõközi mérlegjelentést, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,

a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás és a térségi fejlesztési tanács évközi beszámolót, idõközi

költségvetési jelentést és idõközi mérlegjelentést készít.

(3) A Stabilitási tv. 2. §-a szerinti államadósság, államadósság-mutató számításához, valamint az Európai Unió felé

teljesítendõ évközi költségvetési és adósságállományi monitoringjelentések összeállításához a (2) bekezdésben

megjelölt szervezet, a tulajdonosi joggyakorló szervezet, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet

adatszolgáltatást teljesít az államháztartás információs rendszerébe.

XIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71. Felhatalmazó rendelkezések

109. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg

1. a költségvetési szervek alapítására, 10. § (3) bekezdés szerinti besorolására vonatkozó szabályokat, átalakításuk,

megszüntetésük részletes szabályait, az alapító és a megszüntetõ okirat tartalmi kellékeit, az önállóan mûködõ

költségvetési szerv gazdálkodásának, az irányítói, középirányítói jogok átadásának, gyakorlásának, és a fejezeti

jogosítványokkal felruházott költségvetési szerv jogállásának sajátos szabályait,

2. a költségvetési szervek gazdasági szervezetének és gazdasági vezetõjének feladatait, a gazdasági szervezettel nem

rendelkezõ költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását, a gazdasági vezetõ képesítési elõírásait,

továbbá a 10. § (5) bekezdése szerinti belsõ szabályzatok tartalmi követelményeire vonatkozó részletszabályokat,

3. a központi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan a központi költségvetésrõl szóló törvény fejezeteinek tervezett

kiadási fõösszegei megállapításának módját és a 13. § szerinti feladatok végrehajtásának részletes szabályait,

4. az elfogadott központi költségvetésrõl szóló törvény alapján fejezetenként a fejezetet irányító szervet,

az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelõ szervét, a központi kezelésû

elõirányzatok, fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén a kezelõ szerv kijelölésének módját, feltételeit, a kezelõ szerv által

ellátható feladatokat, a központi és fejezeti kezelésû elõirányzat, elkülönített állami pénzalap nem költségvetési szervi

formában mûködõ kezelõ szervének szabályzataira, szervezeti felépítésére, pénzügyi feladatokat ellátó

alkalmazottaira vonatkozó sajátos követelményeket,

5. a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásának rendjét,

6. az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szerv és az általa irányított költségvetési szervek

költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között megtervezendõ tételeket, a körjegyzõség és

a körjegyzõségben részt vevõ helyi önkormányzatok költségvetésének sajátos szabályait, a költségvetési koncepció és

a költségvetési rendelet, határozat elõkészítésének, elfogadásának részletszabályait, a 24. § (4) bekezdés c) pontja

szerinti közvetett támogatások további részletezését a költségvetés és a zárszámadás elfogadása során,
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7. a fejezetet irányító szerv által az adott költségvetési évre az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével

kiadott rendelet, szabályzat tartalmi követelményeit,

8. a kincstári költségvetés tartalmi és formai követelményeit, kiadásának rendjét, az elemi költségvetés készítésével

kapcsolatos követelményeket, a bevételi kiemelt elõirányzatokat, a továbbadási célú bevételek elszámolásának

sajátos szabályait,

9. a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat többletbevétele felhasználása engedélyezésének eseteit,

az engedélyezés szempontjait, eljárási szabályait, az engedélyezõk körét, az engedély megadása, megtagadása esetén

a többletbevétel további rendeltetését, a 33. § (2) bekezdése szerinti eseteket, valamint az elõirányzatok

módosításának, átcsoportosításának eseteit, feltételeit, részletes szabályait, az arra jogosultakat,

10. a 32. § szerinti elõirányzatoknál a jóváhagyott elõirányzat túllépésének rendjét,

11. a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, szakmai teljesítés igazolása, utalványozás, érvényesítés jogosultsági

és összeférhetetlenségi szabályait, eljárásrendjét, a 36. § (3) bekezdése szerinti eseteket, a kötelezettségvállalás 36. §

(6) bekezdése szerinti további feltételeit, a Kormány által egyedileg jóváhagyott többéves kiadási kötelezettséget

jelentõ fejlesztési programok kötelezettségvállalásának szabályait, a 36. § (1) bekezdése szerinti kivételeket, valamint

a fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatára és a kötelezettségek nyilvántartására vonatkozó elõírásokat,

12. a költségvetési fõfelügyelõ, felügyelõ megbízásának feltételeit, módját, az ezzel kapcsolatos kizárási,

összeférhetetlenségi okokat és körülményeket, feladatait, intézkedéseit, a 39. § (2) bekezdés szerinti nagy összegû

kötelezettségvállalás fogalmát, a költségvetési fõfelügyelõ, felügyelõ tevékenységével, helyettesítésével,

beszámolásával kapcsolatos szabályokat,

13. az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalát vezetõ hivatalvezetõ képesítési követelményeit,

14. a személyi juttatások felhasználásának korlátait, a kezelt állami vagyonnal való gazdálkodás államháztartási

szempontú sajátos elõírásait, valamint a költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége végzésének és a vállalkozási

maradvány megállapításának, felhasználásának részletszabályait,

15. a 49. § szerinti lebonyolító szerv megbízásának, feladatellátásának, elszámoltatásának szabályait, a költségvetési

támogatások biztosításának e törvény elõírásain felüli további feltételeit, a költségvetési támogatások igénylésének,

biztosításának, folyósításának – ide értve a köztartozás-mentesség vizsgálatát is –, felhasználásának, a felhasználásról

szóló beszámolásnak, ellenõrzésnek, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás visszakövetelésének

részletes szabályait, a kincstár által mûködtetett monitoring rendszerrel kapcsolatos szabályokat, valamint az európai

uniós forrásból nyújtott támogatások és az államháztartás alrendszereinek felajánlott külföldi segélyek és adományok

felhasználásának információs rendszereit és monitoring szabályait,

16. a 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások igénylésére, az arról történõ

lemondásra, évközi módosítására, az igénylés, igénybevétel évközi felülvizsgálatára, a hozzájárulásokkal,

támogatásokkal történõ elszámolásra, az elszámolás felülvizsgálatára és a hatósági eljárásban meghozott határozatok,

végzések kötelezõ tartalmi elemeire vonatkozó részletes szabályokat, valamint az 57. § (4) bekezdése és 58. §

(3) bekezdése szerinti kamatok alapját, mértékét, felszámításának szabályait, kezdõ és záró napját, valamint a 83. § (5)

és (6) bekezdésében a nettósításban felfüggesztett támogatás visszatérítésének szabályait,

17. a kormányzati ellenõrzéssel, a belsõ kontrollrendszerrel, a belsõ ellenõrzéssel, a belsõ kontrollrendszerrel és a belsõ

ellenõrzéssel kapcsolatos kötelezõ továbbképzésekkel, a kincstári biztos és az önkormányzati biztos kijelöléséhez

kapcsolódó, jogállásával, hatáskörével, a gazdálkodási önállóságában korlátozott költségvetési szerv mûködésével

kapcsolatos részletes szabályokat,

18. a 81. § szerinti elõirányzat-felhasználási keret tervezésének, megállapításának, megnyitásának, elõrehozásának,

köztartozás fennállása esetén zárolásának, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv

fizetési számlája – a költségvetési szervet terhelõ közterhek megfizetése céljából történõ – megterhelésének, továbbá

a költségvetési szerv által beszedett központosított bevételek befizetésének szabályait,

19. a fejezeti kezelésû elõirányzatok finanszírozási terve elkészítésének szabályait, az elkülönített állami pénzalapok és

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai finanszírozási, elszámolási rendjét, az államháztartás önkormányzati

alrendszere finanszírozási rendjének részletes szabályait,

20. a 78. § (2) bekezdése szerinti likviditási tervek tartalmát, elkészítésének, aktualizálásának, valamint a 78. §

(4) bekezdése szerinti megelõlegezések feltételeinek, a megelõlegezett összeg visszapótlásának szabályait,

21. a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségû társulás, és

a térségi fejlesztési tanács fizetési számláinak és az ahhoz kapcsolódó alszámlák körét, felhasználásuk szabályait,

a kincstár által végzett fedezetvizsgálat szempontjait, a fedezetvizsgálat alóli kivételeket, és a 80. § (2) bekezdése

szerinti szabályzat további tartalmi elemeit,
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22. az államháztartás alrendszereiben a készpénzhasználat és a házipénztár mûködtetésének részletes szabályait,

23. a költségvetési maradvány megállapításának, felhasználhatóságának, jóváhagyásának részletes szabályait,

24. a költségvetési beszámolás, az irányító szerv és a beszámolást készítõ feladatait, a zárszámadáshoz kapcsolódó

adatszolgáltatási feladatokat,

25. az állami kezesség, állami garancia, állami viszontgarancia, kiállítási garancia és kiállítási viszontgarancia

vállalásának, módosításának, beváltásának, nyilvántartásának eljárási és részletszabályait,

26. a külföldi követelések értékesítésének szabályait,

27. az államháztartás információs rendszerében vezetett nyilvántartások körét, tartalmát, és az államháztartás

információs rendszerébe teljesített adatszolgáltatások kötelezettjeit, az adatszolgáltatások gyakoriságát, módját,

a szolgáltatandó adatok körét,

28. a honvédelemért felelõs miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok

költségvetése tervezésének, pénzellátásának, elõirányzat-felhasználásának, gazdálkodásának, beszámolásának

a kincstári rendszer általános szabályaitól eltérõ sajátos szabályait,

29. a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló rendvédelmi szervekrõl, a honvédelemért felelõs miniszter

irányítása alá tartozó költségvetési szervekrõl és a nemzetbiztonsági szolgálatokról a kincstárnál nyilvántartásba

vehetõ adatok körét, a kincstári nyilvántartásba nem vehetõ adatokat nyilvántartó szerv kijelölését, továbbá az ezen

adatokra vonatkozó nyilvántartás sajátos eljárási szabályait,

30. a Magyar Honvédség szervei, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében az irányítói jogok középirányító szervre

történõ átruházásának részletszabályait,

31. a határon túli költségvetési támogatások, az egyházak részére nyújtott költségvetési támogatások, továbbá

az országos nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik mûködési támogatása sajátos szabályait,

32. az állami támogatási programokra és az egyedi állami támogatásokra vonatkozó szabályozásoknak az Európai Unió

versenyjogi szabályaival való összehangolása rendjét, beleértve az intézményi és az eljárási szabályokat,

33. az államháztartási könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettség részletes szabályait,

34. az államháztartási összesítések konszolidációs rendjét, és

35. a központosított illetményszámfejtés szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki

a) a kincstárt,

b) a kormányzati ellenõrzési szervet, és

c) az európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból származó támogatásokat ellenõrzõ szervet,

és megállapítsa feladatát, hatáskörét, szervezetét, és ellenõrzései részletes szabályait.

(3) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy

1. az elemi költségvetés adattartalmát,

2. a költségvetési szervek vezetõi és gazdasági vezetõi továbbképzésének részletes szabályait,

3. az 57–60. § szerinti felülvizsgálatok részletes módszereit,

4. a belsõ ellenõrzési tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre jogosító engedély kiadásának

rendjét, az engedéllyel rendelkezõkrõl vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát,

a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a belsõ ellenõrzési tevékenységre

jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó

jogkövetkezményeket, a kötelezõ szakmai továbbképzés és a kapcsolódó vizsgáztatás szabályait, továbbá

a nyilvántartásba vétel iránti eljárásért, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása vagy törlése iránti

eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj szabályait,

5. a 109. § (1) bekezdés 29. pontjának figyelembevételével a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzendõ adatok körét,

a nyilvántartásba vétel, a nyilvántartás vezetésének, a nyilvántartásból történõ adatlekérdezés és adatszolgáltatás,

a nyilvántartáshoz gépi adatfeldolgozási eszközzel történõ csatlakozás szabályait,

6. a szakfeladatrendet, a szakfeladatok tartalmi meghatározását, azok mutatószámait és az államháztartás szakágazati

rendjét,

7. a 103. § (3) bekezdése szerinti adminisztratív osztályozás alapjául szolgáló államháztartási egyedi azonosítók

alkalmazásának rendjét, és

8. a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás 1991. július 1. elõtti rendszerébõl származó állami kötelezettségek

teljesítésének feltételeit, módját, részletes eljárási szabályait, a járadékok emelésének mértékét, valamint

a költségvetési szervek vagyonbiztosítása alapján az 1971. január 1. napja elõtt gépjármûvel okozott káreseményekkel

összefüggésben a központi költségvetést terhelõ keresetpótló baleseti, illetve költségpótló baleseti kártérítési
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járadékok folyósításával kapcsolatos kötelezettségek feltételeit, módját, részletes eljárási szabályait, a járadékok

emelésének mértékét

rendeletben szabályozza.

(4) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben megállapítsa a rendezett

munkaügyi kapcsolatok feltételeit, a feltételek igazolásának módját és általános eljárási szabályait.

(5) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy a költségvetési évre vonatkozóan az államháztartásért felelõs miniszterrel

egyetértésben évente megalkotott rendeletben állapítsák meg a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésével,

felhasználásával kapcsolatosan a támogatási igények benyújtásának, elbírálásának, a pályázatok lebonyolításának,

a beszámolásnak, a visszakövetelésnek és a felhasználás ellenõrzésének szabályait, továbbá fejezeti kezelésû

elõirányzatonként

a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználási célját,

b) azon személyek, szervezetek körét, amelyek számára a fejezeti kezelésû elõirányzat forrásaiból kifizetés vagy

átcsoportosítás teljesíthetõ,

c) ha a fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználási célja költségvetési támogatás,

ca) a költségvetési támogatás pályázati úton vagy egyedi döntéssel történõ biztosításának és rendelkezésre

bocsátásának módját,

cb) a költségvetési támogatáshoz kapcsolódóan elõleg folyósításának lehetõségét,

cc) a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás esetén a visszafizetés határidejét,

cd) a kikötendõ biztosítékokat, és

d) a kezelõ szerv esetleges kijelölését, a lebonyolító szerv igénybevételének lehetõségét.

(6) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben az önkormányzati biztos kirendelésének feltételei közül

az e törvényben foglaltaknál kisebb mértéket, rövidebb idõtartamot és lejáratot állapíthasson meg.

(7) Az (1) bekezdés 15. pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott

nyilvántartásokkal kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával az adatkezelõ csak államigazgatási szervet vagy

kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

(8) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek megnevezését az államháztartásért felelõs miniszter a Hivatalos

Értesítõben és a Kormány honlapján közzéteszi.

72. Hatályba léptetõ rendelkezések

110. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–109. §, a 111. §, a 112. § (4)–(14) bekezdése, a 113. § (2) és (3) bekezdése és a 114. § (1)–(3) bekezdése 2012.

január 1-jén lép hatályba.

73. Átmeneti rendelkezések

111. § (1) Ha jogszabály állami garanciát, állami kezességvállalást vagy állami helytállást említ, azon az e törvényben

szabályozott állami kezességvállalást kell érteni.

(2) Az 1993. január 1-jét megelõzõen jogszabály által biztosított, jogszabályi felhatalmazás alapján vállalt állami

kezességre, garanciára, helytállásra – a kezességvállalás érintetlenül hagyásával – e törvény rendelkezéseit kell

alkalmazni.

(3) Azon kiállítási garanciákra és kiállítási viszontgaranciákra, amelyek vállalásának elõkészítése e törvény

hatálybalépésekor már megkezdõdött, az e törvény hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(4) A 92. § (9) bekezdését az e törvény hatálybalépését megelõzõen létrejött állami kezességgel biztosított alapjogviszony

e törvény hatálybalépését követõen történõ módosítása során is alkalmazni kell.

(5) A 8. § alapítási szabályai nem érintik az e törvény hatálybalépésekor már megalapított költségvetési szervek

alapításának érvényességét, azonban a nem e törvény elõírásai szerint alapított költségvetési szervek átalakításánál,

megszüntetésénél e törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

(6) A 29. § szerinti kormányhatározatot e törvény hatálybalépését követõ kilencven napon belül kell kiadni.

(7) A központi költségvetési szervhez 2011. december 31-éig befolyt és e törvény hatálybalépéséig fel nem használt

bírságbevételek és azok kamatainak felhasználására a bírság kiszabását lehetõvé tevõ törvénynek a bírság

felhasználására jogosult személyét és a bírság felhasználásának célját meghatározó rendelkezése esetén annak 2011.

december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. A központi költségvetési szervek által 2011. december 31-éig
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jogerõsen kiszabott és 2012. január 1-jét követõen befolyt bírságbevételek és azok kamatai tekintetében a 42. §-ban

foglaltakat kell alkalmazni.

(8) E törvénynek a vállalkozási tevékenység maradványából származó befizetési kötelezettségre vonatkozó szabályait

a 2011. évi vállalkozási tevékenység maradványára is alkalmazni kell.

(9) A VI. fejezet szabályait az e törvény hatálybalépését követõen benyújtott támogatási igényekre, pályázati úton

biztosított költségvetési támogatás esetén az e törvény hatálybalépését követõen megjelentetett pályázati kiírásokra,

és az azok alapján nyújtott költségvetési támogatásokra kell elõször alkalmazni.

(10) A 2012. évben a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére a 14. § (3) bekezdés szerinti fejezetben meghatározott

költségvetési támogatásokat a 2011. december 30-án hatályos szabályok szerint kell igényelni és folyósítani. A helyi

önkormányzat a költségvetési támogatás helyi nemzetiségi önkormányzatot megilletõ, a nettósítás során csökkentett

összegét a fizetési számláján történõ jóváírástól számított három munkanapon belül továbbutalja a helyi nemzetiségi

önkormányzat fizetési számlájára.

(11) Ahol jogszabály Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szervet említ, azon a 63. § (1) bekezdésében meghatározott

kormányzati ellenõrzési szervet kell érteni.

(12) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a kincstári kör kincstáron kívül forintban vezetett fizetési számláit a számla

felett rendelkezni jogosult – az általa foglalkoztatott személyek lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói

támogatására szolgáló számla és a nemzetbiztonsági szolgálatok alapfeladatai ellátásához szükséges speciális

kiadások teljesítéséhez szükséges számla kivételével – e törvény hatálybalépését követõ hatvan napon belül köteles

megszüntetni és egyenlegét a kincstárnál vezetett fizetési számlára átutalni. E kötelezettség alól – kizárólag

az e törvény hatálybalépése napján a kincstáron kívül vezetett fizetési számla esetén – az államháztartásért felelõs

miniszter a számla felett rendelkezni jogosult hatvan napon belül benyújtott kérelmére kivételesen felmentést adhat.

(13) A kincstári körön kívüli számlatulajdonos – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap kivételével –

e törvény hatálybalépését követõ hatvan napon belül köteles a kincstárnál – ha azzal még nem rendelkezik – fizetési

számlát nyitni, a nem a kincstárnál forintban vezetett fizetési számláit – az általa foglalkoztatott személyek

lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló, valamint törvény szerint hitelintézetnél

vezethetõ számlái kivételével – megszüntetni, és azok egyenlegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára átutalni. Ha

a kincstári körön kívüli számlatulajdonos kincstáron kívül vezetett fizetési számláját e törvény hatálybalépése napján

folyószámlahitel terheli, a kincstári körön kívüli számlatulajdonos esetén a határidõ a fizetési számla negatív

egyenlegének megszûnését követõ napon kezdõdik.

(14) E törvény hatálybalépését követõen – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap kivételével – a kincstári

körön kívüli számlatulajdonos forint fizetési számláját vezetõ hitelintézet – a kincstári körön kívüli számlatulajdonos

által foglalkoztatott személyek lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla

kivételével – a fizetési számlára új folyószámlahitel igénybevételét nem biztosíthatja. Ha a kincstári körön kívüli

számlatulajdonos a (15) bekezdés szerinti kötelezettségének határidõig nem tesz eleget, a fizetési számlát vezetõ

hitelintézet a határidõ leteltét követõ harminc napon belül köteles az érintett fizetési számlákat megszüntetni és azok

egyenlegét a számla felett rendelkezni jogosult, ennek hiányában a kincstár által közölt fizetési számlára átutalni.

(15) A 80. § (2) bekezdése szerinti szabályzatot a kincstár e törvény hatálybalépését követõ hatvan napon belül adja ki és

teszi közzé. A szabályzat kiadásáig a kincstár a 2011. december 30-án hatályos jogszabályok szerint jár el.

(16) A 104. § (1) bekezdése alapján a törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartandó, de abba 2012. január 1-jén még

nyilvántartásba nem vett törzskönyvi jogi személy e törvény hatálybalépését követõ hatvan napon belül köteles

kezdeményezni a nyilvántartásba vételt.

(17) A Magyar Államkincstár Részvénytársaság munkavállalóinak köztisztviselõként történõ továbbfoglalkoztatása esetén

a) a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra jogosító idõ meghatározásánál is közszolgálati jogviszonyban töltött

idõnek minõsül a 2001. december 31-ig a Magyar Államkincstárnál elismert közalkalmazotti, valamint 2002.

január 1-jétõl a Magyar Államkincstár Részvénytársaságnál munkaviszonyban töltött idõ, a munkavállaló nem

jogosult ugyanazon fokozatú jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban már megkapta,

b) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározott felmentési idõ mértéke

meghaladhatja a hat hónapot azon köztisztviselõk esetében, akik a Magyar Államkincstár megszûnésekor

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33. §-ában foglaltak alapján 2001. december

31-ével azonos vagy magasabb mértékû felmentési idõre voltak jogosultak közalkalmazotti jogviszonyuk

megszûnésekor.
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(18) A helyi önkormányzat, mint az általános forgalmi adó alanya e törvény hatálybalépését követõ hatvan napon belül

jogosult bejelenteni az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti

nyilatkozatának megváltoztatását az állami adóhatóság felé.

74. Módosító rendelkezések

112. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet

III. Gazdálkodási adatok 1., 3. és 4. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

Adat Frissítés Megõrzés

„1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,
számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves
költségvetési beszámolója

A változásokat
követõen azonnal

A közzétételt követõ
10 évig”

„3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott,
az államháztartásról szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá
a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel elõtt
a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról
a kedvezményezett lemond

A döntés
meghozatalát követõ
hatvanadik napig

A közzétételt követõ
5 évig”

„4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával,
az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ
gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ
vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések
megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek
neve, a szerzõdés értéke, határozott idõre kötött
szerzõdés esetében annak idõtartama, valamint
az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági,
illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggõ
beszerzések adatai, és a minõsített adatok kivételével
A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított –
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén
a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül
a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél hosszabb
idõtartamra kötött – szerzõdéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú
szerzõdések értékét egybe kell számítani

A döntés
meghozatalát követõ
hatvanadik napig

A közzétételt követõ
5 évig”

(2) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdés g) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, részvételre jelentkezõ, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában

olyan gazdasági szereplõ, aki)

„g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi

kapcsolatok követelményeinek megsértésével

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggõ bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél

nem régebben jogerõre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban

megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott

jogszabálysértést követett el, vagy

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó

munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerõre emelkedett

közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe
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történõ befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló

törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;”

(3) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 180. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) Az e törvény Hatodik Részében foglaltaknak megfelelõen a Közbeszerzések Tanácsa, mint költségvetési szerv

elnevezése 2012. január hó 1. napjával Közbeszerzési Hatóságra változik, a névváltozásra a költségvetési szerv

folyamatos mûködése mellett kerül sor.”

(4) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A 8. §, 13. §, 22. §, 24. §, 27–31. §, 37–39. §, 97–107. §, 121. §, 124–141. §, 155–170. § és 172–175. § kivételével a befektetési

vállalkozásra elõírt rendelkezéseket kell alkalmazni)

„b) az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-nek (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) törvényben meghatározottak szerinti

államadósság-kezelésen kívül végzett, és

c) az államkincstárnak (a továbbiakban: kincstár) az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok

tekintetében végzett”

(befektetési szolgáltatási tevékenységére és kiegészítõ szolgáltatás nyújtására.)

(5) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(6) A kiutaló is vezethet Start-számlát.”

(6) A társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„3. § Az alapokhoz tartozó vagyon állami tulajdon, a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Kormány az 1. §

(2) bekezdés szerinti személyek útján gyakorolja azzal, hogy az alapokhoz tartozó mûködési vagyonnal kapcsolatos

tulajdonosi joggyakorlók az alapokat kezelõ szervek vezetõi.”

(7) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 6/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A felügyelõ köteles javaslatot tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint munkaügyi bírság kiszabása nem mellõzhetõ,

ha a foglalkoztató)

„b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggésben nem tett eleget az adózás rendjérõl szóló

2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pontjában, illetve az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi

LXXV. törvény 11. §-ában foglalt bejelentési kötelezettségének,”

(8) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A munkaügyi hatóság a jogszabályban meghatározott munkaügyi jogsértéseket elkövetõ foglalkoztatókra

vonatkozó adatokat nyilvánosságra hozza, ha a jogsértést megállapító közigazgatási határozat jogerõre

emelkedésétõl és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül a hatóság a korábbival azonos jogsértést jogerõs

és végrehajtható határozattal ismételten megállapította. E rendelkezés alkalmazásában – több telephellyel

rendelkezõ munkáltató esetében – ismételt jogsértésen az ugyanazon telephelyen kétéves idõszakon belül jogerõs és

végrehajtható határozattal megállapított azonos jogsértést kell érteni.”

(9) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 34/B. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„34/B. § Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig az államháztartásról szóló

törvényben a költségvetési szervek átalakítására, megszüntetésére vonatkozó döntés kihirdetésére, közzétételére

elõírt határidõ mellõzhetõ.”

(10) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi

XX. törvény 20. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az adóazonosító jel kezelésére törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult)

„g) a kincstár az önkormányzatokat és a nem állami humánszolgáltatókat megilletõ normatív hozzájárulásokkal,

támogatásokkal, a családtámogatási és fogyatékossági ellátásokkal, az energiafelhasználási támogatásokkal, valamint

a lakástámogatásokkal kapcsolatos feladatai teljesítéséhez, a hozzájárulások, támogatások, ellátások

megállapításával, érvényesítésével, a jogszerû igénybevétel ellenõrzésével és a jogosulatlanul igénybe vett összeg

visszakövetelésével összefüggésben;”

(11) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 10. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § Az Alapok mûködtetésével kapcsolatos költségeket az Alapok kezelõ szerveinek és igazgatási szerveinek

költségvetésében kell biztosítani, amelyek forrása az Alapok pénzeszközei és a kezelõ szervek, igazgatási szervek
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egyéb bevételei. A fõvárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként mûködõ társadalombiztosítási

igazgatási szervek kiadásai nem az Alapokat terhelik.”

(12) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerûsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget,

pénzmaradvány-kimutatást és vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a zárszámadásról szóló rendelettel

együtt terjeszti a képviselõ-testület elé. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat polgármestere

a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldi az Állami Számvevõszéknek.”

(13) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010.évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Mttv.) 136. §

(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az Alap bevételei különösen: a médiaszolgáltatási díj, a pályázati díj, a mûsorszolgáltatási szerzõdésszegési kötbér

és kártérítés, a bírság, a közszolgálati hozzájárulás, a frekvencia díjakból a Hatóság által a 134. § (5) bekezdés alapján

az Alaphoz utalt összeg, a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók által a (8) bekezdés

alapján befizetett támogatás, a központi költségvetési céltámogatások,a vagyonhasznosításból, illetve a vállalkozási

tevékenységbõl származó bevételek, a kamatbevételek, továbbá az önkéntes befizetések.”

(14) Az Mttv. 136. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) Az Alap köteles a Kincstárban fizetési számlát vezetni, a Kincstárban vezetett fizetési számlája mellett szabadon

vezethet hitelintézetnél is fizetési számlát.”

113. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés g) pontja az „egy vagy több szervezet többségi

részben közvetlenül támogatja vagy az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül

támogatják;” szövegrész helyett az „egy vagy több szervezet az uniós értékhatárt elérõ értékû beszerzés esetében

többségi részben, a nemzeti értékhatárt elérõ, de az uniós értékhatárt el nem érõ értékû beszerzés esetében hetvenöt

százalékot meghaladó részben közvetlenül támogatja;” szöveggel lép hatályba.

(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 69. § (6) bekezdésében az „az állami költségvetésbõl”

szövegrész helyébe az „a központi költségvetésbõl” szöveg, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

77. § (2) bekezdésében az „az állami költségvetéstõl” szövegrész helyébe az „a központi költségvetéstõl” szöveg,

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80/A. § (4) bekezdésében az „az államháztartásról szóló

törvényben (a továbbiakban: Áht.)” szövegrész helyébe az „a 80/B–80/E. §-ban” szöveg, a helyi önkormányzatokról

szóló 1990. évi LXV. törvény 87. § (1) bekezdésében az „az állami költségvetési törvényben” szövegrész helyébe az „a

központi költségvetésrõl szóló törvényben” szöveg, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. §

(2) bekezdésében az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (2) bekezdésében az „az állami költségvetési törvény” szövegrész

helyébe az „a központi költségvetésrõl szóló törvény” szöveg, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

91. § (3) bekezdésében az „Az állami költségvetési tervezés” szövegrész helyébe az „A központi költségvetésrõl szóló

törvény tervezésének” szöveg, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § f) pontjában az „az állami

költségvetésrõl szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésrõl szóló törvényben” szöveg lép.

(3) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény 54/A. §-a” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szöveg, a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 3. § (8) bekezdésében az „államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény 120/B. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény 63. § (1) bekezdés” szöveg, az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 12. § (5) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

64/B. § (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. §-ában”

szöveg, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2009. évi LXXXV. törvény 1. § (4) bekezdésében az „államháztartásról

szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben”

szöveg, a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény Melléklet 1. pontjában

az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény” szöveg, a villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 2008. évi LXX. törvény 6. §

(3) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (11) bekezdésében” szövegrész

helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 99. §-ában” szöveg, a befektetési vállalkozásokról és

az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi

CXXXVIII. törvény 118. § (3) bekezdés b) pontjában az „Áht. 120/B. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Áht.

63. § (1) bekezdésében” szöveg, a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
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végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 1. számú Melléklet 1. pontjában

az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény” szöveg, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (6) bekezdésében az „államháztartásról

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szöveg,

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdés i) pontjában az „Áht. 109. § (8)–(9) bekezdésének”

szövegrész helyébe az „Áht. 45. §-a” szöveg, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 2. § (1) bekezdés

k) pontjában az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a felsõoktatásról

szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt”

szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt” szöveg, a felsõoktatásról szóló 2005. évi

CXXXIX. törvény 51. § (3) bekezdés a) pontjában az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi

költségvetés” szöveg, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében az „az állami

költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a felsõoktatásról szóló 2005. évi

CXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében az „állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés”

szöveg, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 136. § (6) bekezdésében az „államháztartásról szóló törvény

18/C. §-ának (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló törvény 79. § (1) bekezdésében”

szöveg, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147. § 31. pontjában az „az állami költségvetésen” szövegrész

helyébe az „a központi költségvetésen” szöveg, a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi

CXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi

költségvetésrõl szóló törvény” szöveg, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

szóló 2003. évi CXXVII. törvény 47. § (2) bekezdésében az „Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Áht.) alapján kincstári finanszírozás körébe tartozó gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „Az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint az államháztartás központi

alrendszerébe tartozó költségvetési szerv” szöveg, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös

szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 53. § (3) bekezdés a) pontjában az „Áht. alapján kincstári finanszírozás

körébe tartozó gazdálkodó szerv” szövegrész helyébe az „Áht. szerint az államháztartás központi alrendszerébe

tartozó költségvetési szerv” szöveg, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

szóló 2003. évi CXXVII. törvény 59. § (13) bekezdésében az „Áht. alapján kincstári finanszírozás körébe tartozó

gazdálkodó szerv” szövegrész helyébe az „Áht. szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési

szerv” szöveg, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

CXXVII. törvény 104. § (8) bekezdésében a „folytató gazdálkodó szervezetnek, amely az Áht. alapján a kincstári

finanszírozás körébe tartozik” szövegrész helyébe a „folytató, az Áht. szerint az államháztartás központi alrendszerébe

tartozó költségvetési szervnek” szöveg, az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló

2003. évi CXXV. törvény 17/A. § (4) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (7) bekezdésének b) pontja” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására kiadott rendelet” szöveg, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi

XCII. törvény 16. § (7) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe

az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szöveg, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §

(6) bekezdésében az „az Áht. 15. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt” szövegrész helyébe az „a munkaviszony

létesítésével összefüggõ bejelentési” szöveg, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 164/A. §

(1) bekezdésében az „Áht. 13/A. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, az Európai Közösségek Bizottságának

állami támogatás visszafizettetését elrendelõ határozata” szövegrész helyébe az „Áht. 99. §-ában” szöveg, a Kutatási és

Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 1. § (1) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szöveg, a Wesselényi Miklós

Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 8. §-ában az „államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szöveg, a tõkepiacról szóló

2001. évi CXX. törvény 219. § (4) bekezdésében az „Áht. 33. §-ának (3) bekezdésére” szövegrész helyébe az „Áht.

92. §-ára” szöveg, a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 1. számú melléklete 2. pontjában az „államháztartásról

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szöveg,

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 102/A. §

(4) bekezdésében az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a Magyar

Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (5) bekezdésében az „államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvényt” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt” szöveg,

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi
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XXXIX. törvény 2. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási költségvetési szervek” szövegrész helyébe a „központi

költségvetési szervek” szöveg, a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

1997. évi CXL. törvény 39. § (9) bekezdésében az „Állami költségvetési” szövegrész helyébe a „Központi költségvetési”

szöveg, a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

54. § (2) bekezdésében az „Az állami költségvetési” szövegrész helyébe az „A központi költségvetési” szöveg,

a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 70. §

(2) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság költségvetésérõl” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl”

szöveg, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 78. § (6) bekezdés

d) pontjában az „Áht. 120/B. § (1) bekezdés g) pontjában és azzal összefüggésben h) pontjában” szövegrész helyébe

az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. § (1) bekezdés g) pontjában és azzal összefüggésben

i) pontjában” szöveg, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 79. §

(1) bekezdés n) pontjában az „Áht. 120/B. § (1) bekezdés g) pontjában és azzal összefüggésben h) pontjában”

szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. § (1) bekezdés g) pontjában és azzal

összefüggésben i) pontjában” szöveg, a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

49. § (3) bekezdés g) pontjában az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 120/B. §

(1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. §-ában” szöveg,

a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (2) bekezdés a) pontjában az „Áht.

120/B. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Áht. 63. §-ában” szöveg, a hitelintézetekrõl és a pénzügyi

vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 119. § (3) bekezdésében az „Áht. 33. § (3) bekezdésére” szövegrész

helyébe az „Áht. 92. §-ára” szöveg, a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. § (4) bekezdésében

az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (5) bekezdésében meghatározott”

szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a végrehajtására kiadott

kormányrendeletben foglaltak szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményével kapcsolatos” szöveg,

a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 11. § (1) bekezdésében az „Áht.” szövegrész helyébe

az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” szöveg, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 95/A. § (4) bekezdésében az „az állami költségvetés” szövegrész

helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

szóló 1996. évi XLIII. törvény 100. § (4) bekezdésében az „az állami költségvetésrõl” szövegrész helyébe az „a központi

költségvetésrõl” szöveg, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §

(2) bekezdés e) pontjában az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 63. §-ának (7) bekezdése” szövegrész

helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bekezdése” szöveg, a személyazonosító jel

helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 23. § h) pontjában

az „az Áht. 18/C. §-ának (11) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 20. § (2) bekezdés g) pontjában” szöveg,

a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi

XX. törvény 24. § k) pontjában az „az Áht. 18/C. §-ának (11) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 20. § (2) bekezdés

g) pontjában” szöveg, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7. Egyéb indokkal

adómentes cím, 7.9. pontjában a „Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvény, a társadalombiztosítás

pénzügyi alapjainak költségvetésérõl szóló törvény, a Magyar Köztársaság költségvetésének végrehajtásáról szóló

törvény vagy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény alapján az állami

költségvetés” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvény vagy a központi költségvetés

végrehajtásáról szóló törvény alapján a központi költségvetés” szöveg, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

CXVII. törvény 3. számú melléklet I. Jellemzõen elõforduló költségek cím 10. pontjában az „az állami költségvetésbe,

központi alapokba” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésbe” szöveg, a személyi jövedelemadóról szóló

1995. évi CXVII. törvény 11. számú melléklet I. Jellemzõen elõforduló költségek cím 11. pontjában az „az állami

költségvetésbe, központi alapokba” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésbe” szöveg, a Magyar

Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi

XLII. törvény 8/A. § (1) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108/A. §-ában foglaltak”

szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben

a külföldi követelésekkel kapcsolatban megfogalmazottak” szöveg, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló

1994. évi XL. törvény 20. § (2) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Áht.) 46. §-ában” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. § (4) bekezdésében”

szöveg, a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 68/B. § (4) bekezdsében az „államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” szöveg, a közoktatásról szóló
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1993. évi LXXIX. törvény 118. § (1) bekezdésében az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi

költségvetés” szöveg, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 54. § (1) bekezdésében az „az állami költségvetés”

szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény

1. §-ában az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény” szöveg, a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 2/B. §-ában az „Áht.

54/A. §-ában” szövegrész helyébe az „Áht.-ban” szöveg, a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi

II. törvény 4. § (2) bekezdésében az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg,

a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 5/A. § (2) bekezdésében az „az állami

költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról

szóló 1993. évi II. törvény 5/A. § (4) bekezdésében az „az állami költségvetésbõl” szövegrész helyébe az „a központi

költségvetésbõl” szöveg, a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/C. § (2) bekezdésében

az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a helyi önkormányzatok címzett és

céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. § (6) bekezdésében az „államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. §-a” szöveg, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok

1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „Magyar Köztársaság

költségvetésérõl, illetve a költségvetés végrehajtásáról” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl, illetve annak

végrehajtásáról” szöveg, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi

LXXXIV. törvény 3. § (6) bekezdésében a „Kincstári Egységes Számláról igénybe vett hitelt és annak törlesztését”

szövegrész helyébe a „Kincstári Egységes Számla forrásainak a kiadások megelõlegezésére történõ igénybevételét,

és annak visszapótlását” szöveg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 91. §-ában

az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény” szöveg, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 138/A. §

(4) bekezdésében az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a Munka

Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdés f) pontjában az „az állami költségvetés” szövegrész

helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és

az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 20. § (4) bekezdésében az „az állami költségvetés” szövegrész

helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és

az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 23. § (2) bekezdésében az „az állami költségvetés” szövegrész

helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 10. pontjában

az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény” szöveg, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 8. §

(3) bekezdésében az „az éves állami költségvetésben” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésrõl szóló

törvényben” szöveg, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 9. §

(1) bekezdésében az „az éves állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésrõl szóló törvény”

szöveg, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 10. §

(1) bekezdésében az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a volt egyházi

ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 10. § (3) bekezdésében az „az állami

költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 14. § (4) bekezdésében az „az állami költségvetésbõl” szövegrész helyébe

az „a központi költségvetésbõl” szöveg, és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §

(2) bekezdésében az „az állami költségvetés” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés” szöveg lép.

75. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

114. § (1) Hatályát veszti a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 43. § (3) bekezdése, a kutatás-fejlesztésrõl és

a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 32. §-a, a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését,

valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)

közérdekûségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 19. § (4) bekezdése, a Magyar Köztársaság

gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. §

(4) bekezdése, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény

11. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések
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módosításáról szóló 1995. évi CV. törvény 115. § (2) és (3) bekezdése, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok

1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdése és (5) bekezdése, és az államháztartásról

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.

(3) Hatályát veszti a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. § 7. pontjában

az „ , ideértve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/A. § szerinti,” szövegrész,

az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül

helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 123. § (2) bekezdés

a) pontjában az „és a társadalombiztosítási költségvetési szervekre” szövegrész, a Magyar Tudományos Akadémiáról

szóló 1994. évi XL. törvény 23. § (6) bekezdésében az „ , illetve az Áht. VII/A fejezetében foglaltak” szövegrész, és

a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (5) bekezdés c) pontjában az „– ideértve

a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is –” szövegrész.

(4) Nem lép hatályba a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 180. § (5) bekezdése.

(5) Hatályát veszti a 88. § (2)–(4) bekezdése a 2011. évi zárszámadásról szóló törvényjavaslat elfogadásával.

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

2011. évi CXCVI. törvény
a nemzeti vagyonról*

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgyûlés a nemzeti

vagyonnak a közérdek és a közösségi szükségletek céljára történõ hasznosítása, a természeti erõforrások megóvása, a nemzeti

értékek megõrzése és védelme, és a jövõ nemzedékek szükségleteinek biztosítása szándékával, a nemzeti vagyonnal való átlátható

és felelõs gazdálkodás követelményeinek hosszú távú meghatározása érdekében az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény

38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a továbbiakban: nemzeti vagyon)

megõrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelõs gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi

önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvetõ korlátait és

feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit.

(2) Nemzeti vagyonba tartozik:

a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ dolog,

c) az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ pénzügyi eszközök, továbbá az államot vagy a helyi

önkormányzatot megilletõ társasági részesedések,

d) az államot vagy a helyi önkormányzatot megilletõ bármely vagyoni értékkel rendelkezõ jogosultság, amelyet

jogszabály vagyoni értékû jogként nevesít,

e) Magyarország határa által körbezárt terület feletti légtér,

f) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló törvény szerinti kibocsátási egység és

légiközlekedési kibocsátási egység, valamint az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói

Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló törvény szerinti kiotói egység,

g) az állami fenntartású közgyûjtemények (muzeális intézmények, levéltárak, közgyûjteményként mûködõ kép- és

hangarchívumok, valamint könyvtárak) saját gyûjteményeiben nyilvántartott kulturális javak,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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h) a régészeti lelet,

i) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló törvény szerinti

nemzeti adatvagyon.

2. § E törvény hatálya nem terjed ki az alábbi, nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemekre:

a) az államháztartás körébe tartozó szervek és személyek pénzvagyonára,

b) a követelésekre és a fizetési kötelezettségekre,

c) a társadalombiztosítás és az elkülönített állami pénzalapok pénzvagyonára, valamint

d) az 1. § (2) bekezdés i) pontja szerinti nemzeti adatvagyonra a 16. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) a

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,

ab) köztestület,

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,

ad) külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

ae) lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belsõ egyházi jogi személy,

af) helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint

ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os

részesedéssel rendelkezik; továbbá

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet,

amely megfelel a következõ feltételeknek:

ba) – a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság kivételével – tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és

a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott

tényleges tulajdonosa megismerhetõ,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államban,

a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik

adóilletõséggel, amellyel Magyarországnak a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezménye van,

bc) nem minõsül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenõrzött

külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet tekintetében

a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következõ feltételeknek:

ca) vezetõ tisztségviselõi megismerhetõk,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezetõ tisztségviselõi nem átlátható szervezetben nem

rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes

államban, a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van,

amellyel Magyarországnak a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezménye van;

2. dolog: minden birtokba vehetõ dolog és a dolog módjára hasznosítható természeti erõk;

3. forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely nem idegeníthetõ el, vagyonkezelõi jog,

jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetõ meg, azon dologi jog vagy osztott

tulajdon nem létesíthetõ;

4. hasznosítás: a nemzeti vagyon bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményezõ – módon, jogcímen történõ

átadása, átengedése, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását ide nem értve;

5. kincstári vagyon: a kizárólagos állami tulajdonba tartozó vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentõségû nemzeti vagyonba tartozó, továbbá a korlátozottan forgalomképes állami vagyon;

6. korlátozottan forgalomképes vagyon: az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági szempontból

kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonba nem tartozó azon nemzeti vagyon, amelyrõl törvényben, illetve – a helyi

önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében – törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében

meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni;
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7. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekbõl,

jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság

közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerzõdésekben vállalt kötelezettségeibõl adódó

közérdekû feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;

8. közvetett tulajdon, illetve közvetett befolyás: a tõkepiacról szóló törvényben meghatározott fogalom;

9. meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség

nélküli gazdasági társaság egy jogi személynek tagja vagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személy vezetõ tisztségviselõi vagy felügyelõbizottsága tagjai többségének megválasztására és

visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok

több mint ötven százalékával;

10. mûködtetés: a nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedése, a nemzeti vagyon fenntartása,

üzemeltetése, amely tevékenység – jogszabály vagy szerzõdés alapján – a nemzeti vagyon létrehozására, felújítására,

fejlesztésére, a birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjedhet;

11. nemzeti vagyon használója: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ

szervezet, aki vagy amely állami vagyon tekintetében törvény vagy szerzõdés alapján, a helyi önkormányzat vagyona

tekintetében törvény, a helyi önkormányzat rendelete vagy szerzõdés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont

birtokol, használ, szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló;

12. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyon: az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá nem

tartozó azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történõ

megõrzése hosszú távon indokolt;

13. országos közút: az elsõdlegesen gépjármû-közlekedésre szolgáló, szilárd burkolattal ellátott, hierarchikusan

(gyorsforgalmi út, fõút, mellékút) felépülõ rendszert alkotó, egységes közútkezelési elvek alapján kezelt, a települések

helyi közúti hálózatai között, továbbá a helyi közúti hálózaton át el nem érhetõ vasúti, vízi- és légiközlekedési

logisztikai csatlakozási pontokhoz közlekedési kapcsolatot teremtõ közút;

14. osztott tulajdon: olyan tulajdon, amely esetében az épület tulajdonjoga az építkezõt és nem a föld tulajdonosát

illeti meg;

15. rádióspektrum: a rádióhullámok frekvenciatartománya;

16. többségi befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság egy jogi személyben a szavazatok több mint 50%-ával vagy meghatározó befolyással rendelkezik;

17. tulajdonosi joggyakorló: aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a helyi önkormányzatot megilletõ tulajdonosi

jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult;

18. üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az állami vagyon esetén a kincstári vagyonba,

az önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba;

19. vagyonkezelõ:

a) az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:

aa) költségvetési szerv,

ab) helyi önkormányzat, önkormányzati társulás,

ac) önkormányzati intézmény,

ad) köztestület,

ae) az állam, az aa)–ac) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában

álló gazdálkodó szervezet,

af) az ae) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,

ag) a törvény által kijelölt egyedileg meghatározott jogi személy.

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:

ba) önkormányzati társulás,

bb) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény,

bc) köztestület,

bd) az állam, a helyi önkormányzat, a ba)–bb) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön

100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,

be) a bd) alpont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény szerinti egyház, belsõ egyházi jogi személy, továbbá a törvény 12. §
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(1) bekezdése szerinti tevékenységet ellátó egyházi intézmény e tevékenység ellátásához szükséges nemzeti

vagyon tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés 1. pont b) alpont ba) és bc)–bd) alpontjában, valamint c) alpont ca) és cb) alpontjában foglaltakról

cégszerûen aláírt okiratban kell nyilatkozni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerzõdés semmis.

(3) Az (1) bekezdés 9. pontja szerinti meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkezõ számára

az (1) bekezdés 9. pont a) vagy b) alpontja szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A befolyással

rendelkezõnek egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a jogi

személyben szavazati joggal rendelkezõ más jogi személyt (a továbbiakban: köztes vállalkozás) megilletõ szavazatokat

meg kell szorozni a befolyással rendelkezõnek a köztes vállalkozásban fennálló szavazatával. Ha a köztes

vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az 50%-ot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.

II. FEJEZET

A NEMZETI VAGYON FOGALOMKÖRÉBE TARTOZÓ EGYES VAGYONTÍPUSOK

1. Az állami vagyon

4. § (1) Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik

a) a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények,

b) az Országház,

c) a föld méhének kincsei természetes elõfordulási helyükön,

d) a felszín alatti vizek, a felszín alatti vizek természetes víztartó képzõdményei, a folyóvíz és természetes tavak

elhagyott medre és a folyóvízben, természetes tavakban újonnan keletkezett sziget, valamint az 1. mellékletben

meghatározott folyóvizek, holtágak, mellékágak, természetes tavak és ezek medre,

e) az 1. mellékletben meghatározott csatornák, tározók, árvízvédelmi fõvédvonalak és egyéb vízi létesítmények,

valamint az állami tulajdonban álló vízi közmûvek,

f) az országos közutak és azok mûtárgyai,

g) állami tulajdonban álló terek, parkok,

h) az 1. mellékletben meghatározott országos törzshálózati vasúti pályák és azok tartozékai,

i) az állami tulajdonban lévõ nemzetközi kereskedelmi repülõtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlõ,

rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat

elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt,

j) a barlang,

k) a rádióspektrum, valamint az elektronikus hírközlõ hálózat mûködéséhez, az elektronikus hírközlési

szolgáltatások nyújtásához vagy az elektronikus hírközlõhálózatok és szolgáltatások együttmûködéséhez

szükséges, az információ vagy a jelzés célba juttatására szolgáló, annak címzettjét meghatározó betûkbõl,

számokból vagy jelekbõl álló karaktersorozat.

(2) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonnak minõsül a 2. mellékletben meghatározott,

valamint törvényben vagy kormányrendeletben ekként meghatározott állami tulajdonban álló vagyonelem.

(3) A 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban álló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti

vagyonnak minõsülõ gazdasági társasági részesedések felett a tulajdonosi jogok gyakorlására kizárólag

a) törvényben kijelölt miniszter,

b) központi költségvetési szerv, vagy

c) az állam 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet

jogosult.

2. Az önkormányzati vagyon

5. § (1) A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelezõ

önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet

a) e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minõsít,
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b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti

vagyonnak minõsít (az a) és b) pont a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon),

c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.

(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ nemzeti vagyonba tartoznak

a) a helyi közutak és mûtárgyaik,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülõtér, a hozzá tartozó légiforgalmi

távközlõ, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító

szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott –vizek, közcélú vízi

létesítmények, ide nem értve a vízi közmûveket.

(4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonnak minõsül a 2. mellékletben meghatározott,

valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat

tulajdonában álló vagyonelem.

3. A nemzeti vagyon megõrzése és védelme

6. § (1) Az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon – a (2) és (3) bekezdésben és a 14. §

(1) bekezdésében foglalt kivétellel – nem idegeníthetõ el, vagyonkezelõi jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy

szolgalom kivételével nem terhelhetõ meg, azon osztott tulajdon nem létesíthetõ. Ezen tilalom az állam vagy a helyi

önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében fennáll.

(2) A természetes elõfordulási helyükrõl kitermelt, kinyert, a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott vagyon feletti

tulajdonjog ágazati törvényben meghatározott módon szerezhetõ meg. A föld alatti gáztárolóban, mint természetes

elõfordulási helyén lévõ szénhidrogén tulajdonjoga – ágazati törvényben meghatározottak szerint – a kitermelést

megelõzõen is megszerezhetõ.

(3) A 4. § (1) bekezdés d) és e) pontjában valamint az 5. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott vizekben élõ halakra,

más hasznos víziállatra és növényekre az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(4) A 2. mellékletben megjelölt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyon e törvény erejénél

fogva elidegenítési és – vagyonkezelõi jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével – terhelési

tilalom alatt áll, azon osztott tulajdon nem létesíthetõ.

(5) Törvényben, kormányrendeletben vagy – a helyi önkormányzati vagyon tekintetében – a helyi önkormányzat

rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem

az errõl rendelkezõ jogszabály erejénél fogva elidegenítési és – vagyonkezelõi jog, jogszabályon alapuló használati jog

vagy szolgalom kivételével – terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll.

(6) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonba

nem tartozó vagyonelem, amely felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti – állami vagyon

tekintetében kincstári vagyonként, a helyi önkormányzat vagyona tekintetében törzsvagyonként – korlátozottan

forgalomképes nemzeti vagyonnak minõsül.

III. FEJEZET

A NEMZETI VAGYONNAL VALÓ FELELÕS GAZDÁLKODÁS

4. A vagyongazdálkodás alapelvei

7. § (1) A nemzeti vagyon alapvetõ rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelõs módon,

rendeltetésszerûen kell gazdálkodni.

(2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelõ, az állam, az önkormányzat

mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsõdlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi

szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos

mûködtetése, értékének megõrzése, állagának védelme, értéknövelõ használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá

az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak

elidegenítése.
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8. § (1) Az állam és a helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése

alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan gazdasági

társaságban amely, vagy amelynek valamely – nem természetes személy – tagja nem átlátható. Nem átlátható

szervezetben öröklés címén, törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az állam

vagy a helyi önkormányzat köteles haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.

(2) Amennyiben az állam vagy a helyi önkormányzat által alapított vagy részesedésével mûködõ gazdasági társaság, vagy

annak valamely tagja az állam vagy a helyi önkormányzat általi alapítást vagy részesedésszerzést követõen válik nem

átláthatóvá, az állami vagy a helyi önkormányzati tulajdonos kezdeményezi a társasági szerzõdés felülvizsgálatát és

a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre vonatkozó elõírásainak megfelelõ

átalakítását.

(3) Az a gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat legalább e törvény szerinti többségi befolyással

rendelkezik, csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat és öröklés, vagy törvény rendelkezése alapján, valamint

a követelés fejében szerzett részesedés kivételével csak olyan gazdasági társaságban szerezhet részesedést, amely,

valamint amelynek nem természetes személy tagja átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén, törvényi

rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az állam vagy a helyi önkormányzat legalább

e törvény szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság köteles haladéktalanul intézkedni részesedése

megszüntetése érdekében.

(4) Amennyiben nem átlátható szervezet abban a gazdasági társaságban, amelyet olyan gazdasági társaság alapított,

vagy amelyben olyan gazdasági társaság szerzett részesedést, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat e törvény

szerinti többségi befolyással rendelkezik, részesedést szerez, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ

gazdasági társaság kezdeményezi a társasági szerzõdés felülvizsgálatát és a gazdasági társaság e törvény átlátható

szervezetre vonatkozó elõírásainak megfelelõ átalakítását.

(5) Amennyiben az a gazdasági társaság, amelyet olyan gazdasági társaság alapított, vagy amelyben olyan gazdasági

társaság szerzett részesedést, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat e törvény szerinti többségi befolyással

rendelkezik, az alapítását vagy részesedésszerzést követõen válik nem átláthatóvá, azon társaság, amelyben az állam

vagy a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik, kezdeményezi a társasági szerzõdés felülvizsgálatát és

a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének e törvény átlátható szervezetre vonatkozó elõírásainak megfelelõ

átalakítását.

(6) A 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, amelynek

ellátására létrehozták – az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok kivételével –

gazdasági társaságot nem alapíthat.

(7) Azon gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen e törvény

szerinti többségi befolyással rendelkezik, köteles a tulajdonosi joggyakorló elõzetes hozzájárulását kérni a legfõbb

szerv döntése elõtt a következõ kérdésekben:

a) további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,

b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.

(8) Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen

legalább az e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik – a hulladékgazdálkodási tevékenységet végzõ

nonprofit gazdasági társaságot ide nem értve –, csak nonprofit többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú

gazdasági társaságot alapíthat és csak ilyen nonprofit gazdasági társaságban szerezhet részesedést.

(9) A (8) bekezdés szerint alapított gazdasági társaság további társaságot nem alapíthat, és gazdasági társaságban nem

szerezhet részesedést.

9. § (1) A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott

rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.

(2) A helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelezõ feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. A helyi

önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelõssége nem haladja meg vagyoni

hozzájárulásának mértékét.

10. § (1) A nemzeti vagyont, annak értékét és változásait a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el

lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsõdleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is.

A nyilvántartási adatok – a minõsített adat védelmérõl szóló törvény szerinti minõsített adat kivételével – nyilvánosak.
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(2) A tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenõrzi a nemzeti vagyon használójának a nemzeti vagyonnal való

gazdálkodását, megállapításairól értesíti a nemzeti vagyon használóját, továbbá, amennyiben megállapításai

az Állami Számvevõszék hatáskörét érintik, az Állami Számvevõszéket is.

5. A nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása

11. § (1) A vagyonkezelõi jog az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel vagyonkezelési szerzõdéssel jön létre. A nemzeti

vagyon tekintetében vagyonkezelési szerzõdés az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel, továbbá a 12. §-ban

foglaltak szerinti korlátozásokkal, kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont aa)–af) alpontjában, valamint b) és

c) alpontjában felsorolt személyekkel köthetõ, és a vagyonkezelõi jog kizárólag általuk gyakorolható.

(2) A nemzeti vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot alapító szerzõdés a 12. §-ban foglaltak szerinti korlátozásokkal,

kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont aa)–af) alpontjában, valamint b) és c) alpontjában felsorolt személyekkel

köthetõ és a haszonélvezeti jog kizárólag általuk gyakorolható.

(3) A vagyonkezelési szerzõdés, valamint a haszonélvezeti jogot alapító szerzõdés versenyeztetés nélkül köthetõ.

(4) A vagyonkezelési vagy haszonélvezeti jogot alapító szerzõdés e törvény erejénél fogva megszûnik, ha a vagyonkezelõ

vagy a haszonélvezõ a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont ae) vagy af) alpontjában, illetve b) alpont bd) vagy

be) alpontjában meghatározott tulajdonosi szerkezete megváltozik. A vagyonkezelési vagy haszonélvezeti jogot

alapító szerzõdés megszûnésének idõpontja az a nap, amelyen a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont ae) vagy

af) alpontjában, vagy b) alpont bd) vagy be) alpontjában meghatározottaktól eltérõ tulajdonosi szerkezetet

eredményezõ tulajdonosváltozás bekövetkezik.

(5) A vagyonkezelõi jog kivételesen törvényben történõ kijelöléssel, a törvényben megjelölt – a 3. § (1) bekezdés

19. pontjában felsoroltak körébe tartozó – személyekkel, vagy a törvényben egyedileg meghatározott jogi személlyel

jön létre. Az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon, a 2. mellékletben

meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyon, valamint az állam és a helyi

önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége tekintetében a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont

aa)–af) alpontjában, valamint b) és c) alpontjában felsorolt személyeken kívül kijelölés nem alkalmazható.

(6) Központi költségvetési szerv a mûködéséhez szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz

(mûszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi szerzõdést

köthet. A szerzõdés megkötésével a dolog az állam tulajdonába, és a tulajdonosi joggyakorló, valamint az adott

központi költségvetési szerv között megkötött vagyonkezelési szerzõdés alapján a központi költségvetési szerv

vagyonkezelésébe kerül.

(7) Törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelõi jog – ha a törvény másként nem rendelkezik – az adott törvényben

meghatározott feltételek teljesülésének, ennek hiányában a törvény hatálybalépésének napján keletkezik.

A vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a tulajdonosi joggyakorlóval megkötött vagyonkezelési szerzõdés

tartalmazza.

(8) A vagyonkezelõt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos

kötelezettségei – ideértve a számvitelrõl szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is

– azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más dologi joggal nem

terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelõi jogot harmadik személyre a (9) bekezdésben

foglalt kivétellel nem ruházhatja át és nem terhelheti meg.

(9) A központi költségvetési szervek a vagyonkezelési szerzõdésben foglalt jogokat és kötelezettségeket – az ingatlanokra

vonatkozó jogok és kötelezettségek kivételével – egymás között szerzõdéssel átruházhatják.

(10) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzõdés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel

köthetõ.

(11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzõdés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható

szervezettel köthetõ, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzõdésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerzõdésben elõírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket

teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerzõdési elõírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint

a meghatározott hasznosítási célnak megfelelõen használja,

c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként –

kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

40484 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



(12) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzõdést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal

felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevõ bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett

módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzõdés

megkötését követõen beállott körülmény folytán már nem minõsül átlátható szervezetnek. A 3. § (1) bekezdés

1. pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérõ változást

a nemzeti vagyon hasznosítására a hasznosítóval közvetlenül megkötött szerzõdésben a hasznosításba adót

megilletõ, valamint a (11) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött szerzõdésekben a hasznosításba

adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt megilletõ rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell.

(13) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához

szükséges mértékben.

(14) Nemzeti vagyonba tartozó állami tulajdonú ingatlant használó központi költségvetési szerv – a (15) bekezdésben

meghatározott eseteket kivéve – a rábízott állami tulajdonú ingatlant vagy ingatlanrészt nem hasznosíthatja,

az ingatlanra vagy annak bármely részére vonatkozóan a használatot bármely címen átengedõ szerzõdést nem köthet,

továbbá a rábízott állami tulajdonú ingatlanon beruházást, felújítási tevékenységet nem végezhet, és nem

végeztethet.

(15) A (14) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha:

a) törvény vagy kormányrendelet az érintett központi költségvetési szerv kötelezõ alapfeladataként nevesíti

a (14) bekezdésben megjelölt tevékenységeket;

b) az állami tulajdonú ingatlant használó központi költségvetési szerv számára a (14) bekezdésben megjelölt

tevékenység végzését az arra jogosult központi költségvetési szervvel vagy az állami vagyonról szóló törvény

szerinti tulajdonosi joggyakorló társasággal kötött szerzõdése lehetõvé teszi; vagy

c) központi költségvetési szerv Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerzõdésekben

rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme mint kötelezõ alapfeladat ellátásához törvény által

rendelkezésre bocsátott ingatlant érintõen végzi a (14) bekezdésben megjelölt tevékenységeket.

(16) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi

önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani – ha törvény kivételt nem

tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ részére, a szolgáltatás és

ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra az esetre, ha a hasznosítás

az államháztartási körbe tartozó szervezet, illetve jogszabályban elõírt állami, önkormányzati feladatot ellátó

gazdálkodó szervezet javára történik.

6. Az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei

12. § (1) Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következõk:

a) a csõvezetékes termékszállítás és -tárolás,

b) a bányászati kutatás és kitermelés, valamint az ezekkel összefüggõ bányászati melléktevékenység,

c) a hasadó és sugárzó anyagok elõállítása és forgalmazása,

d) a csatornák, valamint a regionális közmûrendszerek létrehozása, mûködtetése,

e) a szerencsejátékok szervezésére és mûködtetésére irányuló tevékenység,

f) az országos törzshálózati vasúti pályán történõ személyszállítás és árufuvarozás,

g) a menetrend szerinti helyközi közúti személyszállítás,

h) az állami tulajdonba tartozó nemzetközi kereskedelmi repülõtér létrehozása és mûködtetése – a földi kiszolgálási

tevékenység kivételével – a hozzá tartozó légiforgalmi távközlõ, rádiónavigációs és fénytechnikai

berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel

együtt,

i) az országos közutak és mûtárgyaik, országos törzshálózati vasúti pálya, valamint azt magába foglaló pályahálózat

létrehozása és mûködtetése,

j) állami tulajdont képezõ terek, parkok felszíne alatt építmény létrehozása és mûködtetése,

k) az a)–j) pontban nem szereplõ, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó dolog létrehozása, mûködtetése.

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következõk:

a) a helyi közutak és mûtárgyaik létrehozása és mûködtetése,

b) a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó nemzetközi kereskedelmi repülõtér létrehozása és mûködtetése –

a földi kiszolgálási tevékenység kivételével – a hozzá tartozó légiforgalmi távközlõ, rádiónavigációs és
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fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló

létesítményekkel együtt,

c) a menetrend szerinti helyi személyszállítás,

d) a törzsvagyon részét képezõ helyi közmûvek létrehozása és mûködtetése,

e) a törzsvagyon részét képezõ terek, parkok felszíne alatt építmény létrehozása és mûködtetése,

f) a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott – vizek,

közcélú vízi létesítmények mûködtetése.

(3) Az állam és a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának idõleges jogát

a (4)–(12) bekezdésben meghatározottak kivételével kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott

módon engedheti át.

(4) Az állam kizárólagos tulajdonában álló Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények használata másnak nem engedhetõ

át. A Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények õrzésére, szállítására, tárolására kizárólag az állam és költségvetési szerv

jogosult külön jogszabályban rögzített feltételek szerint.

(5) A 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti dolgok birtoklása, használata, hasznai szedésének joga kitermelésük nélkül,

természetes elõfordulási helyükön – a 6. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – másnak nem engedhetõ át.

(6) Az országos törzshálózati vasúti pályát és tartozékát magába foglaló pályahálózat, vagy olyan vasúti pályahálózat

mûködtetését, amelynek országos törzshálózati vasúti pálya vagy annak tartozéka a része, kizárólag az állam vagy

az a gazdasági társaság végezheti, amelynek egyedüli tagja (részvényese) az állam.

(7) A kizárólagos állami tulajdonban vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonában álló vizek, csatornák,

tározók tulajdonosaként az államot vagy a helyi önkormányzatot megilletõ halászati jog nem minõsül az (1) és

(2) bekezdés szerinti kizárólagos tevékenységnek.

(8) Az (1) bekezdés a)–g) pontjában és a (2) bekezdés c), d) pontjában meghatározott tevékenységi körök mint

gyûjtõfogalmak keretein belüli azon tevékenységcsoportok, amelyek az e törvény hatálybalépésekor hatályban lévõ

egyes ágazati törvénybeli rendelkezések szerint koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerzõdés megkötése

nélkül is folytathatók, e törvény hatálybalépését követõen is koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerzõdés

megkötése nélkül folytathatók. E törvény hatálybalépését követõen az (1) bekezdés a)–g) pontjában, és a (2) bekezdés

c), d) pontjában meghatározott tevékenységi körök mint gyûjtõfogalmak keretein belül egyes további

tevékenységtípusok folytatását koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerzõdés megkötése nélkül kizárólag

e törvény teheti lehetõvé. Nem szükséges továbbá koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós szerzõdés kötése

közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus által eltérõen szabályozott tevékenységek körében.

(9) Az állam a kizárólagos tulajdonában, valamint a helyi önkormányzat a törzsvagyonában lévõ víziközmû-létesítmények

létrehozásáról és mûködtetésérõl koncessziós szerzõdés megkötése nélkül a következõ módokon is gondoskodhat:

a) olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos részesedéssel rendelkezik – ide nem értve

a munkavállalói résztulajdont,

b) az állam és az önkormányzat együttesen olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos közös

részesedéssel rendelkezik – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont.

(10) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenység gyakorlásának joga koncessziós szerzõdés megkötése

nélkül kizárólag a (12) bekezdésben felsorolt személyeknek, szerveknek, valamint a (12) bekezdés a) és b) pontjában

felsorolt személyek közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévõ gazdálkodó szervezet részére engedhetõ át

és kizárólag általuk gyakorolható.

(11) Az (1) bekezdés k) pontjában és a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott kizárólagos gazdasági tevékenység

gyakorlásának joga – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott korlátozásokra figyelemmel – törvényben szabályozott

módon másnak átengedhetõ.

(12) A (4)–(6) bekezdésben foglalt korlátozások figyelembevételével, valamint a (7)–(11) bekezdésben meghatározottakon

kívül az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának idõleges joga koncessziós

szerzõdés megkötése nélkül kizárólag

a) az állam,

b) a helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás,

c) költségvetési szerv,

d) önkormányzat intézmény,

e) az a)–d) pont szerinti személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, vagy

f) az e) pontban megjelölt gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet

részére átengedhetõ és kizárólag általuk gyakorolható.
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(13) Koncessziós szerzõdés természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthetõ.

(14) A kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására – a (12) bekezdés alapján – fennálló jogosultság e törvény erejénél

fogva megszûnik, ha a jog gyakorlójának (12) bekezdés e) vagy f) pontjában meghatározott tulajdonosi szerkezete

megváltozik. A kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlására vonatkozó jog megszûnésének idõpontja az a nap,

amelyen a (12) bekezdés e) vagy f) pontjában meghatározottaktól eltérõ tulajdonosi szerkezetet eredményezõ

tulajdonosváltozás bekövetkezik.

7. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása

13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi

önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény

kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ részére, a szolgáltatás és

ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

(3) A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.

(4) Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerzõ félnek – az állam

kivételével – eleget kell tennie a következõ feltételeknek:

a) a nemzeti vagyoni körbõl ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétõl számított 15 évig

nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelõen köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni;

b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.

(5) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon – az állam által történõ tulajdonszerzést kivéve – e törvény erejénél fogva

15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történõ feljegyzését

a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi.

(6) Az (5) bekezdés szerinti elidegenítési tilalmat a (4) bekezdés a) pontja szerinti határidõ leteltét követõen a tulajdonos

kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból.

(7) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a (4) bekezdés szerinti tulajdonjogot megszerzõ fél a célhoz kötött

hasznosításra vonatkozó törvényi elõírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles az átadási

megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori

jegybanki alapkamattal növelt összegét a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidõig

az állam vagy a helyi önkormányzat részére megfizetni, és a jogsértõ állapotot megszüntetni. Ennek elmulasztása

esetén a vagyont átadó szervezet a szerzõdéstõl azonnali hatállyal eláll.

14. § (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként,

illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz

szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevõ részére történõ tulajdonba adása

nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik.

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan értékesítése esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot

minden más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg. Az elõvásárlási jog gyakorolására külön törvényben

meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidõre vonatkozóan eltérõen nem rendelkezik –

az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elõvásárlási jog jogosultjával szemben még

hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerzõdés részére történõ kézbesítésétõl számított

30 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elõvásárlási joggal az állam nevében. A határidõ elmulasztása

jogvesztõ.

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti

volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az állam elõvásárlási joga a lakásban élõ bérlõ elõvásárlási

jogát követi.

15. § A jelen törvény rendelkezéseibe ütközõ szerzõdés, más jogügylet vagy rendelkezés semmis.
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IV. FEJEZET

A KÜLÖN TÖRVÉNYEKBEN SZABÁLYOZOTT VAGYONI ELEMEK

16. § (1) Az e törvényben meghatározott elvek mentén

a) az állam tulajdonában álló vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás módját, valamint e vagyonnal való

gazdálkodás szabályait az állami vagyonról szóló törvény,

b) a közszolgáltatási médiavagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás módját, valamint e vagyonnal való gazdálkodás

szabályait a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény,

c) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás részletes szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

törvény,

d) az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei és a tevékenység végzéséhez szükséges

vagyon hasznosításának átengedését a koncesszióról szóló törvény,

e) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.), valamint azon

gazdálkodó szervezetek feletti tulajdonosi joggyakorlás módját, amelyek felett az állam nevében az MFB Zrt.

gyakorol tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény,

f) a Magyar Nemzeti Bank feletti tulajdonosi joggyakorlás módját a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény,

g) az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlás módját a Magyarország pénzügyi

stabilitásáról szóló törvény,

h) a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzõ szervezet feletti

tulajdonosi joggyakorlás módját a légiközlekedésrõl szóló törvény,

i) a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet feletti tulajdonosi joggyakorlás módját a vasúti közlekedésrõl szóló

törvény,

j) a felsõoktatási intézmények sajátos vagyongazdálkodási szabályait a felsõoktatásról szóló törvény,

k) a társadalombiztosítási alapokhoz tartozó vagyonnal való gazdálkodásra az állami vagyonról szóló törvény,

l) az önkormányzati lakások, valamint nem lakáscélú helyiségek bérbeadására és elidegenítésére, továbbá az állami

lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadására vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény,

m) az állami tulajdonban lévõ erdõ hasznosítására, vagyonkezelésére és nyilvántartására vonatkozó szabályokat

az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló törvény,

n) az állami és önkormányzati tulajdonban álló kulturális örökség elemei felett a tulajdonosi joggyakorlás módját,

valamint az e vagyoni körrel való gazdálkodás szabályait

na) a kulturális örökség védelmérõl,

nb) a muzeális intézményekrõl,

nc) a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl,

nd) a köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl,

ne) az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló törvény,

o) az állami tulajdonban lévõ vizek hasznosítására és nyilvántartására vonatkozó szabályokat a vízgazdálkodásról

szóló törvény,

p) a közutak kezelésével, fejlesztésével, fenntartásával, mûködtetésével kapcsolatos feladatokat a közúti

közlekedésrõl szóló törvény

állapítja meg.

(2) A nemzetiségi önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásának részletes szabályairól a nemzetiségek jogairól

szóló törvény rendelkezik.

(3) Az állami tulajdonban lévõ termõföldvagyon hasznosítására, vagyonkezelésére és nyilvántartására, a Nemzeti

Földalap feletti tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat a Nemzeti Földalapról szóló törvény állapítja

meg.

(4) A nemzeti adatvagyonra vonatkozó elõírásokat a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások

fokozottabb védelmérõl szóló törvény állapítja meg.
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V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § (1) E törvény hatálybalépését megelõzõen jogszerûen és jóhiszemûen szerzett jogokat és kötelezettségeket e törvény

rendelkezései nem érintik. Az e törvény hatálybalépése elõtt létrejött szerzõdések idõtartamának e törvény

hatálybalépését követõen történõ meghosszabbítása új jogviszony létesítésének minõsül.

(2) Az e törvényben meghatározott nemzeti vagyon körébe tartozó vagyonnak minõsül az e törvény hatálybalépését

követõen az állam vagy az önkormányzat tulajdonába kerülõ vagyon. Az 1. mellékletben nem szereplõ, e törvény

hatálybalépését követõen létrejövõ vagy bármilyen más jogcímen az állam tulajdonába kerülõ folyóvizek és

természetes tavak, a medrükkel együtt, valamint országos törzshálózati vasúti pálya e törvény erejénél fogva az állam

kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonnak minõsül.

(3) Magyarország határa által körbezárt területen lévõ nemzeti vagyonra vonatkozó polgári jogi szerzõdésben a nemzeti

vagyonnal rendelkezni jogosult irányadóként kizárólag a magyar nyelvet, valamint a magyar jog alkalmazását, és

jogvita esetére kizárólag a magyar bíróság – ide nem értve a választottbíróságot – joghatóságát kötheti ki. A nemzeti

vagyonnal rendelkezni jogosult e jogviták eldöntésére választottbírósági eljárást nem köthet ki.

18. § (1) A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minõsülõ vagyonából – az e törvény

hatálybalépésétõl számított 60 napon belül – rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló

vagyonelemeket, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti

vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minõsít.

(2) Aki nemzeti vagyonnak az e törvény hatálybalépését megelõzõen kötött, e törvény hatálybalépésekor fennálló

szerzõdés alapján a használója, 2012. december 31-éig köteles feltárni a 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a tulajdonosi

szerkezetét.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményt törvény

állapítja meg.

(4) Amennyiben az állam vagy a helyi önkormányzat olyan gazdálkodó szervezetben rendelkezik társasági részesedéssel,

amely társaság vagy valamely tagja nem felel meg e törvény átlátható szervezetre vonatkozó elõírásainak, a társasági

szerzõdést 2012. december 31-éig felülvizsgálja és kezdeményezi a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetének

e törvény átlátható szervezetre vonatkozó elõírásainak megfelelõ átalakítását.

(5) Nem ütköznek az osztott tulajdon létesítésének tilalmába az e törvény hatálybalépését megelõzõen –

a szerzõdéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelõen – megkötött, tartós jellegû

felépítményekre vonatkozó, osztott tulajdon létesítésére irányuló rendelkezést tartalmazó szerzõdések. Az ilyen

szerzõdések vonatkozásában az osztott tulajdon az egyébként irányadó jogszabályi feltételek figyelembevételével

jegyezhetõ be az ingatlan-nyilvántartásba.

(6) A szerzõdés megkötésére és tartalmára a pályázati kiírás vagy a Kormány határozatának közzétételekor hatályos

jogszabályok irányadóak, amennyiben

a) a pályázat eredményhirdetése e törvény hatálybalépése elõtt megtörtént, vagy

b) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján hozott kormányhatározatot

e törvény hatálybalépése elõtt a Magyar Közlönyben közzétették.

19. § E törvény

a) I. Fejezete, 4. §-a, 6–8. §-a, 10–11. §-a, 12. § (1) és (3)–(14) bekezdése, 13. §-a, 17. § (2) bekezdése, 18. §-a, valamint

1. és 2. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

b) 5. §-a, 9. §-a és 12. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,

c) 14. §-a, 15. §-a és 17. § (1) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 31. cikk

(3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minõsül.

20. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–10. §, a 11. § (1)–(14) bekezdése, a 12–19. §, a 21–24. §, a 25. § (1) és (3)–(8) bekezdése, a 26. §, a 27. §, a 30. §, a 31. §,

valamint az 1. és 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § (15) és (16) bekezdése, a 25. § (2) és (9) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
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21. § (1) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 172–173. §-ához tartozó alcím helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„A forgalomképtelen dolgok átruházása”
(2) A Ptk. 173. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„173. § Törvényben forgalomképtelenként meghatározott dolgok elidegenítése semmis.”

22. § (1) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E törvény a nemzeti vagyonról szóló törvény keretei között állapítja meg az abban meghatározott, kizárólagosan

az állam vagy a helyi önkormányzat által végezhetõ gazdasági tevékenységek gyakorlása idõleges jogának

koncessziós szerzõdés keretében történõ átengedésének részletes szabályait. Az egyes tevékenységek folytatásának

módját, részletes feltételeit meghatározó ágazati törvények (a továbbiakban: ágazati törvény) csak a nemzeti

vagyonról szóló törvény és e törvény keretei között rendelkezhetnek.”

(2) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7/A. § A csõvezetékes termékszállításra és -tárolásra, az országos közutak és mûtárgyaik, a csatornák, valamint

a regionális közmûrendszerek, továbbá az önkormányzati törzsvagyon részét képezõ helyi közutak, mûtárgyaik és

a helyi közmûvek mûködtetésére irányuló koncesszióköteles tevékenységek gyakorlására vonatkozó jogosultság –

koncessziós szerzõdéssel történõ – átengedésére irányuló pályázat kiírása elõtt ki kell kérni az illetékes gazdasági

kamara véleményét is.”

(3) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a koncesszióköteles tevékenységet végzõ a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó

szervezetben fennálló társasági részesedését úgy értékesíti magántulajdonos részére, hogy annak következtében

a gazdálkodó szervezet már nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló törvény elõírásainak, és a nemzeti vagyonról

szóló törvény alapján a tevékenységre koncessziós szerzõdést kell kötni, legkésõbb az értékesítési eljárás

megindításával egyidejûleg koncessziós pályázatot kell lefolytatni a koncesszióköteles tevékenység átengedésére.

A koncessziós eljárásra az e §-ban foglalt eltérésekkel, e törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

(4) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/A. § (5) bekezdésében a „privatizációs eljárás eredménye” szövegrész

helyébe az „eljárás eredménye” szöveg, az „a privatizációs pályázat” szövegrészek helyébe az „az értékesítési eljárás”

szöveg, az „a privatizációs eljárás nyertese” szövegrész helyébe az „az értékesítési eljárás nyertese” szöveg lép.

(5) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/A. § (6) bekezdésében az „a privatizáció” szövegrész helyébe az

„az értékesítési eljárás” szöveg lép.

23. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 6. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint a (4) és (5) bekezdésben meg nem jelölt vizek és vízilétesítmények

állami tulajdonban vannak, de forgalomképesek. Elidegenítés esetén az érintett helyi önkormányzat vagy

önkormányzati társulás – több önkormányzat esetében az érintettség arányában – elõvásárlási joggal rendelkezik.

Az elõvásárlási jog szempontjából érintett az a helyi önkormányzat, amelynek a közigazgatási területén vagy határán

van a víz, illetve vízilétesítmény.”

24. § (1) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § A magyar légtérben az állam léginavigációs, távközlési és légtér-ellenõrzési szolgálatot lát el.”

(2) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 71. §-a a következõ 32. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„32. magyar légtér: Magyarország feletti légtérnek a légiközlekedés számára – a mindenkori legfejlettebb technikai

színvonal alapján – fizikailag igénybe vehetõ magasságig terjedõ része.”

25. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Az Egészségbiztosítási Alap ellátási vagyona tekintetében a tulajdonosi jogokat az egészségbiztosításért felelõs

miniszter, a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona tekintetében a tulajdonosi jogokat a nyugdíjpolitikáért felelõs

miniszter gyakorolja.”

(2) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló köteles a Kormány rendeletében meghatározott adattartalommal

és módon adatszolgáltatást nyújtani az MNV Zrt. részére.”
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(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Állami vagyon használatát biztosító – így különösen bérleti, haszonbérleti, megbízási – szerzõdés nyilvános,

kivételesen, indokolt esetben zártkörû versenyeztetés útján köthetõ. A versenyeztetési kötelezettség a határozott

idõre kötött szerzõdések meghosszabbítása esetén is fennáll.”

(4) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állami vagyonra vonatkozóan az MNV Zrt. kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott

személyekkel köthet vagyonkezelési szerzõdést.”

(5) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A központi költségvetési szerv a mûködéséhez szükséges – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

11. § (6) bekezdésében foglalt vagyontárgyakon kívüli – állami vagyon összetételét és mértékét az állami vagyon

használatát biztosító szerzõdés megkötése elõtt, illetve folyamatosan közli az MNV Zrt.-vel, amely az igényeket

az állam teherbíró képességéhez igazodva, a társadalmi szükségletek, a célszerûség és a gazdaságosság szempontjai

figyelembevételével elégíti ki.”

(6) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdésében meghatározott vagyontárgyakat

– amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt

nem haladja meg – a vagyonkezelõ központi költségvetési szerv értékesítheti a 34–35. §-ban foglaltak alkalmazásával.

Az értékesítésbõl származó bevétel ilyen esetben az adott költségvetési szervet illeti.”

(7) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben ajándékozás, végrendeleti örökösnevezés, illetve tulajdonjog átruházására irányuló más hasonló

jogügylet kedvezményezettjeként valamely központi költségvetési szervet jelölnek meg, az elfogadott vagyon állami

tulajdonba kerül azzal, hogy az MNV Zrt. az adott költségvetési szervvel köt rá – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi

CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak kivételével – nem visszterhes vagyonkezelési

szerzõdést. Ha a késõbbiekben az ilyen vagyontárgy értékesítésére kerül sor, annak bevétele a kedvezményezett

központi költségvetési szervet illeti meg.”

(8) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 30. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet és tagja (részvényese) között létrejövõ szerzõdést a szerzõdés

aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ezt a rendelkezést

nem kell alkalmazni, ha a társaság és a tag (részvényes) a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítõ okirat által

meghatározott szokásos nagyságrendû szerzõdést köt, továbbá ha az banktitok sérelmével járna.”

(9) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„f) az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló által az MNV Zrt. részére küldendõ adatszolgáltatás tartalmát,

módját és határidejét.”

26. § (1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 8. § (1) bekezdés helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nemzeti vagyonról szóló törvényben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonként

meghatározott

a) védelmi és közjóléti elsõdleges rendeltetésû, az állam tulajdonában álló erdõ, valamint

b) a gazdasági elsõdleges rendeltetésû, természetes erdõ, természetszerû erdõ és származék erdõ természetességi

állapotú, az állam tulajdonában álló, 5 hektárnál nagyobb, természetben összefüggõ erdõ

a kincstári vagyon részét képezi.”

(2) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 8. § (3)–(5) bekezdésében és

(7) bekezdésében, valamint a 43. § (1) bekezdés c) pontjában a „kizárólagos” szövegrész helyébe „100%-os” szövegrész

lép.

27. § (1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 9/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A pályázat nyertesének a koncessziós társaságot részvénytársaságként kell megalapítania, amely jogosult

a koncesszió tárgyát képezõ közutakhoz közvetlenül csatlakozó üzemanyagtöltõ és szervizállomások, pihenõhelyek,

egészségügyi és sportlétesítmények, vendéglátó létesítmények és szálláshelyek, kereskedelmi létesítmények,

valamint parkolási célú épületek és építmények építésére és/vagy üzemeltetésére.”
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(2) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 9/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A koncessziós társaság a koncesszió idõtartama alatt, a koncessziós szerzõdés alapján, az általa létesített vagy

fejlesztett, felújított, karbantartott és üzemeltetett közutak és mûtárgyaik használóitól a 33/A. § szerinti használati díjat

vagy a 33/A. § szerinti útdíjat szedhet.”

(3) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az út kezelõi:

a) a koncessziós szerzõdés alapján mûködtetett országos vagy helyi közút tekintetében a koncessziós társaság;

b) az a) pontban nem említett

ba) országos közút vonatkozásában a miniszter döntése alapján a fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel

összefüggõ üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam 100%-os

részesedéssel rendelkezik vagy

bb) helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat, vagy a fenntartásra, a fejlesztésre és a fejlesztéssel összefüggõ

üzemeltetésre alapított költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyben a helyi önkormányzat

100%-os részesedéssel rendelkezik;

c) a magánutak tekintetében annak a területnek a tulajdonosa, amelyen a magánút van; állami tulajdonban levõ

ingatlanon fekvõ magánút esetében tulajdonosnak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelõ (használó)

tekintendõ.”

28. § (1) A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 33. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„33. § Egyes jelentõs történeti és kulturális értékû, illetve veszélyeztetett helyzetû mûemlékek és mûemlékegyüttesek

fokozott védelmét biztosítani kell.”

(2) A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvénynek a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi

LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXLIX. törvény 5. §-ával megállapított 61/C. §-a a következõ szöveggel lép

hatályba:

„61/C. § A kiemelt nemzeti emlékhely állami tulajdon. A 2. mellékletben kiemelt nemzeti emlékhelyként megjelölt,

Kossuth Lajos tér 24893 helyrajzi számú ingatlan 2012. január 1-jén önkormányzati tulajdonból nyilvántartási értéken,

ingyenesen az állam tulajdonába és az Országgyûlés Hivatala vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelésre

egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerzõdés szabályait kell alkalmazni.

Az állam tulajdonjogának és az Országgyûlés Hivatala vagyonkezelési jogának az ingatlan-nyilvántartásba történõ

bejegyzése iránt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. intézkedik.”

(3) A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvénynek a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi

LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXLIX. törvény 7. §-ával megállapított 93. § (1) bekezdés f) pontja

a következõ szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben: )

„f) szabályozza a nemzeti emlékhelyek – köznapi, ünnepi, idegenforgalmi és protokolláris, a nemzeti emlékhely

szellemével összhangban álló – használati rendjét;”

(4) A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény mellékletének jelölése „1. melléklet a 2001. évi

LXIV. törvényhez” szövegre változik.

(5) A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvénynek a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi

LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXLIX. törvény mellékletével megállapított 2. melléklete „Kiemelt nemzeti

emlékhely” címû táblázatának 1. sora a „Kossuth tér – Hrsz: 24983” szövegrész helyett a „Kossuth Lajos tér – Hrsz:

24893” szöveggel lép hatályba.

29. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 109. § (1) bekezdése a következõ szöveggel

lép hatályba:

„(1) A képviselõ-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény

rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelõi jogot létesíthet.

Vagyonkezelõi jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésû épületre, társasházban lévõ önkormányzati

lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó

szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesíthetõ, és kizárólag általuk

gyakorolható. A vagyonkezelési szerzõdésnek a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetében történõ tulajdonos

változás miatti megszûnésének esetére a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározottak az irányadók.”
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(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 109. § (2) bekezdése a következõ szöveggel

lép hatályba:

„(2) A képviselõ-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet

vagyonkezelési szerzõdést.”

(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 109. § (6) bekezdése a következõ szöveggel

lép hatályba:

„(6) A vagyonkezelõ a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt

értékcsökkenésének megfelelõ mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelõ

mértékben tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelõ olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele

az államháztartás valamely alrendszerébõl származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerzõdésben

részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülõ elszámolt értékcsökkenésnek megfelelõ összeg erejéig

elengedheti a vagyonkezelõnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggõ hosszú

lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelõ e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülõ

értékcsökkenés összegéig áll fenn.”

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 109. §-a a következõ (12) bekezdéssel

kiegészülve lép hatályba:

„(12) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelõ a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal

a vállalt önkormányzati közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott vagyonban kárt okoz.”

30. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(5) Az e törvény 1. számú mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezet állami tulajdonú részesedése

tekintetében a tulajdonos jogait – e törvény erejénél fogva – a Magyar Állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja

(a továbbiakban: tulajdonosi jogok gyakorlása). A tulajdonosi jogok gyakorlására a Gt. és a Ptk. rendelkezéseit

a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az e törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy

a tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt. nem ruházhatja át,

a részesedésekre vételi jogot, elõvásárlási jogot szerzõdéssel nem alapíthat, biztosítékul azokat nem adhatja és más

módon meg nem terhelheti, a gazdálkodó szervezetet végelszámolással nem szüntetheti meg.”

(2) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. számú melléklete az alábbi szövegrésszel

egészül ki:

[Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a következõ gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni

részesedéssel:]

„VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.”

31. § Hatályát veszti

a) a Ptk. 172. §-a;

b) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. §-a és 3. § (1) bekezdése, a 10/A. §-hoz tartozó

alcímében a „(privatizációja)” szövegrész, a 10/A. § (2) és (3) bekezdésében a „privatizációs” szövegrész;

c) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 6. § (1)–(3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 45. § (8) bekezdés

l) pontja, 2. és 3. számú melléklete;

d) a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 36/A. §-ához tartozó alcím és 36/A. §-a;

e) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 1. melléklete;

f) vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 14. § (1) bekezdés elsõ mondata és (1a) bekezdése, 38. §

(1) bekezdése,

g) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 4. §-a, 23. § (1) bekezdésében a „szerzõdésen alapuló

haszonélvezet, vagyonkezelés,” szövegrész, 27. § (2) bekezdés elsõ mondata, 27. § (4) bekezdése, 28. §

(3) bekezdése és melléklete;

h) az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 8. § (2) bekezdése, 8. §

(3) bekezdésében az „és (2)” szövegrész,

i) a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 9/B. § (1) és (2) bekezdése,

j) az állam kizárólagos tulajdonában levõ vizek és vízilétesítmények jegyzékérõl szóló 11/2009. (VIII. 5.) KvVM

rendelet,
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k) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (7) bekezdése és a 2. számú

mellékletének „KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.” szövegrésze,

l) a vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 45. §-ában a „vagyonkezelõi, illetve” szövegrész.

32. § Nem lép hatályba a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi

CXLIX. törvény 9. § (3) és (4) bekezdése.

33. § A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés e) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„e) az intézmények átadás-átvételérõl szóló megállapodás megkötésének szabályait, valamint a megállapodás

tartalmi kellékeit”

(rendeletben szabályozza.)

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2011. évi CXCVI. törvényhez
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Az állam kizárólagos tulajdonában lev  dolgok 

A) 

Folyók, patakok, holtágak, mellékágak és azok medre, valamint 
vízilétesítmények jegyzéke 

I. Az állam kizárólagos tulajdonában lév  folyók, patakok, holtágak, mellékágak és 
azok medre 

1. Az államhatárt alkotó vagy metsz  folyók 

 Folyó neve  Hossza (km) 
 Berettyó   74,5  
 Bodrog   51,1  
 Dráva   138,2  
 Duna   417,0  
 Fehér-Körös   9,8  
 Fekete-Körös   20,5  
 Hernád   118,4  
 Ipoly   141,0  
 Lajta   18,6  
 Lapincs   1,7  
 Maros   49,5  
 Mura   24,2  
 Rába   216,3  
 Sajó   125,1  
 Sebes-Körös   58,6  
 Szamos   49,5  
 Tisza   585,3  
 Túr   30,0  

valamint  

  a)  a Duna-völgyben: 
     aa)  Mosoni-Duna  124 km
     ab)  Szentendrei-Duna  32 km
     ac)  Ráckevei-Duna  58 km
     ad)  Marcal  22 km
     ae)  Sió  121 km
      
   b)  a Tisza-völgyben 
     ba)  Zagyva  125 km
     bb)  Hortobágy-Berettyó  79 km
     bc)  Kett s-Körös  37 km
     bd)  Hármas-Körös  91 km
          

2. az 1. pontban felsorolt folyók árapasztó medrei. 
 

3. Az egyes állami tulajdonban lév  vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. 
törvény által nem említett holtágak és mellékágak 

 Folyó neve   Holtág neve  
 Tisza   Gyálai Holt-Tisza  

    
 A folyó neve  A mellékág neve  Hossza (km) 

 Duna   Adonyi szigeti   3,9  
 Duna   Bagoméri-mellékágrendszer   12,6  
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 Duna   Bári   3,5  
 Duna   Bodaki-mellékágrendszer   19,8  
 Duna   Dunaremetei-mellékágrendszer   7,2  
 Duna   Bölcskei   5,0  
 Duna   Cigány-szigeti   3,0  
 Duna   Cikolai-mellékágrendszer   19,8  
 Duna   Erebei-mellékágrendszer   5,8  
 Duna   Esztergomi-Kis-Duna   3,4  
 Duna   Fokt i mellékág   2,5  
 Duna   Gabriella szigeti   2,0  
 Duna   Helembai   3,0  
 Duna   Horány szigeti   0,9  
 Duna   Jónási   1,9  
 Duna   Kácsás szigeti   0,9  
 Duna   Kádár-Duna   3,5  
 Duna   Kisapostagi   4,9  
 Duna   Kisjónási   0,8  
 Duna   Kompköt  szigeti   1,5  
 Duna   Koppánymonostori   4,0  
 Duna   Ásványi-mellékágrendszer   32,0  
 Duna   Margitszigeti (Budai)-mellékág   2,6  
 Duna   Nagybajcsi   1,1  
 Duna   Neszmély-Mocsi-

mellékágrendszer  
 8,6  

 Duna   Óbudai   3,0  
 Duna   Ordas szigeti   4,5  
 Duna   Patkányosi-mellékágrendszer   8,6  
 Duna   Prépost-szigeti   1,2  
 Duna   Rácalmási   6,4  
 Duna   Solti   5,8  
 Duna   Sugovica, Türr átvágás   4,9  
 Duna   Szabadság-szigeti   3,5  
 Duna   Sz nyi   1,5  
 Duna   Táti   12,0  
 Duna   Tejfalui-mellékágrendszer   24,9  
 Duna   Vén Duna   4,0  
 Duna   Véneki   2,2  
 Mosoni-Duna   Alsó földes szigeti mellékág   0,3  
 Mosoni-Duna   Alsó-Macska szigeti mellékág   0,2  
 Mosoni-Duna   Bolgány szigeti mellékág   0,2  
 Mosoni-Duna   Bordacs szigeti mellékág   0,2  
 Mosoni-Duna   Cvika feletti mellékág   1,4  
 Mosoni-Duna   Csóka szigeti mellékág   0,9  
 Mosoni-Duna   Feketeerdei-holtág   2,0  
 Mosoni-Duna   Fels  Cseregle szigeti mellékág   0,8  
 Mosoni-Duna   Fels  földes szigeti mellékág   0,2  
 Mosoni-Duna   Fels -Macska szigeti mellékág   0,4  
 Mosoni-Duna   Gáncsomi-Duna   1,0  
 Mosoni-Duna   Gy rladaméri mellékág   1,0  
 Mosoni-Duna   Gyula szigeti mellékág   0,5  
 Mosoni-Duna   Halászpál szigeti mellékág   0,6  
 Mosoni-Duna   Hosszú szigeti mellékág   0,9  
 Mosoni-Duna   Józsefmajori szigeti mellékág   0,3  
 Mosoni-Duna   Kálnokszeg szigeti mellékág   0,6  
 Mosoni-Duna   Kiliti diós szigeti mellékág   0,2  
 Mosoni-Duna   Kismacska szigeti mellékág   0,1  
 Mosoni-Duna   Lickói szigeti mellékág   0,5  
 Mosoni-Duna   Lóvári szigeti mellékág   0,2  
 Mosoni-Duna   Magaspart szigeti mellékág   0,1  
 Mosoni-Duna   Mogyoróskerti mellékág   0,4  
 Mosoni-Duna   Novák szigeti mellékág   0,9  
 Mosoni-Duna   Pilingér szigeti mellékág   0,3  
 Mosoni-Duna   Ponton-híd szigeti mellékág   0,2  
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 Mosoni-Duna   Pudli szigeti mellékág   0,4  
 Mosoni-Duna   Rajka, Libafarmi holtág   5,6  
 Mosoni-Duna   Reisinger szigeti mellékág   0,5  
 Mosoni-Duna   Rétárok szigeti mellékág   0,2  
 Mosoni-Duna   Róczos szigeti holtág   0,8  
 Mosoni-Duna   Sztari szigeti mellékág   1,1  
 Mosoni-Duna   Szúnyog szigeti mellékág   1,6  
 Mosoni-Duna   Újszegés szigeti mellékág   0,7  
 Mosoni-Duna   Újszigeti mellékág   0,2  
 Mosoni-Duna   Üstöri szigeti mellékág   0,4  
 Mosoni-Duna   Vámkerék szigeti mellékág   0,7  
 Mosoni-Duna   Zsejke szigeti mellékág   0,6  
 Rába   Radószigeti   0,4  
 Rába   Sárvári   0,4  
 Szentendrei-Duna   Lupa szigeti   1,1  
 Szentendrei-Duna   Tündér szigeti   0,6  
 Tisza   Taktabáji-átmetszés   0,6  
 Tisza   Tiszalöki Régi Tisza   2,5  

4. Az államhatárt alkotó vagy metsz  vízfolyások, valamint a 20 m3 másodpercenkénti torkolati vízszállítást 
meghaladó vízfolyások 

  
* szakaszonkénti összes hossz 

 Államhatárt alkotó vagy 
metsz  patak neve 

 Befogadó neve  Patak hossza 
(km) 

 Arany-patak   Ikva-patak   2,980  
 Arany-patak   Sorok-Perint   14,744  
 Bánrévei-Névtelen-patak   Sajó   1,600  
 Bara-patak   Karasica   4,150  
 Beremendi-csatorna   Tapolca-patak   7,400  
 Bódva   Sajó   54,000  
 Borza-patak   Karasica   7,473  
 Bozsoki-határárok   Arany-patak   0,320  
 Bozsoki-patak   Arany-patak   0,500  
 Brandt-majori-csatorna   Arany-patak   1,156  
 Csencsi-patak   Pinka   * 1,000  
 Disznó-patak   Rába   0,260  
 Dombó-csatorna   Dráva-holtág   19,450  
 Fekete-árok   Dráva   18,000  
 Fekete-árok   Pinka   2,028  
 Gyöngyös-patak   Gyöngyös-m csatorna   17,407  
 Gyöngyösszeri-patak   Zala   1,434  
 Határ-árok   Határ-patak   1,750  
 Határ-patak   Kebele-patak   6,648  
 Határ menti vízelvezet  
árok  

 Borosnyák-patak   1,581  

 Ikva-patak   Hanság-f csatorna   51,545  
 Illocskai (Keleti ág)   Karasica   1,700  
 Illocskai-csatorna   Karasica   0,100  
 Izidórius-patak   Dráva   7,640  
 Karasica   Duna   34,880  
 Karasica-szívó   Izsépi(-Duna)-holtág   17,036  
 Kardos-ér   Ikva-patak   45,008  
 Kebele-patak   Lendva-patak   8,590  
 Kecske-patak   Brandt-majori-csatorna   1,460  
 Kemence-patak   Ipoly   2,400  
 Kerca-patak   Kerka-patak   6,570  
 Kerka-patak   Mura   53,620  
 K hidi-patak   Láhn-patak   0,500  
 Láhn-patak   Vörös-patak   11,844  
 Lajta bal parti csatorna   Lajta   13,656  
 Lendva-patak   Kerka-patak   6,803  
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 Locsmándi-határárok   Répce-malomcsatorna   0,285  
 L vöi-patak   Pinka   0,630  
 Mindszenti-patak   Csencsi-patak   0,500  
 Mogersdorfi-árok   Lapincs-patak   2,084  
 Moschendorfi-határárok   Csencsi-patak   0,200  
 Nagy-Szuha-patak   Ipoly   1,000  
 Ó-Lendva   Kerka-patak   4,354  
 Öreg-Tapolca   Tapolca-patak   3,512  
 Pincei-határárok   Ó-Lendva   0,409  
 Pinka   Rába   * 18,919  
 Pinka-ág   Pinka   4,555  
 Pinkamindszenti- 
lecsapolóárok  

 Csencsi-patak   0,812  

 Pornói déli árok   Pinka   0,500  
 Pornói északi árok   Pinka   0,510  
 Pornói keleti árok   Pinka   0,780  
 Pornói nyugati árok   Neugraben   2,707  
 Rábafüzesi-határárok   Láhn-patak   1,380  
 Rákos-patak   Fert -tó   9,844  
 Rátóti-patak   Vörös-patak   0,500  
 Régi-Borza   Izsépi(-Duna)-holtág   0,165  
 Répce   Rábca   78,659  
 Répce-malomcsatorna   Répce   0,500  
 Ribnyák-patak   Répce   1,561  
 Ronyva-patak   Bodrog   16,661  
 Rönöki-patak   Láhn-patak   0,500  
 Sároki-vízfolyás   Karasica   3,515  
 Sároslaki-patak   Mindszenti-patak   1,320  
 Schuszter-patak   Rába   0,810  
 Sós-patak   Ikva-patak   3,848  
 Steinbach-árok   Tapolca-patak   1,000  
 Strém-patak   Pinka   4,173  
 Szartos-patak   Hernád   4,000  
 Szentgyörgyvölgyi-patak   Kebele-patak   23,742  
 Szentpéterfai-határárok   Pinka-üzemvízcsatorna   * 0,899  
 Szív-völgyi-patak   Jáki-Sorok   0,500  
 Szív-völgyi jobb parti 
mellékág  

 Szív-völgyi-patak   0,280  

 Szölnöki-patak   Rába   0,500  
 Tapolca-patak   Dráva   7,704  
 Templom-árok   Szakonyi-övcsatorna   0,500  
 Topolyás-ér   Bara-patak   2,500  
 Vaskeresztesi-határárok   Pinka   3,060  
 Venda-patak   Ipoly   0,900  
 Vörös-patak   Rába   17,287  
 Zsdála-árok   Dombó-csatorna   26,550  

  
 20 m3 másodpercenkénti 

torkolati vízszállítást 
meghaladó vízfolyások 

   
Befogadó neve 

 Patak hossza 
(km) 

 Adony-északi övcsatorna   Duna   6,830  
 Ágói-patak   Tarna   23,300  
 Almás-patak   Fekete-víz   18,267  
 Alsó-Tápió-patak   Egyesült-Tápió-patak   8,900  
 Alsó-Válicka-patak   Cserta-patak   22,980  
 Által-ér   Duna   44,052  
 Babócsai-Rinya   Fekete-árok   32,360  
 Bakónaki-patak   Principális-csatorna   15,256  
 Bán-patak   Sajó   23,000  
 Baranya-csatorna   Kapos   25,310  
 Barcs-Komlósdi-Rinya   Dráva   5,697  
 Béci-patak   Mura   7,230  
 Bélus-patak   Kis-Hernád   17,330  
 Bene-patak   Tarna   21,000  
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 Benta-patak   Duna   20,300  
 Bisó-patak   Bózsva-patak   9,000  
 Bitva-patak   Marcal   28,000  
 Bornát-ér   Marcal   37,880  
 Bózsva-patak   Ronyva-patak   19,000  
 Börzsöny-patak   Ipoly   7,000  
 Bükkösdi-árapasztó   Pécsi-víz   12,085  
 Bükkösdi-vízfolyás   Okor   14,337  
 Cinca-patak   Sió   26,080  
 Cinca-patak   Marcal   22,183  
 Concó-patak   Duna   36,238  
 Cuhai-Bakony-ér   Duna   75,860  
 Cupi-patak   Kerka-patak   12,846  
 Császár-víz   Velencei-tó   27,900  
 Cserta-patak   Kerka-patak   21,170  
 Csesztregi Kerka-ág   Kerka-patak   6,680  
 Csigere-patak   Torna-patak   16,400  
 Csikvándi-Bakony-ér   Marcal   21,815  
 Csörnöc-Herpeny    Rába   46,713  
 Darázsdói-patak   Szentlélek-patak   4,400  
 Dera-patak   Szentendrei-Duna   4,100  
 Derék-patak   Ipoly   16,100  
 Deseda-patak   Kapos   4,400  
 Dinnyés-Kajtori-csatorna   Nádor-csatorna   26,430  
 Dobroda-patak   Ipoly   20,000  
 Donát-patak   Sió   22,800  
 Eger-patak   Rima   32,400  
 Eger-víz   Balaton   30,600  
 Egyesített-övcsatorna   Zala   5,500  
 Egyesült-Gyöngyös   Fekete-víz   10,566  
 Egyesült-Tápió-patak   Zagyva   28,600  
 Fekete-víz   Dráva   32,488  
 Feketevíz-patak   Ipoly   22,700  
 Fels -Válicka-patak   Zala   20,274  
 Gaja-patak   Nádor-csatorna   51,980  
 Galga-patak   Zagyva   43,750  
 Gerence-patak   Marcal   42,600  
 Gombás-patak   Duna   11,000  
 Gödrei-vízfolyás   Baranya-csatorna   7,866  
 Gönci-patak   Hernád   7,000  
 Gyöngyös (f ág)   Egyesült-Gyöngyös   12,032  
 Gyöngyös (Keleti ág)   Gyöngyös (f ág)   9,740  
 Gyöngyös (Nyugati ág)   Egyesült-Gyöngyös   15,042  
 Gyöngyös-folyás   Egyesített-övcsatorna   16,020  
 Gyöngyös-m csatorna   Rába   46,337  
 Gyöngyös-m csatorna- 
árapasztó  

 Rába   1,500  

 Gyöngyös-patak   Tarna   30,387  
 Hábi-patak   Kapos   11,947  
 Hajagos-patak   Marcal   24,060  
 Hangony-patak   Sajó   23,400  
 Harangod-ér   Takta-övcsatorna   14,000  
 Határ-külvíz   Nyugati-övcsatorna   14,850  
 Hercegkúti-patak   Bodrog   5,000  
 Herédi-Bér-patak   Zagyva   23,000  
 Hódos-patak   Hangony-patak   5,500  
 Hosszú-víz   Gyöngyös-m csatorna   12,825  
 Jáki-Sorok   Sorok-Perint   11,280  
 Kácsi-patak   Csincse-övcsatorna   18,340  
 Kapos   Sió   101,343  
 Keleti-Bozót   Balaton   13,250  
 Kígyós-patak   Torna-patak   21,600  
 Kis-Hernád   Hernád   10,500  
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 Kis-Koppány   Sió   22,429  
 Kiskomáromi-csatorna   Kis-Balaton-I. tározó   7,970  
 Kodó-patak   Marcal   15,768  
 Koppány   Kapos   44,275  
 Kozár-Borzó   Gyöngyös-m csatorna   20,325  
 Küls -Mérges-patak   Gyöngyös-patak   12,076  
 Lábodi-Rinya   Babócsai-Rinya   9,170  
 Lajvér-patak   Szekszárd-Bátai-f csatorna   13,189  
 Laskó-patak   Tisza   52,000  
 Lóki-patak   Nádor-csatorna   15,300  
 Lókos-patak   Ipoly   29,900  
 Lósi-patak   Morgó-patak   5,500  
 Marcal   Rába   94,720  
 Marót-völgyi-csatorna   Zala   19,763  
 Meleg-víz   Marcal   13,750  
 Ménes-patak   Ipoly   18,000  
 Met c-patak   Répce   7,990  
 Mez laki-Séd   Marcal   17,300  
 Mór-Bodajki-vízfolyás   Gaja-patak   12,730  
 Morgó-patak   Duna   7,600  
 Mucsi-Hidas-patak   Völgységi-patak   15,900  
 Nagy-Pándzsa   Rába   27,549  
 Nógrád-Vanyarci-patak   Herédi-Bér-patak   14,400  
 Nyiget-patak   Bene-patak   8,600  
 Nyíri-patak   Bózsva-patak   8,000  
 Nyög -patak   Sajó   10,500  
 Nyugati-övcsatorna   Balaton   14,655  
 Okor   Fekete-víz   17,250  
 Okorköz-csatorna   Okor   4,850  
 Orci-patak   Kapos   17,265  
 Pápai-Bakony-ér   Mez laki Séd   22,820  
 Pécsi-víz   Fekete-víz   41,770  
 Principális-csatorna   Mura   53,199  
 Rábca   Mosoni-Duna   47,550  
 Rák-patak   Völgységi-patak   19,200  
 Rakaca-patak   Bódva   25,100  
 Recski-Tarna   Tarna   16,000  
 Rédei-patak   Gyöngyös-patak   15,000  
 Répce-árapasztó   Rába   8,160  
 Répce-árapasztó   Répce   2,865  
 Rima   Tisza   32,040  
 Rimóc-Sipeki-patak   Darázsdói-patak   6,400  
 Ronyva-árapasztó   Ronyva-patak   2,200  
 Rovákja-patak   Császár-víz   10,590  
 Sárosd-Seregélyesi-
vízfolyás  

 Dinnyés-Kajtori-csatorna   16,050  

 Sárvíz-patak   Zala   19,527  
 Sorok-Perint   Rába   34,725  
 Surján-patak   Kapos   14,530  
 Szabási-Rinya   Babócsai-Rinya   5,250  
 Szarv-ágy   Gyöngyös-patak   3,015  
 Szent László patak   Váli-víz   54,050  
 Szentadorjáni-patak   Mura   8,495  
 Szentlélek-patak   Ipoly   5,300  
 Szerencs-patak   Takta-övcsatorna   27,000  
 Szévíz-csatorna   Zala   20,095  
 Sz d-Rákos-patak   Duna   2,800  
 Szuha-patak   Zagyva   12,000  
 Szuha-patak   Sajó   22,300  
 Taranyi-Rinya   Babócsai-Rinya   18,220  
 Tarján-patak   Gyöngyös-patak   1,007  
 Tarján-patak   Zagyva-patak   9,800  
 Tarna   Zagyva   68,000  
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 Tarnóca-patak   Tarna   21,500  
 Tetves-patak   Balaton   9,309  
 Tolcsva-patak   Bodrog   14,500  
 Torna-patak   Marcal   43,200  
 Unyi-patak   Duna   17,900  
 Vadász-patak   Hernád   17,000  
 Váli-víz   Duna   48,810  
 Vasas-Belvárdi-vízfolyás   Karasica   10,300  
 Vasonca-patak   Hernád   21,000  
 Vértesacsai-vízfolyás   Váli-víz   12,600  
 Veszprémi-Séd   Nádor-csatorna   45,000  
 Villány-Pogányi-vízfolyás   Karasica   12,287  
 Völgységi-patak   Sió   34,850  
 Zagyva-patak   Zagyva   43,880  
 Zala   Balaton   108,950  
 Zala-Somogyi-határárok   Zala   15,735  

II. Az állam kizárólagos tulajdonában lév  vízilétesítmények 

1. Az államhatárt alkotó vagy metsz  csatornák 

  
* szakaszonkénti összes hossz 

 Csatorna neve  Befogadó neve  Csatorna 
hossza (km) 

 Bácsbokodi-Kígyós   Kígyós   32,020  
 Bajmoki-csatorna   Tavankuti   1,325  
 Bajmoki-II. csatorna   Bajmoki-csatorna   2,976  
 Barabási-
összeköt csatorna  

 Dédai-Micz-f csatorna   3,725  

 Barát-ér   Ördögárok-Zomlini-csatorna   9,109  
 Batár-patak   Tisza   10,400  
 Bélyi-csatorna   Ricsei-f csatorna   7,160  
 Cigányka-ér   Királyhegyesi-Száraz-ér   17,700  
 Csanálosi-csatorna   Kraszna   4,393  
 Csaronda-f csatorna   Szernye   28,670  
 Csengeri-lapos-csatorna   Csengeri-tói-csatorna   0,225  
 Csengeri-tói-csatorna   Keleti-övcsatorna   6,071  
 Csente-Szakáli-III. 
csatorna  

 Sebes-Körös   11,657  

 Csigér-csatorna   Galambos-csatorna   5,493  
 Daróczi-határárok   Dédai-Micz-f csatorna   1,965  
 Darvasi-csatorna   Bélyi-csatorna   1,230  
 Dédai-Micz-f csatorna   Csaronda-f csatorna   15,050  
 Dobra-Semjéni-csatorna   Ricsei-f csatorna   5,390  
 Dorobánti-csatorna   Cigányka-ér   1,620  
 Dunacsúny-Rajkai- 
szivárgócsatorna  

 Mosoni-Duna   1,203  

 Egercse-csatorna   Csaronda-f csatorna   4,800  
 Ér-f csatorna   Berettyó   8,880  
 Feldsee-csatorna   Pomogy-Bánfalvi-csatorna   1,926  
 Fels -Öreg-Túr   Palád-patak   13,100  
 Fels berecki-csatorna   Bodrog   10,450  
 Ferenc-tápcsatorna   Ferenc-csatorna   34,000  
 Fülöpi-ér   Nagy-ér   14,150  
 Galambos-csatorna   Szamossályi-árapasztó   10,002  
 Garand fels  csatorna   Tótfalusi-övcsatorna   4,821  
 Géczy-s r -csatorna   Galambos-csatorna   2,804  
 Gyálai-határcsatorna   Ószentiváni-csatorna   7,127  
 Gyepes-f csatorna   Hosszúfok-Határér-Köleséri- 

f csatorna  
 47,740  

 Határcsatorna   Hosszúfok-Határér-Köleséri-  7,690  
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f csatorna  
 Határmenti-csatorna   Kis-Körös-f csatorna   2,330  
 Hosszúfok-Határér- 
Köleséri-f csatorna  

 Kett s-Körös   36,480  

 Inándi-csatorna   Korhány-csatorna   1,700  
 Károlyi-folyás   Kraszna   * 13,732  
 Karos-Szerdahelyi-
csatorna  

 Török-éri-f csatorna   16,700  

 Kaszony-Botrágyi-
csatorna  

 Szernye   2,800  

 Keleti-övcsatorna   Szamos   35,259  
 Kígyós   Ferenc-csatorna   68,950  
 Királyhegyesi-Száraz-ér   Sámson-Apátfalvi- 

Száraz-ér  
 97,687  

 Kis-Körös-f csatorna   Berettyó   20,450  
 Kocsóhát-Porgány-ér   Kiszombor-Csipkési- 

f csatorna  
 12,753  

 Kopolya-csatorna   Gyepes-f csatorna   8,861  
 Korhány-csatorna   Hosszúfok-Határér- 

Köleséri-f csatorna  
 13,786  

 Kovács-patak   Szipa-f csatorna   1,700  
 Körös-éri-f csatorna   Tisza   45,443  
 Krakk-éri-csatorna   Maros   3,202  
 Kraszna   Tisza   46,480  
 Kutas-éri-csatorna   Királyhegyesi-Száraz-ér   32,033  
 Kutas-fels  f csatorna   Kutas-felfogó csatorna   16,688  
 Lápi-f csatorna   Kraszna   11,493  
 Lapincs árapasztó vápa   Láhn-patak   2,008  
 Mosztok-csatorna   Szipa-f csatorna   5,763  
 Nagy-Karcsa   Déli-Radsky-csatorna   6,200  
 Nagytóti-Toprongyos- 
f csatorna  

 Sebes-Körös   15,933  

 siréti-csatorna   Gyepes-f csatorna   7,060  
 Palád-patak   Túr   6,650  
 Pap-I. csatorna   Csík-csatorna   6,208  
 Penészleki-I. csatorna   Ér-f csatorna   21,946  
 Penészleki-II. csatorna   Ér-f csatorna   3,810  
 Penészleki-III. csatorna   Ér-f csatorna   7,558  
 Penészleki-IV. csatorna   Ér-f csatorna   0,980  
 Penészleki-V. csatorna   Ér-f csatorna   1,174  
 Penészleki-VI. csatorna   Ér-f csatorna   0,740  
 Penészleki-VII. csatorna   Ér-f csatorna   7,434  
 Pete-Nagygéci-csatorna   Tótfalusi-övcsatorna   2,568  
 Pomogy-Bánfalvi-csatorna   Hanság-f csatorna   3,812  
 Pósa-éri-csatorna   Gyepes-f csatorna   3,072  
 Rajkai-belvízcsatorna   Mosoni-Duna   5,037  
 Rétárok-csatorna   Mosoni-Duna   11,100  
 Rozsály-Zajtai-csatorna   Tisztaberki-Sár-csatorna   9,663  
 Sár-Éger-f csatorna   Túr   8,947  
 Szénási-folyás   Károlyi-folyás   18,882  
 Szipa-f csatorna   Szipa-kivezet  csatorna   22,850  
 Takó   Ér-f csatorna   3,650  
 Tarcsai-határcsatorna   Hanság-f csatorna   7,170  
 Tavankuti   Ferenc-csatorna   9,400  
 Vereskereszt-
Madarásztói-csatorna  

 Tisza   5,916  

 Zickisch-csatorna   Feldsee-csatorna   1,800  
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valamint 

a) Duna-Tisza-csatorna 

b) Kiskunsági-f csatorna 

2. Az 1 millió m3 tározó térfogatot meghaladó állandó jelleg  belvíztározók, azok tölt -ürít  csatornáival együtt 

 Tározó(rendszer) neve  Térfogat 
(millió m3) 

 Császárszállási-tározórendszer   4,353  
 Fancsika-I. tározó   1,450  
 Félhalmi-holtág   1,000  
 Harangodi-tározó   1,569  
 K-V-1. tározó   3,542  
 K-V-3. tározó   10,158  
 K-XI. tározó   2,134  
 Kecskeri-tározó   1,840  
 Körmösdpusztai-tározó   3,800  
 Leveleki-tározó   5,280  
 Peresi-holtág   4,200  
 Rétközi-tó   11,080  
 Szamossályi-tározó   2,270  
 Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer   4,800  
 Tunyogmatolcsi-Holt-Szamos   7,250  
 Vaja-Rohodi-tározórendszer   1,949  
 Veker-éri-tározó   2,810  
 X. tározó   1,850  

3. a) Az els rend  árvízvédelmi m vek, amelyek kett nél több település belterületét vagy legalább 1 km2/km fajlagos 
kiterjedés  ártéri öblözetet védenek 

 A folyó (árvízvédelmi m ) 
neve 

 Az ártéri öblözet neve  Hossza  
(km) 

 Ágói-patak balpart   Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi   5,392  
 Bakonyér balpart   Holt-Marcal gy ri   2,840  
 Bakonyér jobbpart   Holt-Marcal gy ri   2,078  
 Batár balpart   Palád-csécsei   9,940  
 Berettyó balpart   Kis-Sárréti   70,452  
 Berettyó jobbpart   Nagy-Sárréti   22,900  
 Berettyó jobbpart   Berettyóújfalui   42,020  
 Berettyó jobbpart   Érmelléki   5,490  
 Bodrog balpart   Bodrogközi   39,799  
 Csincse balpart   Délborsodi   4,159  
 Dongér balpart   Csongrádi   7,500  
 Dongér jobbpart   Szegedi   7,500  
 Dráva balpart   Drávaszabolcsi   13,750  
 Dráva balpart   Kémesi   4,400  
 Dráva balpart   Ormánsági   55,945  
 Duna balpart   Budapest-bajai   154,122  
 Duna balpart   Margitta-szigeti   47,800  
 Duna jobbpart   Szigetközi   61,724  
 Duna jobbpart   Komárom-almásfüzit i   14,283  
 Duna jobbpart   Tát-esztergomi   8,337  
 Duna jobbpart   Szentendrei-szigeti   15,642  
 Duna jobbpart   Érdi   3,108  
 Duna jobbpart   Ercsi   8,938  
 Duna jobbpart   Adonyi   10,665  
 Duna jobbpart   Madocsai   18,228  
 Duna jobbpart   Duna-Sióközi   37,800  
 Duna jobbpart   Sárközi   28,692  
 Duna jobbpart   Mohácsi   19,865  
 Ér f cs. balpart   Érmelléki   6,790  
 Ér f cs. jobbpart   Berettyóújfalui   5,861  
 Fehér-Körös balpart   Gyulai   5,019  
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 Fehér-Körös balpart   Békési   4,267  
 Fehér-Körös jobbpart   Remetei   9,475  
 Fekete-Körös balpart   Remetei   20,490  
 Fekete-Körös jobbpart   Sarkadi   15,829  
 Fekete-víz balpart   Kémesi   4,618  
 Fekete-víz jobbpart   Ormánsági   6,525  
 Gyöngyös p. jobbpart   Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi   6,827  
 Hármas-Körös balpart   Békési   14,292  
 Hármas-Körös balpart   Körös-Tisza-Maros-közi   70,738  
 Hármas-Körös jobbpart   Nagy-Sárréti   28,413  
 Hármas-Körös jobbpart   Fegyvernek-mesterszállási   38,626  
 Hármas-Körös jobbpart   Köröszugi   18,728  
 Hernád jobbpart   Ócsalános-Hernád-közi   10,500  
 Hortobágy-Berettyó 
balpart  

 Nagy-Sárréti   76,930  

 Hortobágy-Berettyó 
jobbpart  

 Nagykunsági   54,280  

 Hortobágy-Berettyó 
jobbpart  

 Fegyvernek-mesterszállási   16,200  

 Ipoly balpart   Balassagyarmati   4,150  
 Kálló f cs. balpart   Berettyóújfalui   1,925  
 Kálló f cs. jobbpart   Nagy-Sárréti   11,210  
 Keleti f cs. balpart   Tiszanagyfalu-tiszalöki   3,475  
 Keleti f cs. jobbpart   Hortobágyi   3,205  
 Kett s-Körös balpart   Békési   35,040  
 Kett s-Körös jobbpart   Sarkadi   36,193  
 Közös f csatorna balpart   Szolnoki   4,500  
 Közös f csatorna jobbpart   Szolnoki   4,500  
 Kraszna balpart   Ágerd i   3,377  
 Kraszna balpart   Vitkai   10,097  
 Kraszna jobbpart   Szamos-Kraszna-közi   40,482  
 Lajta balpart   Lajta balparti   17,577  
 Lajta jobbpart   Lajta jobbparti   18,641  
 Laskó jobbpart   Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi   4,614  
 Laskó balpart   Poroszlói   4,600  
 Lónyay-f csatorna 
jobbpart  

 Fels szabolcsi   42,738  

 Marcal balpart   Marcalközi   19,253  
 Marcal jobbpart   Holt-Marcal gy ri   6,661  
 Maros balpart   Torontáli   28,640  
 Maros jobbpart   Körös-Tisza-Maros-közi   47,400  
 Mosoni-Duna balpart   Szigetközi   30,253  
 Mosoni-Duna jobbpart   Mosoni-Duna Rábcaközi   17,969  
 Mosoni-Duna jobbpart   Rábaközi   4,874  
 Mosoni-Duna jobbpart   Holt-Marcal gy ri   6,866  
 Mura balpart   Murakeresztúri   9,421  
 Mura balpart   Molnári   2,717  
 Mura balpart   Tótszerdahelyi   5,014  
 Mura balpart   Birkitói   11,924  
 Mura balpart   Letenyei   14,284  
 Nádor balpart   Duna-Sióközi   1,095  
 Németér balpart   Nagykunsági   9,100  
 Németér jobbpart   Nagykunsági   3,300  
 Paksi Atomer m  
Hidegvíz- 
csatorna jobbpart  

 Duna-Sióközi   0,393  

 Paksi Atomer m  
Melegvíz- 
csatorna jobbpart  

 Duna-Sióközi   1,358  

 Palád balpart   Fels túri   0,980  
 Palád jobbpart   Palád-csécsei   6,423  
 Pécsi-víz balpart   Kémesi   2,153  
 Rába balpart   Rábaközi   60,588  
 Rába balpart   Nicki   22,961  
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 Rába jobbpart   Kemenesaljai   53,927  
 Rába jobbpart   Marcalközi   18,628  
 Rába jobbpart   Holt-Marcal gy ri   10,406  
 Rábca balpart   Mosoni-Duna Rábcaközi   29,854  
 Rábca jobbpart   Rábaközi   30,193  
 Répce-árapasztó balpart   Rábaközi   10,520  
 Répce-árapasztó jobbpart   Nicki   9,665  
 Rima balpart   Délborsodi   4,150  
 Rima jobbpart   Poroszlói   7,955  
 Ronyva balpart   Ronyvazugi   1,811  
 Sajó balpart   Taktaközi   8,000  
 Sajó balpart   Fels zsolca-boldvai   7,270  
 Sajó jobbpart   Szirma-sajóörösi   10,474  
 Sajó jobbpart   Délborsodi   8,081  
 Sámson A. f cs. balpart   Körös-Tisza-Maros-közi   9,510  
 Sámson A. f cs. jobbpart   Körös-Tisza-Maros-közi   9,510  
 Sáréger balpart   Szamos-közi   6,774  
 Sáréger jobbpart   Szamos-közi   6,800  
 Sebes-Körös balpart   Sarkadi   57,966  
 Sebes-Körös jobbpart   Nagy-Sárréti   14,013  
 Sebes-Körös jobbpart   Kis-Sárréti   42,452  
 Sió balpart   Duna-Sióközi   17,635  
 Sió balpart   Kajdacs-Simontornyai   32,350  
 Sió jobbpart   Sárközi   14,419  
 Szamos balpart   Szamos-Kraszna-közi   46,650  
 Szamos jobbpart   Szamos-közi   46,385  
 Szarv-ágy balpart   Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi   3,010  
 Szarv-ágy jobbpart   Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi   3,019  
 Szentendrei-Duna balpart   Szentendrei-szigeti   9,059  
 Szinva jobbpart   Szirma-sajóörösi   0,300  
 Szt. László balpart   Ercsi   4,735  
 Takta balpart   Taktaközi   28,643  
 Tápió balpart   Jánoshidai   10,912  
 Tápiói jobbpart   Szolnoki   6,320  
 Tarna balpart   Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi   36,214  
 Tarna jobbpart   Gyöngyös-Tarna-Ágó-közi   8,180  
 Tisza balpart   Palád-csécsei   16,082  
 Tisza balpart   Szamos-közi   31,300  
 Tisza balpart   Vásárosnamény-benki   23,038  
 Tisza balpart   Fels szabolcsi   73,213  
 Tisza balpart   Tiszanagyfalu-tiszalöki   20,025  
 Tisza balpart   Hortobágyi   76,790  
 Tisza balpart   Tiszaörvényi   3,380  
 Tisza balpart   Nagykunsági   24,230  
 Tisza balpart   Fegyvernek-mesterszállási   57,890  
 Tisza balpart   Alcsiszigeti   25,995  
 Tisza balpart   Cibakházi   21,100  
 Tisza balpart   Köröszugi   36,400  
 Tisza balpart   Körös-Tisza-Maros-közi   64,166  
 Tisza balpart   Torontáli   12,400  
 Tisza jobbpart   Beregi   62,812  
 Tisza jobbpart   Bodrogközi   67,942  
 Tisza jobbpart   Taktaközi   45,381  
 Tisza jobbpart   Délborsodi   49,783  
 Tisza jobbpart   Poroszlói   12,944  
 Tisza jobbpart   Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi   83,913  
 Tisza jobbpart   Szolnoki   43,511  
 Tisza jobbpart   Kécskei   16,599  
 Tisza jobbpart   Csongrádi   28,536  
 Tisza jobbpart   Szegedi   59,964  
 Túr balpart   Szamos-közi   26,665  
 Túr jobbpart   Palád-csécsei   20,600  
 Túr jobbpart   Fels túri   7,422  
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 Vadász-patak jobbpart   Ócsalános-Hernád-közi   1,300  
 Váli víz balpart   Ercsi   2,829  
 Váli víz jobbpart   Adonyi   4,235  
 Zagyva balpart   Laskó-Tisza-Zagyva- 

Tarna-közi  
 54,623  

 Zagyva balpart   Borsóhalmi   9,520  
 Zagyva balpart   Jászfényszarúi   18,985  
 Zagyva jobbpart   Jánoshidai   41,067  
 Zagyva jobbpart   Szolnoki   24,018  

3. b) A másodrend  árvízvédelmi m vek 
ba) Az els rend  árvízvédelmi m  használhatatlanná válása esetén, annak mentesített területén kett nél több 

település belterületének ideiglenes védelmére alkalmasak 

 A folyó (védvonal) neve  Hossza 
(km) 

 Megjegyzés 

 Berettyó balpart   9,638   Darvas-berettyó- 
szentmártoni lok. töltés  

 Duna balpart   22,000   DVCs jobbparti lok. töltés  
 Duna balpart   7,500   Szeremlei lok. töltés  
 Duna balpart   14,000   Dávod-Hercegszántó- 

országhatár lok. töltés  
 Duna jobbpart   17,200   Kisvajkai lok. töltés  
 Duna jobbpart   5,730   Faddi lok. töltés  
 Hortobágy-Berettyó balpart   15,580   Püspökladány-Nádudvar lok. töltés  
 Rábca jobbpart   1,073    
 Ráckevei-Duna balpart   12,970    
 Ráckevei-Duna jobbpart   24,600    
 Tisza balpart  
Szamos jobbpart  

 1,000   Olcsvaapáti körtöltés  

 Tisza balpart   16,773   Tiszafüred-Tiszacsege lok. töltés  
 Tisza balpart   14,035   Tiszacsege-Újszentmargita lok. töltés  
 Tisza balpart   50,300   Újszentmargita- 

Tiszavasvári lok. töltés  
 Tisza balpart   3,990   Tiszaugi lokalizációs töltés  
 Tisza jobbpart   6,000   Tokaj-tiszaladányi lok. töltés  
 Tisza jobbpart   7,600   Sövényházi keresztgát  
 Tisza jobbpart   11,508   Paphalmi töltés  
 Tisza jobbpart   9,118   Percsorai keresztgát  
 Zagyva jobbpart   3,000   Határmenti lokalizációs töltés  

bb) Az államhatár mentén húzódó, a külföldr l betör  vizek ellen véd  lokalizációs töltések 

 A folyó (védvonal) neve  Hossza 
(km) 

 Megjegyzés 

 Berettyó balpart   2,120   Kismarjai lokalizációs töltés  
 Fehér-Körös balpart   10,290   Fehér-Körös bp-i lok. töltés  
 Fehér-Körös jobbpart 
Fekete- 
Körös balpart  

 9,770   Fehér-Fekete-Körös közti lokalizációs 
töltés  

 Fekete-Körös jobbpart 
Sebes- 
Körös balpart  

 49,640   Fekete-Sebes-Körös közti lokalizációs 
töltés  

 Lajta-összeköt csatorna 
balpart  

 0,282   Lajta f meder és Lajta bal parti csat. 
közti lokalizációs töltés  

 Maros jobbpart   5,055   Él víz f csat. jp-i töltés  
 Névtelen-patak jobbpart   0,950   Bánrévei töltés  
 Palád balpart   3,177    
 Ronyva balpart   1,811   Sátoraljaújhely-fels berecki töltés  
 Sajó balpart   0,467   Bánrévei töltés  
 Sebes-Körös jobbpart   3,610   Körösszegapáti lok. töltés  
 Szamos jobbpart   25,234   Szamos-Sáréger zárógát  
 Tisza jobbpart   5,150   Zemplénagárd-dámóci lok. töltés  
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bc) Az árvízi tározó tölt -ürít  és határoló vízi létesítményei 

 A folyó (védvonal) neve  Hossza 
(km) 

 Megjegyzés 

 Ágói-patak jobbpart   5,417   Borsóhalmi-szükségtározó töltése  
 Berettyó balpart; Sebes-
Körös jobbpart  

 8,865   Halaspusztai szükségtározó  

 Bodrog jobbpart   10,175   Ronyvazugi szükségtározó töltése  
 Berettyó balpart   26,666   Kutas szükségtározó töltése  
 Fehér-Körös jobbpart; 
Fekete- 
Körös balpart  

 3,644   Kisdelta szükségtározó töltése  

 Fekete-Körös balpart   11,015   Mályvádi szükségtározó töltése  
 Kett s-Körös jobbpart; 
Sebes-Körös balpart  

 7,750   Mérgesi szükségtározó töltése  

 Kebele-patak   5,469   Kebele-árvíztározó töltése  
 Kerka-patak   1,192   Alsószenterzsébeti- 

árvíztározó töltése  
 Lajta balpart   14,400   Lajta-szükségtározó töltése  
 Lajta balparti csat. jobbpart   13,700   Lajta-szükségtározó töltése  
 Répce   3,096   Gór-Bük-árvíztározó töltése  
 Ronyva jobbpart   2,327   Ronyvazugi szükségtározó töltése  
 Tarna jobbpart   4,671   Borsóhalmi-szükségtározó töltése  
 Tisza jobbpart   23,830   Cigánd-tiszakarádi szükségtározó 

töltése  
 Zagyva jobbpart   5,620   Jásztelki szükségtározó északi töltése  
 Zagyva jobbpart   3,300   Jásztelki szükségtározó déli töltése  

4. A folyók, valamint az el z  pontokban meghatározott csatornák szabályozó m vei, hajó- vagy egyéb zsilipei, 
árvízkapui, folyók duzzasztott terei 

 Folyó megnevezése  A m tárgy neve 
 Által-ér   Vecserei zsilip  
 Duna   Dunakiliti fenékküszöb  
 Duna   Dunakiliti vízlépcs   
 Dunacsúny-Rajkai-szivárgócsatorna   Homokparti (II. sz.) zsilip  
 Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna   Záperdei (III. sz.) zsilip  
 Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna   Diós (IV. sz.) zsilip  
 Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna   Csölöszt i (V. sz.) zsilip  
 Fehér-Körös   Gyulai duzzasztó  
 Hármas-Körös   Békésszentandrási vízlépcs   
 Hármas-Körös   Bökényi vízlépcs   
 Hernád   Hernádszurdok fixgát  
 Hortobágy-Berettyó   Ágotai vészelzáróm   
 Hortobágy-Berettyó   Mez túri torkolati árvízkapu  
 Hortobágy-Berettyó   Mez túri torkolati hármaszsilip  
 Kett s-Körös   Békési duzzasztó  
 Lajta   Lajta Mosonmagyaróvári duzzasztó  
 Lónyay-f csatorna   Lónyay-f csatorna torkolati m tárgy 

(árvízkapu)  
 Marcal   Marcal duzzasztó  
 Mosoni-Duna   Rajkai vízkivételi zsilip  
 Mosoni-Duna   Vigh (VI. sz.) zsilip  
 Mosoni-Duna   Mosonmagyaróvári duzzasztó  
 Rába   Szentgotthárdi duzzasztó  
 Rába   Nicki duzzasztó  
 Ráckevei-Duna   Kvassay zsilip  
 Ráckevei-Duna   Tassi zsilip  
 Sebes-Körös   Biharugrai fenékgát  
 Sebes-Körös   Körösladányi duzzasztó  
 Sió   Siófoki leereszt  zsilip és hajózsilip  
 Sió   Balatonkiliti mederduzzasztó  
 Sió   Sió árvízkapu  
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 Tisza   Tisza tó  
 Tisza   Tiszalöki vízlépcs   
 Tisza   Kiskörei vízlépcs   
 Túr   Sonkádi duzzasztó  
 Túr   Túr torkolati m tárgy  
 Duna-Tisza-csatorna   Dunaharaszti t sgát  
 Duna-Tisza-csatorna   Sári-zsilip  
 Ferenc-tápcsatorna   Deák Ferenc zsilip  
 Hanság-f csatorna   Mekszikópusztai zsilip  
 Jászsági-f csatorna   Beereszt  zsilip  
 Jászsági-f csatorna   Hanyi vízleadó  
 Jászsági-f csatorna   Sajfoki vízleadó  
 Jászsági-f csatorna   28-as vízleadó  
 K-III. f csatorna   K-III. f vízkivétel  
 K-III. f csatorna   I. sz. vízszintszabályzó  
 K-III. f csatorna   II. sz. vízszintszabályzó  
 K-III. f csatorna   III. sz. vízszintszabályzó  
 K-III. f csatorna   IV. sz. vízszintszabályzó  
 K-III. f csatorna   V. sz. vízszintszabályzó  
 K-IV. f csatorna   K-IV. f vízkivétel  
 K-IV. f csatorna   6T. automatikus vízszintszabályzó  
 K-IV. f csatorna   9T. automatikus vízszintszabályzó  
 K-IV. f csatorna   14T. automatikus vízszintszabályzó  
 K-IV. f csatorna   16T. automatikus vízszintszabályzó  
 K-IV. f csatorna   20T. automatikus vízszintszabályzó  
 K-IV. f csatorna   24T. automatikus vízszintszabályzó  
 Keleti-f csatorna   Tiszavasvári-keleti vízbeereszt - és 

hajózsilip  
 Keleti-f csatorna   Balmazújvárosi bukó  
 Keleti-f csatorna   Hajdúszoboszlói bukó  
 Keleti-f csatorna   Bakonszegi zsilip  
 Kiskunsági-f csatorna   Tassi zsilip  
 Kiskunsági-f csatorna   Homoki zsilip  
 Kiskunsági-f csatorna   Halas-tói zsilip  
 Kiskunsági-f csatorna   DVCS-kitorkollás  
 Kiskunsági-f csatorna   Akasztói zsilip  
 Nagykunsági-f csatorna   Beereszt  zsilip  
 Nagykunsági-f csatorna   14. sz. alvízszint-szabályzó  
 Nagykunsági-f csatorna   31. sz. alvízszint-szabályzó  
 Nagykunsági-f csatorna   34. sz. alvízszint-szabályzó  
 Nagykunsági-f csatorna   Leürít  zsilip  
 Nagykunsági-f csatorna (Keleti ág)   18. sz. alvízszint-szabályzó  
 Nagykunsági-f csatorna (Keleti ág)   Fenékleürít   
 NK-III-2. öntöz csatorna   1. sz. alvízszint-szabályzó  
 NK-III-2. öntöz csatorna   7. sz. zsilip  
 NK-III-2. öntöz csatorna   14. sz. alvízszint-szabályzó  
 NK-III-2. öntöz csatorna   20. sz. alvízszint-szabályzó  
 NK-III-2. öntöz csatorna   21. sz. alvízszint-szabályzó  
 NK-III-2. öntöz csatorna   22. sz. alvízszint-szabályzó  
 Nyugati-f csatorna   Tiszavasvári-nyugati vízbeereszt  zsilip 
 Nyugati-f csatorna   I. vízszintszabályzó  
 Nyugati-f csatorna   II. vízszintszabályzó  
 Nyugati-f csatorna   III. vízszintszabályzó  
 Nyugati-f csatorna   Hármas elosztó zsilip  
 Rábca árapasztó csatorna   Rábca árvízkapu  
 Takta-övcsatorna   Kesznyéteni árvízkapu  
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5. Regionális vízi közm b l a közm vagyon 

5. a) Vízellátás 

 Regionális Víziközm  
megnevezése (RVR) 

 Vízbázisának 
kapacitása 

ezer m3/nap 

 Víztisztítóm vé-
nek 

kapacitása 
ezer m3/nap 

 Közm - 
hálózatának 

hossza 
(km) 

 Bicskei RVR   21,9   -   140,0  
 Borsodi RVR (Rakaca 
ivóvíztározó)  

 21,0   17,2   272,6  

 Dél-Borsodi RVR   9,5   9,5   53,0  
 Dél-kelet Balatoni RVR   41,6   41,6   929,0  
 Dorogi RVR   29,2   -   459,0  
 Duna-balparti RVR   100,8   -   2389,4  
 Duna-jobbparti RVR   50,9   -   938,6  
 Dunai RVR   15,5   -   31,4  
 Észak-kelet Balatoni RVR   40,7   25,0   509,5  
 Észak-Nógrádi RVR (Komra-
völgyi ivóvíztározó)  

 24,2   18,0   107,1  

 Észak-Szabolcsi RVR   8,3   7,0   30,3  
 Geszterédi RVR   8,3   10,0   27,6  
 Hevesi RVR   6,7   6,7   157,2  
 Ipolymenti RVR   5,1   -   139,2  
 Kelet-Borsodi RVR   91,0   50,0   229,1  
 Keleti-F csatorna RVR   54,0   30,0   43,3  
 Közép-Nógrád- 
Mátravidéki RVR (Hasznosi 
ivóvíztár.)  

 10,6   10,0   39,5  

 Mátrai RVR   (felszín alatti)   0,1   0,1    
   (Köször -

völgyi ivóvíz-
tározó)  

 1,3   1,2   177,7  

   (Csórréti 
ivóvíz-tározó)  

 3,2   3,0    

 Nyírád-Ajka RVR   40,0   -   18,7  
 Nyíregyházi RVR   66,0   48,0   77,0  
 Nyugat-Balatoni RVR   54,5   24,5   1432,7  
 Ózdi RVR   (felszín alatti)   0,05   0,05    

   (Lázbérci 
ivóvíz-tározó)  

 24,0   24,0   201,0  

 Pécs-Mohács és Pécs-Komló 
RVR  

 95,0   62,0   104,6  

 Rákhegyi RVR   19,2   24,0   113,6  
 Sajóecsegi 
RVR  

 (felszín alatti)   -   -   74,7  

   (Bódva)        
   (ipari, Bódva)   15,4   15,4   23,1  
 Sümegi RVR   8,4   -   50,8  
 Tatabányai RVR   51,2   -   1134,0  
 Velencei-tavi RVR   21,5   2,0   353,8  

5. b) Szennyvízelvezetés, -tisztítás 

 Regionális Vízi közm  megnevezése  
(RSzvet) 

 Szennyvíztelepének 
kapacitása  

ezer m3/nap 

 Közm -
hálózatának 
hossza (km) 

 Balatoni RSzvet-k      
 I. régió: Balatonvilágos-Balatonszárszó   32,5   353,4  
 II. régió: Balatonszemes-Fonyód   14,4   212,7  
 III. régió: Balatonfenyves-Balatonberény   7,0   242,2  
 IV. régió: Keszthely-Balatongyörök   21,5   224,0  
 V. régió: Zánka-Szigliget   3,8   150,9  
 VI. régió: Balatonakali-Balatonf zf    17,0   298,8  
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 VII. régió: Balatonkenese-Balatonakarattya   5,0   138,3  
 Dorogi RSzvet   5,0   31,7  
 Duna-balparti RSzvet   25,0   391,0  
 Duna-jobbparti RSzvet   14,2   112,0  
 Esztergomi RSzvet   12,0   43,7  
 Tatabányai RSzvet   16,0   165,2  
 Tatai RSzvet   6,0   50,8  
 Velencei-tavi RSzvet   12,4   267,0  

6. A belvízöblözetek és a belvízrendszerek f csatornáinak közös m ködtetését segít  összeköt  vagy megcsapoló 
belvízcsatornák, és a 2 m3/s torkolati vízszállító-képességet meghaladó belvízcsatornák, valamint az azok m ködéséhez 
szükséges m tárgyak 

  
* szakaszonkénti összes hossz 

 A közös m ködtetést segít  
összeköt  vagy megcsapoló csatorna 

neve 

 Befogadó neve  Csatorna 
hossza (km) 

 12-28. összeköt csatorna   12. csatorna   7,500  
 5-120. csatorna   Jobb parti szivárgó   4,700  
 72. összeköt csatorna   33. csatorna   4,375  
 Ásványi-tápcsatorna   Duna   0,352  
 Barbacsi-csatorna   Kölesmajori-csatorna   6,235  
 Berek-ér-Puszta-ér   Sárréti-f csatorna   8,493  
 Berek-ér-Sárréti-összeköt csatorna   Sárréti-f csatorna   1,420  
 Bodzás-ér   Kati-ér   3,619  
 Bodzás-Fancsika-II. 
összeköt csatorna  

 Fancsika-II. tározó   2,650  

 Börcsi-Ó-Rábca   Rábca   6,166  
 Csente-Szakáli-I. csatorna   Kutas alsó f csatorna   6,386  
 Csente-Szakáli-II. csatorna   K dombszigeti-f csatorna   12,060  
 Cserei-ér   Kondoros-csatorna   4,165  
 Csikosér-Él víz-összeköt csatorna   Él víz-csatorna   0,972  
 Csillagosi-összeköt csatorna   Sárközi-II. f csatorna   0,150  
 Csökm -Halasi-csatorna   Nagy-foki-csatorna   1,645  
 Dióér-Holt-Sebes-Körös- 
összeköt csatorna  

 Holt-Sebes-Körös- 
f csatorna  

 0,650  

 Doba-Tiszasülyi-28. 
összeköt csatorna  

 Tiszasülyi-28. csatorna   2,657  

 Északi-f csatorna   Szamos   18,840  
 Farkas-árok   Kapuvár-B sárkányi- 

csatorna  
 16,022  

 Fehér-tói-ér   Pocsaji-ér   3,846  
 Forgácsháti-csatorna   Hortobágy-f csatorna   5,650  
 Füredkócsi-tározó-lecsapolócsatorna   Sarkad-Mérges-Sáros-ér   7,300  
 Fürjér-Vidiér-összeköt csatorna   Vidi-ér   8,416  
 Gátér-Fehértói-összeköt csatorna   Csukás-éri-f csatorna   3,144  
 Gojdár-Pamukéri-csatorna   Sártó-Ökröstói-csatorna   7,748  
 G g -Szenke-f csatorna   Öreg-Túr   19,110  
 Gúti-ér   Bodzás-ér   5,328  
 Hamvas-Alsófutaki- 
összeköt csatorna  

 Hamvas-f csatorna   4,550  

 Harta-I. összeköt csatorna   V. csatorna   1,415  
 Harta-II. összeköt csatorna   F zvölgyi-f csatorna   3,295  
 Hollózugi-árapasztó   Sebes-Körös   0,580  
 Holt-Sebes-Körös- 
Határér-összeköt csatorna  

 Hosszúfok-Határér-Köleséri-
f csatorna  

 19,244  

 Homoródi-összeköt csatorna   Sárközi-I. f csatorna   2,600  
 I/4. csatorna   Dömsödi-holtág (fels  szakasz)   0,119  
 II. övcsatorna   I. övcsatorna   11,000  
 III. f csatorna   Duna   10,485  
 III/6. csatorna   Ráckevei-Duna   0,100  
 IV. csatorna   Ráckevei-Duna   0,162  
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 K-1. csatorna   Kórógy-ér   15,596  
 K-11. csatorna   Veker-ér   7,689  
 K-13. csatorna   K-1. csatorna   4,880  
 K-V-1. megkerül  csatorna   Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna   3,040  
 K-V-1.-Kadarcs-összeköt csatorna   Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna   2,100  
 K-V-3.-Kadarcs-összeköt csatorna   Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna   0,220  
 K-XI. lecsapolócsatorna   K-XI.-Pálfoki- 

összeköt csatorna  
 2,830  

 K-XI.-Pálfoki-összeköt csatorna   Pál-foki-csatorna   0,206  
 Kengyelesi-csatorna   III. f csatorna   0,050  
 Kisbodaki-összeköt csatorna   Duna   0,346  
 Kis-Körös-Barátér-összeköt csatorna   Kis-Körös-f csatorna   0,979  
 Kis-Rába   Rábca   40,235  
 Kis-Rába (kett s ág)   Kis-Rába   0,150  
 Kis-Rába (Kisfaludi mellékág)   Kis-Rába   2,325  
 Kisújszállási-III. csatorna   Kakat-csatorna   6,900  
 Kisújszállási-XL. csatorna   Kakat-csatorna   2,672  
 Kisújszállási X-XII. csatorna   Kakat-csatorna   2,184  
 Kisújszállási X-XXVII. csatorna   Kakat-csatorna   2,960  
 Klágya-Duna   Ferenc-tápcsatorna   6,410  
 Kopolya-Gyepes fels  
összeköt csatorna  

 Kopolya-csatorna   3,010  

 Kölesmajori-csatorna   Kepés-Lesvári-f csatorna   2,238  
 Kunere-csatorna   Zagyva   1,824  
 Kurjantó-Kondortó-összeköt csatorna   I. övcsatorna   7,783  
 Lébény-Hanyi-1. csatorna   Rábcai-t zegcsatorna   8,330  
 Lébény-Hanyi-2. csatorna   Lébényi-belvízcsatorna   8,145  
 Lébény-Hanyi-f csatorna   Mosonszentjánosi-csatorna   9,847  
 Létai-Nagy-ér-összeköt csatorna   Nagy-ér   4,200  
 Ludas-ér   Kurca-f csatorna   12,227  
 Matyér-Fehértói-csatorna   Matyér-Subasai-csatorna   6,664  
 Megkerül    Szelidi-tavi   6,290  
 Mérges-ér   Kálló-ér   1,043  
 Mirhó-Kisgyolcsi-összeköt csatorna   Mirhó-Gyolcsi-csatorna   2,564  
 Morgó-foki-tápcsatorna   Fekete-Körös   0,821  
 Móricföldi-II. csatorna   K dombszigeti-f csatorna   2,525  
 Mosonszentjánosi-összeköt csatorna   Bordacsi-csatorna   1,340  
 M rét-Kis-tiszai-csatorna   Percsorai-f csatorna   6,048  
 Nagy-foki-csatorna   Kutas-f csatorna   12,571  
 Nagy-vájás   Lápi-f csatorna   6,700  
 Örömk -laposi-csatorna   Révfalui-csatorna   5,225  
 Pál-foki-csatorna   Kispálszigeti-csatorna   2,350  
 Patéi-csatorna   Veker-ér   2,600  
 Pocsaji-ér   Nagy-ér   0,535  
 Rábatamási-határcsatorna   Kapuvár-B sárkányi-csatorna   7,375  
 Remencei-csatorna   Bácsai-csatorna   2,235  
 Répce jobb parti f lecsapoló csatorna   Répce   7,766  
 Sebes-éri-IV. csatorna   Villogó-csatorna   2,550  
 Siratói-összeköt csatorna   Szarvas-Békésszentandrási-holtág   1,444  
 Solti-árapasztó   Duna   3,522  
 Szeghalmi-megcsapoló csatorna   Sebes-Körös   3,354  
 Szigetbecsei-átköt csatorna   III/6. csatorna   0,535  
 Szittyó-csatorna   XXX. csatorna   10,270  
 Szöcsköd-Komádi-I-II. csatorna   Kutas-f csatorna   10,584  
 Tapolnok-f csatorna   Öreg-Túr   24,990  
 Terehalom-Mucsihát- 
Kórógy-összeköt csatorna  

 Kórógy-ér   2,720  

 Terehalom-Mucsiháti-csatorna   Kórógy-ér   8,177  
 Tói-csatorna   Kraszna   0,800  
 Tordai-csatorna   Sebes-Körös   3,035  
 Tordosa   Kapuvár-B sárkányi-csatorna   13,150  
 Tökföldi-tápcsatorna   Vargahosszai f csatorna   0,910  
 Urhanya-csatorna   Lébényi belvízcsatorna   5,400  
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 Újfoki-csatorna   Duna   1,973  
 V-11. csatorna   Villogó-csatorna   1,585  
 V-14. csatorna   Villogó-csatorna   1,112  
 V-3. (Óvári-)csatorna   V. (Vargahosszai-)f csatorna   8,070  
 V. csatorna   Ráckevei-Duna   0,480  
 Vámház-ér   Kis-Répce   7,833  
 Vámház-ér-Kis-Rába-
összeköt csatorna  

 Kis-Rába   0,530  

 Vasútmenti-csatorna   K ris-patak   1,680  
 Veker-Ecser-Kórógy-
összeköt csatorna  

 Veker-ér   8,060  

 Vidre-ér   Fels -f csatorna   12,890  
 Vidre-éri- 
összeköt csatorna  

 Vidre-ér   4,750  

 XX. árapasztó   Duna-völgyi-f csatorna   2,390  
  

 2 m3/s torkolati vízszállító- 
képességet meghaladó 

csatorna neve 

 Befogadó neve  Csatorna 
hossza (km) 

 12. csatorna   Saj-foki-csatorna   10,200  
 14. csatorna   Hanyi-csatorna   9,523  
 22. csatorna   Tiszasülyi-28. csatorna   9,000  
 33. csatorna   Millér-csatorna   24,366  
 Adonyi-f csatorna   Duna   4,470  
 Algy i-f csatorna   Tisza   17,008  
 Álomzugi-csatorna   Hortobágy-Berettyó   6,964  
 Alpár-Nyárl rinci-f csatorna   Alpári-holtág   41,473  
 Alsó-alvízi-tápcsatorna   Kékcsei-tápcsatorna   1,550  
 Alsó-f csatorna   Fels -f csatorna   9,450  
 Alsó-Kadarcs-csatorna   Kösely-f csatorna   19,930  
 Alsó-Ó-Berettyó-csatorna   Sárréti-f csatorna   13,314  
 Alsó-Öreg-Túr   Túr   14,070  
 Alsó-Selypes-f csatorna   Tiszakeszi-f csatorna   6,265  
 Alsófutaki-csatorna   Hortobágy-Berettyó   10,832  
 Alsóréti-csatorna   Tisza   1,209  
 Aranyad-éri-csatorna   Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér   13,536  
 Árkus-f csatorna   Sarkad-Mérges-Sáros-ér   44,530  
 Bácsai-csatorna   Mosoni-Duna   6,743  
 Bágy-Szandalik-csatorna   Hortobágy-f csatorna   15,723  
 Bal parti szivárgó   Tisza   27,520  
 Balatonlellei szivattyútelep- 
nyomócsatorna  

 Balaton   0,247  

 Balatonlellei-B. árok   Balatonlellei szivattyútelep- 
nyomócsatorna  

 1,368  

 Bárkás-csatorna   Fekete-Körös   3,376  
 Bársonyos-csatorna   Hernád   60,300  
 Bédai-holtág   Küls -Bédai-holtág   11,500  
 Békés-III. tápcsatorna   Kett s-Körös   1,150  
 Belf -csatorna   Tisza   57,740  
 Bodrogzugi-I. csatorna   Bodrog   13,550  
 Bodrogzugi-II. csatorna   Bodrogzugi-I. csatorna   9,070  
 Bódvaj-patak   Kraszna   15,840  
 Bordacsi-csatorna   Kimlei-csatorna   9,612  
 Borzasi-összeköt csatorna   XXX. csatorna   0,240  
 Brassó-ér   Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna   3,112  
 Büngösdi-f csatorna   Kett s-Körös   22,004  
 Cigány-foki-f csatorna   Holt-Sebes-Körös-f csatorna   21,320  
 Csárdaszállási-csatorna   Mez berényi-f csatorna   5,660  
 Császári-Oláhréti-tápcsatorna   Császári-Oláhréti-tározórendszer   1,700  
 Csátés-csatorna   Tiszasülyi-28. csatorna   28,000  
 Cserepes-Pap-ér   Hortobágy-f csatorna   8,830  
 Csincsa-csatorna   Laskó-patak   21,700  
 Csincse-övcsatorna   Rima   23,335  
 Csomata-csatorna   Öreg-Túr   36,400  



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám 40513

   
   

 

 Csorna-Fokt i-csatorna   Duna   33,380  
 Csukás-ér   K rös-ér   11,690  
 Csukás-éri-f csatorna   Dong-éri-f csatorna   37,596  
 Csukásér-Nyárl rinci-
összeköt csatorna  

 Csukás-éri-f csatorna   13,256  

 Dános-csatorna   Lanka-csatorna   2,971  
 Dár-foki-összeköt csatorna   Szekszárd-Bátai-f csatorna   4,120  
 Deszk-Fehértói-f csatorna   Maros   9,643  
 Dió-éri-f csatorna   Sebes-Körös   22,406  
 Doba-csatorna   Tisza   16,608  
 Dong-éri-f csatorna   Tisza   70,447  
 Dorozsma-Halasi-f csatorna   Dorozsma-Majsai-f csatorna   28,252  
 Dorozsma-Majsai-f csatorna   Algy i-f csatorna   38,630  
 Dögös-Kákafoki- f csatorna   Szarvas-Békésszentandrási-holtág   55,200  
 Duna-völgyi-f csatorna   Duna   146,526  
 Eger-csatorna   Kánya-patak   27,840  
 Eleki-f csatorna   Kígyósi-f csatorna   30,300  
 Él víz-csatorna   Kett s-Körös   37,352  
 Él víz-f csatorna (hullámtéri 
szakasz)  

 Maros   1,160  

 Ereszt halmi-I. csatorna   Zagyva   0,563  
 Érf i-csatorna   Tisza   1,750  
 Érpataki-f folyás   Lónyay-f csatorna   50,160  
 Északi-f gy jt    Karapancsai-f csatorna   13,320  
 Északi-övcsatorna   Prügyi-f csatorna   5,200  
 Fazekaszugi-f csatorna   Hármas-Körös   13,591  
 Fehér-tói-tározó-tápcsatorna   Fehér-tói-tározó   2,850  
 Fehérnádi-csatorna   Sulymos-f csatorna   6,000  
 Fehértó-Majsai-f csatorna   Algy i-f csatorna   37,529  
 Fekete-Körös-Kopolya-
összeköt csatorna  

 Fekete-Körös   0,177  

 Félegyházi-f csatorna   Csukás-éri-f csatorna   45,563  
 Félhalmi-csatorna   Félhalmi-holtág   4,919  
 Fels -alvízi-tápcsatorna   Kékcsei-tápcsatorna   1,243  
 Fels -f csatorna   Tisza   18,162  
 Fels réhelyi-f csatorna   Hortobágy-Berettyó   21,594  
 Foki-csatorna   Tolnai-Holt-Duna   3,700  
 Folyás-éri-f csatorna   Sebes-Körös   20,501  
 Füredkócsi-tározó-tápcsatorna   Füredkócsi-tározó   5,350  
 F zvölgyi-f csatorna   Kékesiréti   48,169  
 Gaja-malomcsatorna   Gaja-patak   3,993  
 Gencsháti-csatorna   Szárazér-Porgányi-f csatorna   4,050  
 Gerje   Közös-csatorna   49,900  
 Gerje-mellékcsatorna   Gerje   20,305  
 Gerlai-holtág   Él víz-csatorna   11,949  
 Gombócos-Bár-Duna-csatorna   Zsejkei csatorna   8,825  
 Görbeházi-csatorna   Bágy-Szandalik-csatorna   3,490  
 Gyáli-1. f csatorna   Ráckevei-Duna   24,660  
 Gyáli-17. csatorna   Gyáli-1. f csatorna   7,583  
 Gyáli-2. f csatorna   Gyáli-1. f csatorna   17,150  
 Gyáli-24. csatorna   Gyáli-2. f csatorna   9,619  
 Györpölési el téri csatorna   Tisza   0,683  
 Gyulai-lecsapolócsatorna   Kígyósi-f csatorna   11,058  
 Gyulai-tápcsatorna   Fehér-Körös   1,540  
 Gyulavári-f csatorna   Fehér-Körös   7,350  
 Halásztanyai-csatorna   Tisza   5,050  
 Hamvas-f csatorna   Hortobágy-Berettyó   45,148  
 Hamvas-Sárréti-összeköt csatorna   Hamvas-f csatorna   1,142  
 Hanság-f csatorna   Rábca   34,971  
 Hanyi-csatorna   Tisza   43,625  
 Hanyi-Sajfoki-összeköt csatorna   Saj-foki-csatorna   0,914  
 Harangzugi-I. c. csatorna   Harangzugi-I. csatorna   24,305  
 Harangzugi-I. csatorna   Hármas-Körös   20,638  
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 Hataj-csatorna   Tisza   0,776  
 Határmenti   Zagyva   1,225  
 Hédervár-Darnói-csatorna   Hédervár-Vadaskerti-csatorna   8,242  
 Hédervár-Vadaskerti-csatorna   Mosoni-Duna   5,100  
 Hej -f csatorna   Tisza   23,600  
 Hej -Szarda-övcsatorna   Sajó   11,200  
 Hódtó-Kis-tiszai-csatorna   Györpölési el téri csatorna   15,796  
 Holt-Marcal   Nagy-Pándzsa   12,692  
 Holt-Sebes-Körös-f csatorna   Sebes-Körös   53,042  
 Homok-Sarródi-csatorna   Hanság-f csatorna   7,530  
 Hortobágy-f csatorna   Hortobágy-Berettyó   93,267  
 Hortobágy-Kadarcs-
összeköt csatorna  

 Hortobágy-f csatorna   4,896  

 I-13. csatorna   Hortobágy-Berettyó   2,263  
 I. árapasztó   Ráckevei-Duna   16,993  
 I. övcsatorna   Duna-völgyi-f csatorna   37,647  
 Igali gravitációs f csatorna   Ferenc-tápcsatorna   40,373  
 III. övcsatorna   Duna-völgyi-f csatorna   36,880  
 Inérháti-f csatorna   Sajó   10,200  
 Ively-ér   Északi-övcsatorna   4,060  
 Jobb parti szivárgó   Tisza   19,680  
 Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna   Hortobágy-f csatorna   * 36,593  
 Kadia-Ó-Duna   Ferenc-tápcsatorna   10,004  
 Kakat-csatorna   Hortobágy-Berettyó   45,300  
 Kállai-f folyás   Lónyay-f csatorna   54,630  
 Kálló-ér   Berettyó   29,365  
 Kamuti-csatorna   Mez berényi-f csatorna   7,906  
 Kapuvár-B sárkányi-csatorna   Rábca   15,987  
 Karapancsai-f csatorna   Kadia-Ó-Duna   22,761  
 Karász-Gyulaházi-csatorna   Kártavai-csatorna   16,400  
 Karcagi-I. csatorna   Hortobágy-Berettyó   23,024  
 Karcagi-II. csatorna   Karcagi-I. csatorna   20,650  
 Karcagi-III. csatorna   Hortobágy-Berettyó   9,080  
 Karcsa-csatorna   Tiszakarádi-f csatorna   12,300  
 Kártavai-csatorna   Lónyay-f csatorna   4,600  
 Kati-ér   Kálló-ér   52,600  
 Kékcsei-tápcsatorna   Rétközi-tó   5,455  
 Kékesiréti   Megkerül    4,431  
 Kenyere-ér   Tisza   11,508  
 Kepés-Lesvári-f csatorna   Rábca   30,945  
 Kerül házi-csatorna   Fels -alvízi-tápcsatorna   7,590  
 Keszeg-ér   Rábca   50,226  
 Kígyós-ér (mellékág)   Kiskunsági-f csatorna   7,710  
 Kígyósi-f csatorna   Gerlai-holtág   10,085  
 Kimlei-csatorna   Rábca   13,312  
 Király-ér   Bágy-Szandalik-csatorna   42,988  
 Kis-foki-csatorna   Bal parti szivárgó   5,860  
 Kis-Rába-öblít csatorna   Rába   0,150  
 Kis-Répce   Hanság-f csatorna   12,130  
 Kis-tiszai zsilip- és beereszt  
csatorna  

 Nagyfai-Holt-Tisza   0,145  

 Kisgyepi-csatorna   Zagyva   8,200  
 Kispálszigeti-csatorna   Ó-Berettyó   6,400  
 Kisújszállási-II-3. csatorna   Hortobágy-Berettyó   0,725  
 Kiszombor-Csipkési-f csatorna   Maros   5,686  
 Kocsordi-f csatorna   Kraszna   11,919  
 Kondoros-csatorna   Kösely-f csatorna   29,586  
 Kopáncs-Kis-tiszai-f csatorna   Hódtó-Kis-tiszai-csatorna   6,743  
 Kopolya-Gyepes alsó 
összeköt csatorna  

 Kopolya-csatorna   1,770  

 Korcsina-csatorna   Dráva   18,540  
 Kórógy-ér   Kurca-f csatorna   49,800  
 Kósdi el téri csatorna   Tisza   0,337  
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 K dombszigeti-f csatorna   Sebes-Körös   20,530  
 KÖF-DVCS-összeköt csatorna   Duna-völgyi-f csatorna   0,450  
 Köles-ér   Kardos-ér   10,814  
 K ris-árapasztó   Kis-Rába   3,225  
 K ris-patak   Répce   10,647  
 K rös-ér   Tisza   40,312  
 K rösér-Nyilas-összeköt csatorna   K rös-ér   8,800  
 Körtvélyesi-árok   Nádor-csatorna   7,610  
 Kösely-f csatorna   Hortobágy-f csatorna   60,900  
 Kösely-Hajdúszováti-átmetszés   Keleti-f csatorna   10,000  
 Kötegyáni-övcsatorna   Kopolya-csatorna   4,970  
 Közös-csatorna   Tisza   8,200  
 Kurca-f csatorna   Kurca-toroki el téri csatorna   39,359  
 Kurca-toroki el téri csatorna   Tisza   0,150  
 Kutas alsó f csatorna   Berettyó   46,580  
 Kutas-felfogócsatorna   Körmösdpusztai-tározó   9,310  
 Lanka-csatorna   Dráva-holtág   10,695  
 Lankóci-Kis-Duna-csatorna   Duna   5,705  
 Lápi-mellékcsatorna   Lápi-f csatorna   13,300  
 Leányvár-Agárdi-csatorna   Ricsei-f csatorna   8,800  
 Lébényi-belvízcsatorna   Rábca   17,990  
 Lébényi-zsilipcsatorna   Rábca   2,295  
 Létai-ér   Nagy-ér   35,575  
 Lónyay-f csatorna   Tisza   44,600  
 Lórés-Siratói-összeköt csatorna   Gyoma-Siratói-holtág   7,520  
 Magdolna-ér   Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna   13,056  
 Mágocs-ér   Kórógy-ér   45,589  
 Makkodi-f csatorna   Hortobágy-Berettyó   16,381  
 Makócsa-f csatorna   Szipa-f csatorna   14,750  
 Makói-f csatorna   Maros jobb parti tápcsatorna   4,280  
 Malomzug-Décsipusztai-csatorna   Szarvas-Békésszentandrási-holtág   14,278  
 Malomzug-Simafoki-csatorna   Peresi-holtág   13,340  
 Marcal-belvízcsatorna   Marcal   12,930  
 Máriapócsi-f folyás   Lónyay-f csatorna   37,500  
 Maros jobb parti tápcsatorna   Maros   0,577  
 Mátételkei-Kígyós   Kígyós   28,950  
 Mátyáshalmi-f csatorna   Nagyfa-Hódtói-összeköt csatorna   31,367  
 Matyér-Subasai-csatorna   Gyálai-Holt-Tisza   11,250  
 Meggyes-Csaholyi-folyás   Kraszna   23,500  
 Mez berényi-f csatorna   Kett s-Körös   11,129  
 Mez túri-VI. csatorna   Hármas-Körös   24,267  
 Millér-csatorna   Tisza   36,890  
 Mindszenti régi szivattyútelep-el téri 
csatorna  

 Tisza   0,125  

 Mindszenti régi szivattyútelep-
tápcsatorna  

 Mindszenti régi szivattyútelep-el téri 
csatorna  

 0,039  

 Mindszenti új szivattyútelep-el téri 
csatorna  

 Tisza   0,086  

 Mindszenti új szivattyútelep-
tápcsatorna  

 Mindszenti új szivattyútelep-el téri 
csatorna  

 0,039  

 Mirhó-Gyolcsi-csatorna   Tisza   8,511  
 Mosonszentjánosi-csatorna   Hanság-f csatorna   11,215  
 Nád-ér   Csincse-övcsatorna   10,536  
 Nádor-csatorna   Sió   111,400  
 Nagy-ér   Kálló-ér   84,400  
 Nagyari-Túr-ág   Tisza   8,050  
 Nagyfa-Hódtói-összeköt csatorna   Tisza   11,572  
 Nagyfoki-I. csatorna   Tiszaderzsi-3. csatorna   16,030  
 Nagyhalász-Pátrohai- 
csatorna  

 Belf -csatorna   23,100  

 Nagyréti-szivárgó   Érpataki-f folyás   4,400  
 Német-ér   Hortobágy-Berettyó   12,554  
 Nováki-f csatorna   Mosoni-Duna   23,996  
 Ó-Berettyó   Szeghalmi-övcsatorna   17,745  
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 Orosztanyai-csatorna   Belf -csatorna   5,150  
 Ószentiváni-csatorna   Tisza   10,153  
 Ottómajori-csatorna   Rábcai-t zegcsatorna   4,400  
 Ottómajori-összeköt csatorna   Kimlei-csatorna   0,910  
 Ölyvös-f csatorna   Kutas-f csatorna   36,750  
 Ördögárok-Zomlini-csatorna   Kis-Körös-f csatorna   9,321  
 Öreg-Túr   Tisza   63,600  
 rszemi-megcsapolócsatorna   Tisza   3,300  
 Paks-Faddi-f csatorna   Faddi-Holt-Duna   11,540  
 Palád-Csécsei-f csatorna   Tisza   22,280  
 Paphalmi-f csatorna   Gyálai-Holt-Tisza   6,757  
 Parlagnyilasi-csatorna   Szavai-csatorna   3,865  
 Patkányosi-tápcsatorna   Duna   1,434  
 Peitsik-csatorna   Tisza   36,450  
 Percsorai hullámtéri csatorna   Tisza   0,280  
 Percsorai-f csatorna   Tisza   15,318  
 Peres-ér   Prügyi-f csatorna   6,560  
 Perje   Közös-csatorna   25,550  
 Perje-Fels    Perje   17,836  
 Piti-csatorna   Török-éri-f csatorna   7,225  
 Pontyos-Örvényi-csatorna   Hullámtéri vízpótló rendszer   5,019  
 Pörös-éri-f csatorna   Vessz si hullámtéri csatorna   7,690  
 Prügyi-f csatorna   Tisza   14,670  
 Pusztai-levezet csatorna   Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér   1,961  
 Rajka-Dunakiliti-szivárgócsatorna   Tejfalui mellékágrendszer   5,782  
 Rábca-árapasztó   Mosoni-Duna   2,520  
 Rábcai-t zegcsatorna   Rábca   10,900  
 Rekettyés-ér   Zagyva   23,633  
 Répce-Kardos-összeköt csatorna   Répce   0,425  
 Révfalui-csatorna   Mosoni-Duna   7,137  
 Ricsei-f csatorna   Tisza   10,460  
 Rigós-csatorna   Tisza   33,100  
 Saj-foki-csatorna   Tisza   32,905  
 Sajó-csatorna   Tisza   5,000  
 Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér   Maros   49,442  
 Sarkad-Mérges-Sáros-ér   Hortobágy-f csatorna   28,875  
 Sárközi-I. f csatorna   Duna   50,405  
 Sárközi-II. f csatorna   Sárközi-I. f csatorna   47,000  
 Sárközi-III. f csatorna   Sárközi-I. f csatorna   22,000  
 Sárréti-f csatorna   Hortobágy-Berettyó   70,782  
 Sártó-Ökröstói-csatorna   Tisza   4,013  
 Séd-Sárvízi-malomcsatorna   Nádor-csatorna   71,580  
 Simai-f folyás   Lónyay-f csatorna   31,620  
 Soroksári-I. f csatorna   Ráckevei-Duna   8,660  
 Sós-tói-csatorna   Pusztai-levezet csatorna   12,080  
 Sulák-csatorna   Duna   3,080  
 Sulymos-f csatorna   Tisza   20,800  
 Szajoli-I. csatorna   Tisza   15,293  
 Szamossályi-árapasztó   Szamossályi-tározó   10,020  
 Szárazér-Porgányi-f csatorna   Nagyfa-Hódtói-összeköt csatorna   40,370  
 Szavai-csatorna   Mosoni-Duna   23,959  
 Szegedi-csatorna   Rábca   16,664  
 Szeghalmi-f csatorna   Berettyó   3,793  
 Szeghalmi-gy jt csatorna   Szeghalmi-f csatorna   15,027  
 Szeghalmi-övcsatorna   Szeghalmi-f csatorna   23,000  
 Szegvár-Mindszenti-határcsatorna   Kurca-f csatorna   10,831  
 Széksóstói-f csatorna   Paphalmi-f csatorna   33,700  
 Szekszárd-Bátai-f csatorna   Duna   35,500  
 Szekszárdi-Séd   Szekszárd-Bátai-f csatorna   9,923  
 Szelidi-tavi   Csorna-Fokt i-csatorna   16,728  
 Szentesi szivattyútelep-el téri 
csatorna  

 Tisza   0,390  

 Szentesi szivattyútelep-tápcsatorna   Szentesi szivattyútelep-el téri  0,880  
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csatorna  
 Szentkuti-összeköt csatorna   Hédervár-Darnói csatorna   0,634  
 Szeregyházi-csatorna   Csikosér-Él víz-összeköt csatorna   4,615  
 Szipa-kivezet  csatorna   Tisza   0,900  
 Sz ny-Füzit i-csatorna   Fényes-patak   11,927  
 Sz reg-Deszk-Kübekházi-f csatorna   Maros   13,376  
 Szöveteni-csatorna   Belf -csatorna   10,000  
 Takta-övcsatorna   Sajó   29,260  
 Taktaközi-f csatorna   Takta-övcsatorna   20,800  
 Tardi-ér   Csincse-övcsatorna   11,500  
 Telki-Peresi-f csatorna   Peresi-holtág   18,337  
 Temet -árok   Kardos-ér   1,470  
 Tetétlen-szigeti-csatorna   Hamvas-f csatorna   6,153  
 Tinódi-árok   Nádor-csatorna   5,460  
 Tiszab i-csatorna   Tisza   13,000  
 Tiszaderzsi-3. csatorna   Tisza   8,750  
 Tiszadobi-f csatorna   Tisza   13,120  
 Tiszafüredi-f csatorna   Tisza   19,060  
 Tiszakarádi-f csatorna   Tisza   27,680  
 Tiszakarádi-összeköt csatorna   Tiszakarádi-f csatorna   3,740  
 Tiszakeszi-f csatorna   Tisza   12,930  
 Tiszasüly-Sajfok-összeköt csatorna   Saj-foki-csatorna   2,850  
 Tiszasülyi-28. csatorna   Tisza   14,767  
 Tiszavalki-f csatorna   Tisza   22,800  
 Tisztaberki-Sár-csatorna   Tapolnok-f csatorna   7,600  
 Tócó-csatorna   Kösely-f csatorna   * 4,200  
 Tótfalusi-övcsatorna   Szamos   4,400  
 Tótkomlós-éri-csatorna   Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér   29,800  
 Töbörzsöki-árok   Tinódi-árok   4,030  
 Török-éri-f csatorna   Bodrog   12,790  
 Új-Füzes-ér   Vajdácskai-csatorna   4,574  
 Új-Sz rhalmi-csatorna   Dögös-Kákafoki-f csatorna   14,637  
 V. (Vargahosszai-) f csatorna   Kett s-Körös   25,140  
 V. csatorna   Duna-völgyi-f csatorna   27,212  
 Vág-Sárdos-Megág   Rába   20,960  
 Vajai-f folyás   Lónyay-f csatorna   47,470  
 Vajastoroki-összeköt csatorna   Duna   1,224  
 Vajdácskai-csatorna   Török-éri-f csatorna   3,370  
 Vajdalaposi-csatorna   Alsó-Kadarcs-csatorna   8,609  
 Vármegyei-csatorna   Öreg-Túr   13,250  
 Veker-ér   Kurca-f csatorna   41,810  
 Veresmarti-kivezet csatorna   Tisza   1,000  
 Vessz si hullámtéri csatorna   Tisza   0,400  
 Vidi-ér   Kadarcs-Karácsonyfoki-csatorna   35,286  
 Vidre-éri hullámtéri csatorna   Tisza   2,160  
 VII. csatorna   Duna-völgyi-f csatorna   36,300  
 Villogó-csatorna   Hortobágy-Berettyó   37,470  
 XLII. csatorna   Kakat-csatorna   10,227  
 XX. csatorna   Duna-völgyi-f csatorna   17,098  
 XXIII. csatorna   Duna-völgyi-f csatorna   16,005  
 XXX. csatorna   Duna-völgyi-f csatorna   43,976  
 XXXI. csatorna   XXX. csatorna   37,360  
 XXXIX. (Katalszegi-) csatorna   Folyás-éri-f csatorna   13,228  
 Zámolyi-csatorna   Mosoni-Duna   5,367  
 Zsejkei-csatorna   Mosoni-Duna   15,470  
 Zselinszki-csatorna   Kraszna   4,230  
 Zsombékosi-csatorna   Duna   2,864  
 Zátonyi-Duna   Nováki-f csatorna   31,062  
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7. Az államhatárt alkotó vagy metsz , valamint a 20 m3 másodpercenkénti torkolati vízszállítást meghaladó 
vízfolyások,  1 millió m3 árvízi tározó térfogatot meghaladó tározói, valamint azok árapasztó medrei 

 Tározó neve  Árvízi térfogat 
(millió m3) 

 Devecseri-tározó   1,330 
 Fehérvárcsurgói-tározó   9,000 
 Geleji-tározó   3,590 
 Gyöngyös-Nagyrédei-tározó   1,110 
 Hór-völgyi-tározó   4,240 
 Laskó-völgyi-tározó   2,150 
 Maconkai-tározó   1,280 
 Mátraverebélyi-tározó   1,680 
 Pátkai-tározó   1,600 
 Tapolca-tározó   1,047 
 Tarján-pataki-tározó   1,870 
 Tatai-Öreg-tó   2,000 
 Zámolyi-tározó   3,300 

8. Összetett létesítmények (vizek), amelyek más létesítményeket (vizeket) tartozékként magukban foglalnak 

 Létesítmény megnevezése  A tartozékként kezelend  
létesítmény(ek) típusa 

 Balatonhenyei sz r mez    Burnót-patak  
 Kápolnásnyéki sz r mez    Vereb-Pázmándi-vízfolyás  
 Lesence-nádasmez    Lesence-patak, Tapolca-patak  
 Hévízi-tó   Hévíz-folyás  
 Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer   Belvízcsatornák, vízfolyások, 

valamint a Zala menti 1.53 Zalavár- 
Szentgyörgyvári és 1.54 Zalaapáti 
ártéri öblözetek védelmi 
létesítményei  

 K-III. f csatorna   Övárkok  
 K-IV. f csatorna   Övárkok  
 K-V. tározó   Övárkok  
 K-XI. tározó   Övárkok  
 Keleti-f csatorna   Övárkok  
 Nyugati-f csatorna   Övárkok  
 Jászsági-f csatorna   Övárkok  
 Nagykunsági-f csatorna   Övárkok  
 NK-III-2. f csatorna   Övárkok  
 Tisza-tó (Kiskörei vízlépcs  és tározó)   Duzzasztóm   
 Árvédelmi töltések egyes szakaszai   Párhuzamos csatornák  
 Ideiglenes jelleg  belvíztározók töltései   Tározó töltés  
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III. 

Természetes tavak 

1. a Balaton (a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerrel együtt),  
2. a Velencei-tó,  
3. a Fert -tó és  
4. a Hévízi-tó. 

 

 

B) 

Az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályák 

1. A transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként m köd  vasúti pályák 

1 Budapest (Keleti pu.) - Hegyeshalom - országhatár 
1d Hegyeshalom - Rajka - országhatár 
3 Komárom - Komárom országhatár 
10 Gy r (Rendez ) - Celldömölk 
15 Szombathely - Sopron - (Ágfalva) országhatár 
17 (2) Zalaszentiván - Nagykanizsa 
20 Székesfehérvár - Szombathely 
21 Szombathely - Szentgotthárd - országhatár 
25 Boba - Zalaegerszeg - riszentpéter - országhatár 
30 Budapest (Déli pu.) - Székesfehérvár - Nagykanizsa - Murakeresztúr - országhatár 
31 Érdi elágazás - Tárnok 
40 Budapest (Kelenföld) - Pécs 
41 Dombóvár - Gyékényes - országhatár 
44 Székesfehérvár - Pusztaszabolcs 
60 (1) Murakeresztúr - Gyékényes 
65 (1) Pécs - Villány 
66 Villány - Magyarbóly - országhatár 
70 Budapest (Nyugati pu.) - Szob - országhatár 
80 (1) Budapest (Keleti pu.) - Hatvan - Miskolc - Mez zombor 
90 Fels zsolca - Hidasnémeti - országhatár 
100 Budapest (Nyugati pu.) - Cegléd - Szolnok - Záhony - országhatár 
100c Mez zombor - Nyíregyháza 
101 Püspökladány - Biharkeresztes - országhatár 
120a Budapest (Rákos) - Újszász - Szolnok 
120 Szajol - L kösháza - országhatár 
136 Szeged (Rendez ) - Röszke - országhatár 
140 Cegléd - Szeged 
150 Budapest (Ferencváros) - Kelebia - országhatár 
235 Soroksár - Soroksár-Terminál 
284 Záhony normál nyomtávú hálózat 
400 Záhony széles nyomtávú hálózat 
Budapesti körvasút vonalai közül: 
200 K bánya fels  - Rákosrendez  
202 Budapest-Angyalföldi elágazás - Rákospalota-Újpest 
203 Rákos - Rákosi elágazás 
205 Budapest-Ferencváros - K bánya fels  
206 Budapest-Ferencváros - K bánya-Kispest 
212 K bánya teher - K bánya fels  
217 K bánya fels i kiágazás - Rákos 
219 Rákosrendez  - Városligeti elágazás. 
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2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képez  országos törzshálózati vasúti pályák: 

2 Budapest (Rákosrendez ) - Esztergom 
4 Esztergom-Kertváros - Almásfüzit  
5 Székesfehérvár - Komárom (Rendez ) 
12 (2) Tatabánya - Oroszlány 
16 Hegyeshalom - Porpác 
17 (1) Szombathely - Zalaszentiván 
26 Balatonszentgyörgy - Tapolca - Ukk 
29 (2) Szabadbattyán - Tapolca 
42 Pusztaszabolcs - Dunaújváros - Paks 
43 Mez falva - Rétszilas 
45 Sárbogárd - Börgönd 
46 Rétszilas - Bátaszék 
71 Budapest (Rákospalota-Újpest) - Vácrátót - Vác 
74 Nógrádszakál - országhatár 
77 Aszód - Vácrátót 
78 (2) Nógrádszakál - Ipolytarnóc - országhatár 
80 (2) Mez zombor - Sátoraljaújhely - országhatár 
81 Hatvan - Somosk újfalu - országhatár 
82 Hatvan - Újszász 
86 Vámosgyörk - Újszász 
87 (1) Füzesabony - Eger 
89 Nyékládháza - Tiszapalkonya-Er m  
92 (1) Miskolc (Tiszai) - Bánréve - országhatár 
92 (2) Bánréve - Ózd 
94 Sajóecseg - Tornanádaska - Hídvégardó - országhatár 
103 Karcag - Tiszafüred 
105 Debrecen - Nyírábrány - országhatár 
108 Debrecen - Füzesabony 
110 Apafa - Mátészalka 
115 Mátészalka - Tiborszállás - Ágerd major - országhatár 
135 Szeged - Békéscsaba - Kötegyán - országhatár 
142 Budapest (K bánya-Kispest) - Lajosmizse - Kecskemét 
154 Bátaszék - Baja - Kiskunhalas 
155 Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza 
Budapesti körvasút vonalai közül: 
201 Budapest-Angyalföldi elágazás - Budapest-Angyalföld 
207 Budapest-Józsefváros - Budapest-Ferencváros 
208 Budapest-Józsefváros - K bánya fels  
210 Rákosrendez  - Vasúttörténeti park 
211 Kispesti elágazás - Pestszentimre fels  elágazás 
216 K bánya fels  elágazás - K bánya-Hízlaló 
220 Rákosrendez  - Istvántelki f m hely 
221 Soroksár - Szemeretelep mh. 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti vagyon köre 

 

I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti vagyonban tartandó állami 
tulajdonban álló társasági részesedés 

 Társaság neve  állami részesedés  
legalacsonyabb 

mértéke 
 Magyar Villamos M vek Zrt.  75%+1 szavazat 
 Bakonyerd  Erdészeti és Faipari Zrt.  100% 
 DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.  100% 
 ÉSZAKERD  Erd gazdasági Zrt.  100% 
 Gemenci Erd - és Vadgazdaság Zrt.  100% 
 GYULAJ Erdészeti és Vadászati Zrt.  100% 
 Ipoly Erd  Zrt.  100% 
 Kisalföldi Erd gazdasági Zrt.  100% 
 KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  100% 
 EGERERD  Erdészeti Zrt.  100% 
 Mecsekerd  Zrt.  100% 
 NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.  100% 
 NYÍRERD  Nyírségi Erdészeti Zrt.  100% 
 Pilisi Parkerd  Zrt.  100% 
 SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.  100% 
 Szombathelyi Erdészeti Zrt.  100% 
 TAEG Tanulmányi Erd gazdaság Zrt.  100% 
 VADEX Mez földi Erd - és Vadgazdálkodási Zrt.  100% 
 Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.  100% 
 Zalaerd  Erdészeti Zrt.  100% 
 HM Budapesti Erd gazdaság Zrt.  100% 
 HM Kaszó Erd gazdaság Zrt.  100% 
 HM VERGA Veszprémi Erd gazdaság Zrt.  100% 
 HM Armcom Zrt. 100% 
 HM Currus Zrt. 100% 
 HM Arzenál Zrt.  100% 
Magyar Export-Import Bank Zrt.  25%+1 szavazat 
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.  25%+1 szavazat 
 Magyar Posta Zrt.  75%+1 szavazat 
 Magyar Államvasutak Zrt.  100% 
 Gy r-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.  66,5% 
 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.  100% 
 ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft.  100% 
 Magyar Fejlesztési Bank Zrt.  100% 
 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmeg rz  Nonprofit Kft.  100% 
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 HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezel  Zrt.  100% 
 Államadósság Kezel  Központ Zrt.  100% 
 Garantiqa Hitelgarancia Zrt.  50%+1 szavazat 
 Kisvállalkozás-fejleszt  Pénzügyi Zrt.  50%+1 szavazat 
 Regionális Fejlesztési Holding Zrt.  100% 
 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.   100% 
 Tiszavíz Vízer m  Energetikai Kft.  100% 
 Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt.  100% 
 Radioaktív Hulladékokat Kezel  Közhasznú Nonprofit Kft.  100% 
 Szerencsejáték Zrt.  100% 
 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.  100% 
 Mez hegyesi Állami Ménes Lótenyészt - és Értékesít  Kft.  100% 
 Dunamenti Regionális Vízm  Zrt.  75%+1 szavazat 
 Dunántúli Regionális Vízm  Zrt.  75%+1 szavazat 
 Észak-dunántúli Regionális Vízm  Zrt.  75%+l szavazat 
 Észak-magyarországi Regionális Vízm vek Zrt.  75%+1 szavazat 
 Tiszamenti Regionális Vízm vek Zrt.  75%+1 szavazat 
 Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.  25%+1 szavazat 
Országos Hulladékgazdasági Ügynökség Nonprofit Kft. 100 % 
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. 100 % 
Magyar Lóversenyfogadást Szervez  Kft. 100 % 
Diákhitel Központ Zrt. 100 % 
Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt 100% 
Állami Autópálya Kezel  Zrt. 100% 
Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt. 100% 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 100% 
Magyar Turizmus Zrt. 100% 
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. 100% 
TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. 100% 
Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. 50%+1 szavazat 
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II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti vagyonban tartandó 

vagyonelemek 
 

a) Az I. pontban felsorolt társasági részesedésen kívül a többségi állami tulajdonban álló, a 
közbeszerzésekr l szóló törvényben meghatározott közszolgáltatási tevékenységet ellátó 
gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés. 

b) Többségi önkormányzati tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet, valamint 
parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés. 

c) A 100%-ban az állam tulajdonában álló 
ca) védelmi és közjóléti els dleges rendeltetés  erd , 
cb) a gazdasági els dleges rendeltetés  természetes erd , természetszer  erd  és 
származék erd  természetességi állapotú 5 hektárnál nagyobb, természetben összefügg  
erd . 

d) A 100%-os állami tulajdonban lév  olyan génmeg rz  gy jtemény, amely a hazai növényi 
génbank-hálózat, illetve a hazai állati génbank-hálózat részét képezi. 

 
 
 
 

III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti vagyonnak min sül  
m emlékek és m emlékegyüttesek 

 

1. BUDAPEST 

I. kerület 

 1.          A királyi palota és a Szent György téri - Színház utcai épületegyüttes a hozzá tartozó területekkel 
   Szent György tér 1., 2.  Sándor-palota 
   Szent György tér 4., 5., 

6., Szent György u. 2. 
 Királyi Palota (A-B-C-D-E-F épület), a középkori királyi palota romjai, a Szent György téri 
középkori romok, er drendszer, a Ny-i és D-i várkert, Teleki-palota és udvari istálló 
területe és maradványai 

   Szent György tér 3.  Honvéd F parancsnokság 
   Színház u. 1-3.  karmelita templom 
   Színház u. 5-11.  karmelita rendház 
   Ybl Miklós tér 2-6.  Várkert bazár és csatlakozó lakóházak 
 2.  Anna u. 1. (Tárnok u. 

18.) 
 lakóház 

 3.  Apród u. 1-3.  Semmelweis Ignác szül háza 
 4.  Dísz tér 15.  De la Motte-palota 
 5.  Döbrentei tér 9.  Rudas fürd  
 6.  Kapisztrán tér 2., 3., 4.  Nándor laktanya 
 7.  Kapisztrán tér 6.  a Mária-Magdolna templom tornyának és falainak maradványai 
 8.  Táncsics Mihály u. 1.  lakóház 
 9.  Táncsics Mihály u. 7.  Erd dy-palota 
10.  Táncsics Mihály u. 9.  József-kaszárnya, az Erdélyi-bástya és Kammerhof 

II. kerület 

 11.  Budakeszi út 91-95.  budaszentl rinci pálos kolostor és templom romjai 
 12.  F  u. 82-86., Ganz u. 4.  Királyfürd  
 13.  Frankel Leó út 39-41., Árpád 

fejedelem útja 8., 9., 10., 11. 
 Császárfürd  

 14.  H vösvölgyi út 78., Fekete István u. 1-
3. 

 Mátyás király nyéki vadászkastélyának romjai 
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 15.  Mecset u. 14.  Gül Baba türbéje 
 16.  Szajkó u. 14-16., Fekete István u. 11.  Nyék középkori templomának romjai 
 17.  Pesthidegkút, Templom u. 12-14.  Klebelsberg-kastély 

III. kerület 

 18.  Aquincum, Szentendrei út 139.  római polgárváros romegyüttese 
 19.  F  tér 1.  Zichy-kastély épületegyüttese 
 20.  Óbudai sziget, Hajógyár  az aquincumi helytartó palotájának romjai 
 21.  Meggyfa u.  római ház romjai 
 22.  Pacsirtamez  u. 2-14.  római katonai amfiteátrum romjai 
 23.  Szentendrei út  római polgárvárosi amfiteátrum romjai 

 

V. kerület 

 24.  Ferenciek tere 6.  Egyetemi Könyvtár 
 25.  József A. u. 6. (Nádor u. 2.)  Pollack Mihály háza 
 26.  Károlyi M. u. 16.  Károlyi-palota és Károlyi-kert 
 27.  Kossuth L. tér 11.  Földm velésügyi Minisztérium 
 28.  Kossuth L. tér 12.  kúria 
 29.  Március 15. tér  Contra Aquincum romjai 
 30.  Vigadó tér 2.  Pesti Vigadó 

VI. kerület 

 31.  Andrássy út 22.  Magyar Állami Operaház 
 32.  Andrássy út 67.  régi Zeneakadémia 
 33.  Andrássy út 69.  régi M csarnok 
 34.  Andrássy út 71.  Képz m vészeti F iskola 
 35.  Bajza u. 41.  régi pesti Kálvária  
 36.  Liszt Ferenc tér 8.  Liszt Ferenc Zenem vészeti F iskola 
 37.  Teréz körút 51-53.  Nyugati pályaudvar felvételi épülete 

VIII. kerület 

 38.  Baross tér 11.  Keleti pályaudvar felvételi épülete 
 39.  Bródy S. u. 4.  lakóház 
 40.  Illés u. 25.  Festetics-villa és pálmaház a Füvészkertben 
 41.  Kerepesi temet   a temet  egész területe az állami tulajdonú védett síremlékekkel együtt
 42.  Múzeum krt. 4-8.  Tudományegyetem 
 43.  Múzeum krt. 14-16.  Magyar Nemzeti Múzeum 
 44.  Múzeum u. 7.  Hadik palota 
 45.  Múzeum u. 11.  Károlyi-palota 
 46.  Ötpacsirta u. 2.  Almásy-Andrássy-palota 
 47.  Pollack Mihály tér 3.  

(Bródy S. u. 3.) 
 Festetics-palota 

 48.  Pollack Mihály tér 4.  Esterházy-palota 
 49.  Pollack Mihály tér 10.  

(Múzeum u. 4.) 
 Károlyi-palota 

 50.  Üll i út 80-82.  
Ludovika tér 1. 

 Ludovika f épülete, együttese és parkja 

IX. kerület 

 51.  F vám tér 7-9.  F vámház 
 52.  Üll i út 33-37.  Iparm vészeti Múzeum 
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XI. kerület 

 53.  Gellérthegy  Citadella 
 54.  Hunyadi János út  albertfalvai római tábor romjai 
 55.  M egyetem rakpart 1., 2., 3., 4., 5., 6.  Budapesti M szaki Egyetem épületei 

 

XIV. kerület 

 56.  H sök tere m emléki együttese   
   Dózsa György út 39-41.  Szépm vészeti Múzeum 
   Dózsa György út 37.  M csarnok 
   H sök tere  Millenniumi Emlékm  

 57.  Stefánia út 14.  Földtani Intézet 
 58.  Városliget, Vázsonyi Vilmos sétány, 

Széchenyi sziget  
 Vajdahunyad vára 

XXII. kerület 

59.  Nagytétény,  
Csókássy Pál u. 11-15. 

 Rudnyánszky-kastély együttese és parkja 

 60.  Szigetköz,  
Szent Flórián tér (Zsák u. és MÁV 
vasútvonal között) 

 római tábor romjai 

2. BARANYA MEGYE 

 61.  KÁSÁD, Rákóczi út 28.  horvát tájház 
 62.  MAGYAREGREGY  Márévár 
 63.  PÉCS, Apáca u. 14.  ókeresztény sírkápolna 
 64.  PÉCS, Nyár u. 8.  Idrisz Baba türbéje 
 65.  PÉCS, Minaret tér (Rákóczi út)  Jakováli Hasszán pasa dzsámija 
 66.  PÉCS, Szent István tér  ókeresztény mauzóleum 
 67.  PÉCS, Szepessy I. u. 3.  Egyetemi Könyvtár 
 68.  PÉCS, Mecsekalja, Jakabhegy  pálos templom- és kolostorrom 
 69.  PÉCSVÁRAD  vár 
 70.  SIKLÓS  vár 
 71.  SZÁSZVÁR Templom tér 2.  vár 
 72.  SZIGETVÁR  vár 

3. BÁCS-KISKUN MEGYE 

 73.  LAJOSMIZSE 
Alsóbene 225. 

 tanyamúzeum 

4. BÉKÉS MEGYE 

 74.  GYULA, Vár-szigeter d m emléki együttese 
   Várfürd  út  gótikus várkastély, Corvin János rondellája és küls  várfal bástyákkal
   Kossuth u. 15.  Harruckern-Wenckheim-Almássy-kastély együttese és parkja 
   Várfürd  út 2.  lovarda 
 75.  MEZ HEGYES, az Állami Ménesbirtokhoz tartozó m emlékegyüttes 
   Csekonits park  víztorony és szivattyúház 
   Hild János utca  központi magtár 
   Kossuth u. 41-43.  sütöde, szárazmalom, lakóház, ipari épület 
   Kozma F. u. 6.  üzemi konyha, csikóscsárda 
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   Kozma F. u. 14.  kett s tiszti lak 
   Kozma F. u. 28.  déli nagy diadalív 
   Kozma F. u. 28.  déli reprezentatív kaszárnya (ma lakóház) 
   Kozma F. u. 30.  ménesparancsnoki épület (ma székház) 
   Kozma F. u. 32.  Északi reprezentatív kaszárnya (ma Hotel Nonius) 
   Kozma F. u. 32.  Északi nagy diadalív 
   Kozma F. u.  fedeles lovarda 
   Kozma F. u.  központi istálló 
   Kozma F. u.  harangláb a Hotel Nonius el tt 
   Posta u. 1.  vadászvendégl  
   18-as major, Ómez hegyes  gabonaüzemi zabsilótorony 
   18-as major. Ómez hegyes  1. és 2. számú csikóslak 
   18-as major, Ómez hegyes  sertéstelepi zabsilótorony 
   21-es major, Kamarás  harangláb 
   21-es major, Kamarás  magtár 
   23-as major, F peregpuszta  zabsilótorony 
   39-es major, Árkospuszta  zabsilótorony és harangláb 
   48-as major, Küls pereg-puszta  csikóslak 
   56-os major  zabsilótorony 
   57-es major, Peregpuszta  elevátor-magtár 
   57-es major, Peregpuszta  komlószárító 
   57-es major, Peregpuszta  harangláb 
   66-os major, Csatókamarás  zabsilótorony 
   79-es major, Komlósfecskés-puszta  zabsilótorony 
76.  SZABADKÍGYÓS, 

Kastély u. 
 Wenckheim-kastélyegyüttes és parkja 

 77.  SZARVAS 
Szabadság u. 2. 

 Bolza-kastély és parkja 

78.  SZARVAS 
Anna-liget 

 Csáky-kastély és parkja 

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 

 79.  BOLDOGK VÁRALJA  várrom 
 80.  EDELÉNY 

Borsodi út 7. 
 L’Huillier-Coburg-kastély és parkja 

 81.  FÁJ 
Bolt u. 1. 

 Fáy-kastély 

 82.  FÜZÉR 
Várhegy 

 várrom 

 83.  FÜZÉRRADVÁNY 
Kossuth u. 2. 

 Károlyi-kastélyegyüttes és parkja 

 84.  GÖNC 
Kossuth u. 85. és 85/A 

 huszita ház 

 85.  GÖNC 
Dobogóhegy 

 pálos templom- és kolostorrom 

 86.  KOMLÓSKA 
Rákóczi u. 50. 

 rutén tájház 

 87.  KURITYÁN  pálos templom- és kolostorrom 
 88.  MARTONYI 

Háromhegy 
 pálos templom- és kolostorrom 

 89.  MÁD 
Rákóczi u. 75. 

 zsinagóga 

 90.  MISKOLC 
Bükkszentlélek 

 pálos templom- és kolostorrom 

 91.  MISKOLC  vár 
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Diósgy r 
Vár u. 

 92.  MISKOLC 
Hámor 
Újmassa 

 skohó 

 93.  ÓNOD  várrom 
 94.  PÁCIN 

Kossuth-kert 
 Mágochy-Alaghy-Sennyei-kastély és parkja 

 95.  SÁROSPATAK, 
Szent Erzsébet u. 19-21. 

 Rákóczi-várkastély és parkja 

 96.  SZOMOLYA 
Toldi u. 28-30. 

 barlanglakás és udvara 

 97.  SZÖGLIGET 
Várhegy 

 Szádvár romjai 

 98.  TARD 
Béke u. 55. és 57. 

 tájház 

6. CSONGRÁD MEGYE 

 99.  FÁBIÁNSEBESTYÉN 
Gádorosi m út 
Küls  d l  48. 

 Cserna-féle szélmalom 

 100.  SZEGVÁR 
Kossuth tér 1. 

 Károlyi-kastély 

7. FEJÉR MEGYE 

 101.  ALCSÚTDOBOZ 
Alcsút 

 Habsburg-kastély maradványai és parkja 

 102.  BICSKE 
Kossuth u. 42. 

 Batthyány-kastély és parkja 

 103.  CSÁKVÁR 
Kastélypark u. és Szent Vince u. 

 Esterházy-kastély együttese és parkja 

 104.  CSÓKAK   várrom 
 105.  DÉG 

Hunyadi u. 11. 
 Festetics-kastély, „Hollandi ház” és kastélypark 

 106.  FEHÉRVÁRCSURGÓ 
Pet fi u. 

 Károlyi-kastély és parkja 

 107.  FÜLE 
Széchenyi u. 107. 

 tájház 

 108.  ISZKASZENTGYÖRGY, 
Kossuth tér 1. 

 Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastélyegyüttes és parkja 

 109.  LOVASBERÉNY 
Fehérvári u. 

 Cziráky-kastélyegyüttes, kápolna és kastélypark 

 110.  MARTONVÁSÁR, 
Emlékezés tere 

 Brunszvik-kastélyegyüttes és parkja 

 111.  NÁDASDLADÁNY, 
Április 4. u. 

 Nádasdy-kastély és parkja 

 112.  SOPONYA 
Nagyláng 
Dózsa Gy. u. 

 Zichy-kastélyegyüttes és parkja 

 113.  SZÉKESFEHÉRVÁR, 
Koronázó tér 

 romkert, koronázó templom romjai 

 114.  TÁC 
Fövenypuszta 

 Gorsium 
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8. GY R-MOSON-SOPRON MEGYE 

 115.  DÉNESFA 
F  u. 19. 

 Cziráky-kastélyegyüttes és parkja 

 116.  FERT D, Esterházy-kastély teljes m emléki együttese: 
     erd  
     Kelemente-patak 
     erd  
     út 
     erd  
     út 
     erd  
     erd  
     út 
     út 
     vendégl  
     út 
     út 
     erd  
     erd  
     út 
     erd  
     erd  
     szántó 
     út 
     szántó 
     út 
     park 
     Gránátos ház I. 
     út 
     sportpálya 
     Gránátos ház II. 
     út 
     járda 
     út 
     ipartelep, rakodó 
     iparvasút 
     iroda 
     beépítetlen terület 
     út 
     park 
     út 
     kastély 
     park 
     híd, sétány 
     park 
     járda 
     udvarosház 
     uradalmi épület 
     út 
     muzsikaház 
     lovarda 
     beépítetlen terület 
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     kertészet, üvegházak, kutyaház 
     park  
     út 
     vízm  
     park 
     park 
     út 
     út 
     út 
     tiszttartói ház 
     Marionett Színház 
     télikert 
     kerti ház 
     út 
     beépítetlen terület 
     beépítetlen terület 
     lakóház 
     út 
     víztorony 
     uradalmi épület 
     uradalmi épület 
     uradalmi épületek 
     út 
     út 
     uradalmi cselédházak 
     uradalmi cselédházak 
     út 
     magtár 
     közm  
     beépítetlen terület 
     út 
     park 
 117.  FERT RÁKOS 

F  u. 153. 
 püspöki kastélyegyüttes és kertje 

 118.  GY R 
Liszt Ferenc u. 13. 

 megyeháza 

 119.  GY R 
Széchenyi tér 5. 

 Apátúr-ház 

 120.  MIHÁLYI 
Korona u. 1. 

 D ry-kastély és parkja 

 121.  MOSONMAGYARÓVÁR 
Pozsonyi út 88. 

 vár és er drendszer 

 122.  NAGYCENK, Széchenyi-kastély és m emléki együttese:  
Kiscenki út 3. 

     park 
     Vöröskastély (kastélyszálló) 
     méntelep 
     Széchenyi Emlékmúzeum 
     virágház (kastélyszálló) 
     répületek 
     méntelep 
     vízm , szennyvíztelep 
     csatorna 
     hársfasor 
 123.  SOPRON  Fabricius-ház 



40530 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám

   
   

 

F  tér 6. 
 124.  SOPRON 

F  tér 7. 
 Tábornokház 

 125.  SOPRON 
F  tér 8. 

 Storno-ház 

 126.  SOPRON 
Templom u. 2-4. 

 Esterházy-palota 

 127.  SOPRON 
Új u. 11. 

 zsinagóga 

 128.  SOPRON 
Új u. 22-24. 

 zsinagóga 

 129.  SZANY 
Kossuth u. 2-6. 

 püspöki kastélyegyüttes és parkja  

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYE 

 130.  DEBRECEN 
Déri tér 1. 

 Déri Múzeum 

 131.  DEBRECEN, 
Egyetem tér 1. 

 Kossuth Lajos Tudományegyetem 

 132.  DERECSKE 
Nyárfa utca 30. 

 tájház 

 133.  HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 
Kossuth u. 1. 

 Hajdúkerületi Székház 

 134.  HORTOBÁGY 
a 33. sz. f út (71+879 szelvény) 

 Nagyhortobágyi k híd 

 135.  HORTOBÁGY 
Pet fi tér 1. 

 Nagyhortobágyi csárda 

 136.  HORTOBÁGY 
Pet fi tér 

 egykori szekérállás 

 137.  NAGYKEREKI, 
Bocskai tér 

 Bocskai várkastély és magtár 

10. HEVES MEGYE 

 138.  EGER 
Dózsa György tér 3. 

 Validé Szultana török fürd  romjai 

 139.  EGER  vár és er drendszer romjai 
 140.  EGER 

Knézich K. u. 
 minaret 

 141.  ERD TELEK 
F  u. 129. 

 Buttler-kastély és parkja 

 142.  HATVAN 
Kossuth tér 

 Grassalkovich-kastély és parkja 

 143.  NOSZVAJ 
Dobó u. 10. 

 De la Motte-kastély és parkja 

 144.  PARÁD 
Sziget u. 8. 

 falumúzeum 

 145.  SIROK  várrom 
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11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 

 146.  BAJNA 
Május 1. tér 

 Sándor-Metternich-kastélyegyüttes és parkja:  
kastély park, út 
uradalmi istálló 

 147.  DÖMÖS 
Fels falu d l  

 prépostsági romok 

 148.  ESZTERGOM 
Szent István tér 1. 

 vár, a királyi, majd érseki palota maradványainak együttese 

 149.  ESZTERGOM 
Pilisszentlélek 

 pálos kolostorrom 

 150.  KISBÉR 
Szabadság park 6. 

 volt Magyar Királyi Lovarda 

 151.  KOMÁROM, Er drendszer m emléki együttese 
     Igmándi er d 
     Monostori er d 
     Csillager d 
 152.  OROSZLÁNY, Majk-puszta: kamalduli remeteség m emléki együttese 

     kastély 
     toronyrom 
     remeteházak 
     központi udvar 
     jégverem, erd  
     gazdasági épület 
     kápolna és erd  
     gyep 
     erd  
     étterem (gyep) 
     gyep 
     tó, mocsár 
     udvar 
 153.  OROSZLÁNY, 

Vértesszentkereszt 
 Bencés templom- és kolostorrom 

 154.  TATA 
H sök tere 7., 8., 9/A 

 Esterházy-kastély és melléképületei, park 

 155.  TATA 
Hattyúliget u. 40. 
Néppark 

 Esterházy kerti lak, m rom és mecset 

 156.  TATA 
Váralja u. 1-3. 

 a vár együttese 

12. NÓGRÁD MEGYE 

 157.  BALASSAGYARMAT 
Madách u. 2. 

 megyei börtön 

 158.  DRÉGELYPALÁNK  várrom 
 159.  HOLLÓK  

Kossuth u. 82. 
 Palóc Múzeum 

 160.  HOLLÓK   várrom 
 161.  MÁTRAVEREBÉLY 

Szentkút (Meszes tet ) 
 remetebarlang 

 162.  SALGÓTARJÁN  Salgó várrom 
 163.  SZÉCSÉNY 

Ady E. u. 7. 
 Forgách-kastély, park és várkert 
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13. PEST MEGYE 

 164.  ABONY 
Tószegi u. 51. 

 Vigyázó-kúria 

 165.  ACSA 
Pet fi u. 

 Prónay-kastély és parkja 

 166.  ASZÓD 
Szabadság tér 7. 

 újabb Podmaniczky-kastély és parkja 

 167.  DABAS-GYÓN 
Kossuth u. 7. 

 Halász Móric-kúria és parkja 

 168.  ÉRD 
Mecset u. 

 minaret 

 169.  FÓT 
Vörösmarty tér 2. 

 Károlyi-kastély együttese és parkja 

 170.  GÖDÖLL  
Szabadság tér 1. 

 Grassalkovich-kastély együttese és parkja 

 171.  GÖDÖLL   vasútállomás királyi váróterme 
 172.  GÖDÖLL  

Babatipuszta 
 istállókastély 

 173.  GYÖMR  
Teleki u. 118. 

 Teleki-kastély és parkja 

 174.  NAGYK RÖS 
Kecskeméti u. 27/B 

 Halász-Tanárky-kúria 

 175.  PÉCEL 
Kálvin tér 1. 

 Ráday-kastély és parkja, márványistálló 

 176.  PILIS 
Kossuth u. 31. 

 Beleznay-Nyáry-kastély és parkja 

 177.  PILISSZENTKERESZT 
Romterület 

 ciszterci apátság romjai 

 178.  POMÁZ 
Templom tér 3. 

 Teleki-kastély 

 179.  RÁCKEVE 
Kossuth u. 95. 

 Savoyai-kastély és parkja 

 180.  VÁC 
Köztársaság u. 

 diadalív 

 181.  VÁCHARTYÁN 
Veres Pálné u. 5. 

 Rudnay-kastély 

 182.  VISEGRÁD 
F  u. 25-35. 

 a királyi palota teljes romterülete 

 183.  VISEGRÁD 
F  u. 37-41. 

 ferences kolostor romjai és a kapcsolódó épületek 

 184.  VISEGRÁD 
F  utca 
Salamon-torony u. 
Várhegy 

 er drendszer, vízibástya, kapu és várfalak, Alsóvár (Salamon-torony) 
Fellegvár és a csatlakozó várfalak 

 185.  VISEGRÁD 
Sibrik-domb 

 római castrum és X-XI. századi várispánság romjai 

 186.  VISEGRÁD 
Sibrik-domb 

 esperesi templom romjai 

 187.  ZSÁMBÉK 
Régi templom u. 

 premontrei prépostság romjai 

14. SOMOGY MEGYE 

 188.  BALATONSZENTGYÖRGY 
Csillagvár u. 68. 

 tájház 

 189.  BALATONSZENTGYÖRGY 
Irtási d l  

 csillagvár 
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 190.  ISTVÁNDI 
Kossuth u. 59. 

 tájház 

 191.  SOMOGYVÁR 
Várhegy 

 Szent Egyed bazilika és bencés apátság romjai 

 192.  SZENNA 
Árpád u. 38. 

 tájház 

 193.  ZAMÁRDI 
Szántódpuszta 

 majorsági épületegyüttes 

 194.  ZAMÁRDI 
F  u. 83. 

 tájház 

 

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 

 195.  NYÍRBÁTOR, a Báthori-várkastély területe 
   Édesanyák útja   
   Vár u. 1.  Báthori-várkastély, magtár 

 196.  SZABOLCS 
Földvár u. 

 földvár 

 197.  TARPA 
Árpád u.  

 szárazmalom 

 198.  TUZSÉR 
Ady E. u. 2. 

 Lónyay-kastély és parkja 

 199.  TÚRISTVÁNDI 
Zrínyi M. u. 

 vízimalom 

 200.  VAJA 
Damjanich u. 79. 

 Vay-kastély és parkja 

 

16. TOLNA MEGYE 

 201.  LENGYEL  Apponyi-kastély és parkja 
 202.  OZORA  Ozorai Pipo vára 
 203.  DUNAFÖLDVÁR 

Rátkay köz 2. 
 török torony 

 204.  SIMONTORNYA 
Vár tér 10. 

 vár 

 205.  KÖLESD-FELS HÍDVÉGPUSZTA  Hiemer-Jeszenszky-kastély 

 
17. VAS MEGYE 

 206.  BOZSOK 
Rákóczi u. 1. 

 Sibrik-kastélyegyüttes és parkja 

 207.  BOZSOK 
Rákóczi u. 101. 

 Batthyány-várkastély romja és kertje 

 208.  CÁK 
Gesztenyés 3., 4., 5., 6., 28, 29., 30., 
31., 32. 

 gesztenyés pincesor 

 209.  CSÁKÁNYDOROSZLÓ 
F  u. 9-13. 

 Batthyány-kastélyegyüttes és parkja 

 210.  HEGYHÁTSZENTPÉTER 
Béke u. 86. és 88. 

 tájház 

 211.  JÁNOSHÁZA 
Vár u. 50-54. 

 Erd dy-Choron-várkastély és parkja 
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 212.  KÖRMEND 
Gr. Batthyány L. u. 1. 

 Batthyány-Strattmann-várkastély teljes együttese: f épület, 
melléképületek, kastélypark és építményei 

 213.  K SZEG 
Rajnis J. u. 9. 

 Jurisics-vár teljes együttese 

 214.  SÁRVÁR 
Várkerület 1. 

 Nádasdy-várkastély és kertje 

 215.  SZALAF  
Pityerszer 1., 2., 3. és 9/A. 

 népi m emléki együttes 

 216.  VASSURÁNY 
Vasút u. 2. 

 Schilson-kastély és parkja 

 217.  VASSZÉCSENY 
Munkás u. 3. 

 Ó-Ebergényi-kastély és parkja 

18. VESZPRÉM MEGYE 

 218.  ALSÓÖRS 
Pet fi köz 7. 

 gótikus ház, ún. török adószed ház 

 219.  BADACSONYTOMAJ 
Szegedy Róza u. 137. 

 Szegedy Róza háza, udvarán présház és vincellérház 

 220.  BAKONYBÉL 
F  u. 15. 

 tájház 

 221.  CSESZNEK 
Vár u. 

 várrom 

 222.  CSOPAK 
Kisfaludy u. 28. 

 vízimalom 

 223.  DABRONC 
Ötvös-puszta 

 Szegedy-kastély és kúria 

 224.  DEVECSER 
Pet fi tér 5. 

 vár, Esterházy-kastély 

 225.  DOBA  Erd dy-kastély és parkja 
 226.  DOBA  Somló vár romjai 
 227.  DÖRGICSE 

F  u. 
 fels dörgicsei kett s templom romja 

 228.  DÖRGICSE  alsódörgicsei templomrom 
 229.  DÖRGICSE 

Pusztatemplomi d l  
 kisdörgicsei templomrom 

 230.  GYULAKESZI, 
Csobánc-hegy 

 várrom 

 231.  KÉKKÚT 
F  u. 55. 

 tájház 

 232.  K VÁGÓÖRS  ecséri templomrom 
 233.  K VÁGÓÖRS 

Pet fi u. 18. 
 tájház 

 234.  MAGYARPOLÁNY 
Pet fi u. 4. 

 tájház 

 235.  NAGYVÁZSONY 
Bercsényi u. 21. 

 Schumacher-ház 

 236.  NAGYVÁZSONY 
Vár u. 

 Kinizsi-vár romjai 

 237.  NAGYVÁZSONY 
Barátipuszta 

 pálos templom- és kolostorrom 

 238.  NEMESVÁMOS 
Balácapuszta 

 római villagazdaság, likasdombi halomsír 

 239.  ÖRVÉNYES 
Szent Imre u. 1. 

 vízimalom 

 240.  PÁPA 
F  tér 1. 

 Esterházy-kastélyegyüttes: kastély,  
istálló,  
park, várkert és vízfolyások 
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 241.  PÁPA 
Március 15. tér 12. 

 Kluge-féle kékfest üzem 

 242.  SÜMEG 
Szent István tér 10.  

 püspöki palota 

 243.  SÜMEG 
Várhegy  

 vár 

 244.  SZIGLIGET  várrom 
 245.  TÉS 

Táncsics M. u. 17., 32. 
 szélmalmok 

 246.  TIHANY 
Batthyány u. 18-20. 

 halászcéh-ház és gazdaház 

 247.  VÁRPALOTA 
Szabadság tér 1. 

 Thury György vára 

 248.  VESZPRÉM 
Veszprémvölgyi u. 

 veszprémvölgyi apácakolostor és jezsuita templom romjai 

 249.  VESZPRÉM 
Gyulafirátót 
Kolostor u. 

 premontrei templom- és kolostorrom 

 250.  VESZPRÉMFAJSZ  középkori templomrom 

 

19. ZALA MEGYE 

 251.  EGERVÁR 
Vár u. 

 várkastély 

 252.  KESZTHELY 
Bercsényi u. 65. 
Georgikon u. 20. 

 Georgikon és majorja teljes együttese 

 253.  KESZTHELY, Festetics-kastélyegyüttes és parkja: 
   Kastély u. 1.   kastélymúzeum 
   Bástya u. 2.    
   Bástya u. 4.    
   Bástya u. 6.    
   Georgikon u. 21.   kertészet 
   Georgikon u. 21/A   
   Georgikon u. 21/B 

 
  

   Georgikon u. 21/C   
   Soproni u. 2.    
   Lehel u. 2.   
     kastélypark 

 254.  KESZTHELY 
Kastély u. 11. 
Georgikon u. 1. 

 Amazon Szálló, lóváltó és lakóház épületegyüttese 

 255.  KESZTHELY, Fenékpuszta: m emléki együttes 
     római kori épületmaradványok 
     Festetics-kúria és gazdasági épület 

 256.  REZI  várrom 
 257.  ZALASZENTGRÓT 

Zala u. 1. 
 Batthyány-kastély, park és híd 

 258.  ZALASZÁNTÓ 
Tátika 

 várrom 

 259.  ZALAVÁR 
Récéskút 

 bazilika romjai 

 260.  ZALAVÁR 
Vársziget 

 vár és apátság romjai 



2011. évi CXCVII. törvény
a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggõ egyes törvények
módosításáról*

1. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

1. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 2. §-a a következõ

(4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) E törvényt a biztosító egyesületekre akkor kell alkalmazni, ha a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló

törvény másképp nem rendelkezik.”

2. § (1) A Cstv. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„c) hitelezõ:

ca) a csõdeljárásban és a felszámolási eljárásban – a felszámolás kezdõ idõpontjáig – az, akinek az adóssal szemben

jogerõs és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton vagy más végrehajtható okiraton alapuló, nem vitatott vagy

elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van,

cb) a csõdeljárásban a ca) pontban foglaltakon kívül az is, akinek az adóssal szemben vitatott, vagy a csõdeljárás alatt

esedékessé vált pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és a követelést a vagyonfelügyelõ

nyilvántartásba vette;

cc) csõdeljárásban a ca) és a cb) pontban foglaltakon kívül az is, akinek az adóssal szemben olyan jövõben lejáró, pénz-

vagy pénzben kifejezett, létezõ vagyoni követelése van, amely szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb

szerzõdésbõl jogszerûen ered, és amely a hitelezõ által már teljesített termékértékesítéshez, szolgáltatás

teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír-, tulajdonosi részesedést jelentõ befektetés értékesítéséhez,

kölcsönnyújtáshoz vagy elõlegfizetéshez kapcsolódik, és ezt a hitelezõi követelést a vagyonfelügyelõ nyilvántartásba

vette;”

(2) A Cstv. 3. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„g) függõ követelés: bankgaranciából, biztosítói garanciából vagy biztosító által kiállított, készfizetõ kezességvállalást

tartalmazó kötelezvénybõl származó olyan követelés, amelynek beállta és esedékessége még bizonytalan.”

3. § A Cstv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nem tartozik a gazdálkodó szervezet vagyonába:

a) a jogszabályban meghatározott természetvédelmi oltalom alatt álló földterület (nemzeti park, fokozottan védett

terület, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó terület), külön jogszabályban meghatározott nemzeti vagyonban

lévõ mûemlék, valamint az olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló vagyon, amely tekintetében

a gazdálkodó szervezet jogszabály vagy szerzõdés alapján tulajdonosi jogokat, vagyonkezelõi jogot vagy más,

használatot biztosító jogot gyakorol, az említett vagyonkezelõi jog és más, a használatot biztosító jog,

b) a vízitársulatok tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában lévõ vizek, vízilétesítmények és

a vízitársulatoknak a közfeladatok ellátásához szükséges elkülönített vagyona;

c) a kárpótlás céljára elkülönített termõföld, a törvényben meghatározott földalap és a kárpótlási árverésre kijelöléssel

nem érintett, illetve a kárpótlási árverésbõl visszamaradt földterület;

d) a gazdálkodó szervezet vagyonából az az ingatlan, amely – a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a Kormány által jóváhagyott

jegyzékben szerepel;

e) az adós munkavállalójának munkabérébõl – külön jogszabály rendelkezései szerint – levont, valamint a csõdeljárás,

illetve a felszámolási eljárás tartama alatt levonásra kerülõ szakszervezeti vagy egyéb érdek-képviseleti tagdíj,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el.

40536 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



f) a munkavállaló munkabérébõl jogszabály rendelkezései szerint a csõdeljárás elrendelésének idõpontjában vagy

a felszámolási eljárás kezdõ idõpontjában már levont, de még be nem fizetett közteher,

g) a munkavállaló munkabérébõl levont, de még ki nem fizetett tartásdíj és egyéb végrehajtás alá esõ tartozás,

h) az adós birtokában lévõ olyan vagyontárgy, amelyre az eladó a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig

fenntartotta, ide nem értve, ha azt már az adós a vételár kiegyenlítése elõtt jogszerûen – beépítéssel, feldolgozással

vagy átalakítással – új vagyontárgy létrehozására felhasználta, és ezzel a vagyontárgy az új dolog elválaszthatatlan

részévé vált.”

4. § A Cstv. 5. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az adós vezetõje, a vagyonfelügyelõ, a felszámoló a csõdeljárás, a felszámolási eljárás alatt kérésükre 8 munkanapon belül

köteles tájékoztatni)

„a) a hitelezõi választmányt, a hitelezõi képviselõt, illetve ezek hiányában bejelentett és elismert hitelezõi követelések

legalább 10%-át képviselõ hitelezõt (hitelezõk csoportját) az adós vagyoni és pénzügyi helyzetérõl,”

5. § (1) A Cstv. 5/A. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A csatlakozást nem lehet megtagadni, amennyiben a csatlakozni kívánók az (5) bekezdés szerinti feltételeket

vállalják.”

(2) A Cstv. 5/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A csõdeljárás alatt létrehozott hitelezõi választmány – a csõdeljárást a 21/B. § szerint követõ – felszámolási

eljárásban tovább mûködhet, amennyiben megfelel a (4) bekezdés szerinti feltételeknek. A választmánynak

a hitelezõk képviseletére szóló megbízatása megállapodással meghosszabbítható a csõdeljárás vagy felszámolási

eljárás jogerõs befejezését követõ idõszakra is, amennyiben az az eljárások során kötött egyezség végrehajtásának

ellenõrzése, valamint a hitelezõk érdekeinek védelme érdekében indokolt.”

(3) A Cstv. 5/A. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Hitelezõi választmány helyett a hitelezõk hitelezõi képviselõt is választhatnak, amelynek megválasztására,

jogosultságaira, költségeinek viselésére, a kizáró okokra, megbízásának tartalmára, megválasztásának bírósági

bejelentésére, a megbízásához való csatlakozásra, megbízatásának megszûnésére, megbízatásának a felszámolási

eljárásban történõ meghosszabbítására az (1)–(8) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni. A hitelezõi

képviselõ a megbízásáról szóló szerzõdés keretei között látja el az e törvényben meghatározott feladatokat.”

6. § (1) A Cstv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A csõdeljárás és a felszámolási eljárás az adós – eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján

bejegyzett, illetve az (1a) bekezdésben meghatározott – székhelye szerint illetékes törvényszék (a továbbiakban:

bíróság) hatáskörébe és illetékességébe tartozó nemperes eljárás. A más bíróságoknál benyújtott csõdeljárások iránti

kérelmeket hivatalból el kell utasítani vagy a már megindult eljárásokat meg kell szüntetni, a felszámolási eljárás iránti

kérelmeket pedig az illetékes bírósághoz kell áttenni.”

(2) A Cstv. 6. §-a a következõ (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az adós székhelyének a korábbitól eltérõ cégbíróság illetékességi területére történõ áthelyezése esetén

a székhelyváltozás bejegyzését követõ 180 napig kizárólag a korábban bejegyzett székhely szerinti illetékes bíróság

elõtt kezdeményezhetõ csõdeljárás, felszámolási eljárás. Amennyiben az adós ellen felszámolási eljárást

kezdeményeztek, de a fizetésképtelenség megállapításáról és a felszámolás elrendelésérõl a bíróság még nem hozott

elsõfokú végzést, az adós csõdeljárás iránti kérelmet csak ennél a bíróságnál nyújthat be.

(1b) Az új székhely szerinti bíróság az (1a) bekezdés szerinti határidõ leteltét követõen benyújtott kérelmek esetén

hivatalból tájékoztatást kér az (1a) bekezdés szerinti korábban illetékes bíróságtól arról, hogy az adós ellen van-e

folyamatban felszámolási eljárás, amelyben még nem hozták meg a fizetésképtelenséget megállapító és felszámolást

elrendelõ végzést.”

(3) A Cstv. 6. §-a a következõ (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elektronikus nyilvántartást vezet a jogerõsen még el nem

bírált csõdeljárás vagy felszámolási eljárás iránti kérelmekrõl valamint a kezdeményezett és jogerõsen még el nem

rendelt eljárásokról. A nyilvántartásba az eljáró bíróságok elektronikus úton szolgáltatnak adatot. A nyilvántartásban

a gazdálkodó szervezetek cégjegyzék száma (cégbejegyzésre nem kötelezett szervezet esetén bírósági

nyilvántartásba vételi száma) alapján lehet keresni. A nyilvántartás tartalmazza a gazdálkodó szervezet nevét,

cégjegyzék számát (cégbejegyzésre nem kötelezett szervezet esetén bírósági nyilvántartásba vételi számát) az eljárást
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kezdeményezõ kérelem vagy értesítés beérkezésének dátumát, ügyszámát, az eljárás fajtáját. A nyilvántartásból

az eljáró bíróság értesítése alapján a gazdálkodó szervezetet törölni kell, ha a csõdeljárás vagy felszámolási eljárás

iránti kérelmet jogerõsen elutasították, vagy ha a csõdeljárást vagy a felszámolást elrendelõ végzés jogerõre

emelkedett. A nyilvántartás fennálló és törölt adataihoz a bíróság, a büntetõügyben eljáró ügyész, illetve nyomozó

hatóság, valamint a közérdekvédelmi jogkörében eljáró ügyész elektronikus úton férhet hozzá, a kezdeményezett és

jogerõsen még el nem rendelt eljárásokról való tudomásszerzés céljából. A Hivatal a törölt adatokat archiválja, és öt

évig õrzi meg.”

(4) A Cstv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény külön nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi

III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései – a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredõ eltérésekkel –

megfelelõen irányadóak azzal, hogy

a) a csõdeljárásban

aa) felfüggesztésnek nincs helye,

ab) félbeszakadásnak és szünetelésnek nincs helye,

b) a felszámolási eljárásban

ba) nincs helye félbeszakadásnak,

bb) a vitatott igény elbírálására irányuló és a kifogás alapján indult eljárást kivéve nincs helye beavatkozásnak,

bc) az eljárás szünetelésének csak a 26. § (4) bekezdésben foglaltak esetén van helye,

bd) az eljárás felfüggesztésének fizetésképtelenséget megállapító végzés meghozataláig, továbbá a 6/A. §

(2) bekezdése szerinti esetben van helye.”

7. § A Cstv. 6/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6/A. § (1) Ha büntetõügyben a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, és errõl

a büntetõügyben eljáró bíróság vagy ügyész a bíróságot [6. §] értesítette vagy arról a bíróságnak hivatalos tudomása

van, a felszámolás elrendelhetõ. Ebben az esetben – azt követõen, hogy az adós gazdálkodó szervezet vezetõje a 31. §

szerinti kötelezettségeit teljesítette, és a hitelezõi követeléseket bejelentették, továbbá akkor, ha az adós gazdálkodó

szervezet vezetõje a 31. § szerinti kötelezettségeit felhívás, illetve a 33. § szerinti jogkövetkezmények ellenére nem

teljesítette – a felszámolási eljárást fel kell függeszteni.

(2) A felfüggesztés a büntetõügyben eljáró bíróság határozatának jogerõre emelkedéséig, illetve a büntetõeljárás

során alkalmazott intézkedés végrehajtásának befejezéséig tart. A felfüggesztés nem érinti a felszámoló

kötelezettségeit és a 38. § (1)–(2) bekezdésben, valamint a 40. §-ban foglaltaknak az alkalmazását. A felfüggesztés

idõtartama alatt a kirendelt felszámoló jogait és kötelezettségeit az e §-ban meghatározott keretek között

gyakorolhatja. A felfüggesztés idõtartama alatt is elbírálhatja a bíróság a felszámoló jogszabálysértõ intézkedései vagy

mulasztásai ellen benyújtott kifogásokat.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés a hitelezõk követelésének teljesülését késleltetné vagy veszélyeztetné,

a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követõen pedig a bíróság – zár alá vétel elrendelése mellett – engedélyezheti

a felszámolási eljárás folytatását.

(4) A felszámolási eljárás folytatásának engedélyezése iránti kérelmet a jogi személlyel szemben folytatott

büntetõügyben eljáró bírósághoz, illetve ügyészhez a felszámoló nyújthat be. A kérelemhez a 31. § (1) bekezdés

a) pontja szerinti záróleltárt, valamint éves beszámolót vagy a 46. § (2) bekezdése szerinti nyitó felszámolási mérleget

kell mellékelni.

(5) Az engedély megadása esetén a felszámolási eljárás folytatható, azonban befejezésére csak a jogi személlyel

szemben folytatott büntetõügyben eljáró bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen kerülhet sor.

(6) A zár alá vett vagyon, vagyonrész, illetve vagyontárgy nem vonható be a vagyonfelosztásba. Ha a zár alá vett

vagyon, vagyonrész vagy vagyontárgy értéke meghaladja a büntetõeljárásban a jogi személlyel szemben

alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján biztosítani kívánt

összeget, a zár alá vétel korlátozása és a vagyon, vagyonrész vagy vagyontárgy értékesítésének engedélyezése iránt

a felszámoló kérelmet nyújthat be a vádirat benyújtásáig az ügyészhez, azt követõen a büntetõügyben eljáró

bírósághoz.

(7) Az értékesítés engedélyezése esetén a zár alá vett vagyon, vagyonrész, illetve vagyontárgy nem értékesíthetõ olyan

összeg alatt, mint amelynek biztosítására a zár alá vételt elrendelték. Az értékesítésbõl befolyt vételárból le kell vonni

a zár alá vétellel biztosítani kívánt összeget, és azt annak a bíróságnak a letéti számlájára kell befizetni, amelynél a zár

alá vételt foganatosító bírósági végrehajtó mûködik.
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(8) A büntetõeljárás befejezését, illetve ha a büntetõügyben eljáró bíróság az adós gazdálkodó szervezettel szemben

vagyonelkobzást rendelt el, annak végrehajtását követõen – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a bíróság elrendeli

a felszámolási eljárás folytatását. Amennyiben a büntetõügyben eljáró bíróság az adós gazdálkodó szervezettel

szemben pénzbírságot szabott ki, illetve a bûnügyi költség megfizetésére kötelezte (a továbbiakban együtt:

a büntetõeljárásban az állam javára fizetendõ összeg), a felszámoló az ebbõl eredõ követeléseket hitelezõi igényként

veszi nyilvántartásba, és elégíti ki a kielégítési sorrend általános szabályai (57–58. §) szerint.

(9) Amennyiben a büntetõügyben eljáró bíróság jogerõs határozatával az adós gazdálkodó szervezet teljes vagyonára

vagyonelkobzást rendelt el, az adós gazdálkodó szervezetet az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján terhelõ

követelések kifizetése iránt a bíróság értesítését követõen az államháztartásért felelõs miniszter soron kívül intézkedik.

Ez a kötelezettség az elkobzott vagyon mértékéig áll fenn. A felszámoló a kifizetés és az adós iratanyagának

elhelyezésének megtörténtérõl a bíróságot értesíti. A bíróság a felszámoló munkadíját az eljárás idõtartama,

a felszámoló által elvégzett tevékenység és az eljárás munkaterhe figyelembevételével állapítja meg. A felszámoló

benyújtja a felszámolási zárómérleget. A bíróság ennek alapján dönt a felszámolási eljárás befejezésérõl és az adós

gazdálkodó szervezet megszüntetésérõl. A végzést meg kell küldeni az államot a magánjogi jogviszonyokban

képviselõ szervezetnek is.”

8. § A Cstv. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adós gazdálkodó szervezet vezetõje a bírósághoz csõdeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújthat be, az adós

részérõl a jogi képviselet kötelezõ.”

9. § A Cstv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A 7. § szerinti kérelem benyújtásához az adós gazdálkodó szervezet alapítói (tagsági) jogait gyakorló legfõbb

szerv elõzetes egyetértése szükséges. Egyéni cég esetében a kérelmet a cégtulajdonos saját döntése alapján

nyújthatja be. A kérelem benyújtásáról a munkavállalókat, a Munka Törvénykönyvében meghatározott

szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) tájékoztatni kell.

(2) A csõdeljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell, illetve ahhoz csatolni kell

a) az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,

b) az (1) bekezdésben említett legfõbb szerv elõzetes egyetértését bizonyító okiratot, a munkavállalók

tájékoztatásáról szóló dokumentumot,

c) három hónapnál nem régebbi éves (egyszerûsített éves) beszámolót vagy közbensõ mérleget és az adós

vezetõjének írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az az adós vagyoni helyzetérõl valós és megbízható képet ad,

d) az adós vezetõjének nyilatkozatát arról, hogy a c) pont szerinti beszámoló vagy közbensõ mérleg elfogadása óta

az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges változások történtek,

e) ha az adós a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja,

az ezzel összefüggõ szerzõdéseket,

f) az adós hitelezõinek névsorát, az adós tartozásainak felsorolását, azok esedékességét, valamint azt, hogy az adós

mely hitelezõi követeléseket ismer el és melyeket vitat, melyek a biztosított [12. § (3) bekezdés] és a nem biztosított

hitelezõi igények, az adós által vállalt, a számvitelrõl szóló törvény szerinti függõ kötelezettségek, továbbá az adóssal

szemben fennálló függõ követelések ismertetését,

g) a csõdeljárás elrendelésérõl és a fizetési haladékról szóló közzététel költségtérítésének befizetését igazoló okiratot,

h) az adós vezetõjének nyilatkozatát arról, hogy az adós mely pénzforgalmi szolgáltatónál vezet pénzforgalmi

számlát, a számlaszámok megnevezésével, továbbá hogy mely befektetési szolgáltatónál rendelkezik

értékpapírszámlával,

i) az adós vezetõjének kötelezettségvállaló nyilatkozatát arról, hogy a csõdeljárás iránti kérelem benyújtásával

egyidejûleg értesíti a pénzforgalmi szolgáltató számlavezetõket a csõdeljárás iránti kérelem benyújtásáról oly módon,

hogy a számlavezetõk errõl az ideiglenes fizetési haladék 9. § (1) bekezdés szerinti közzétételét megelõzõ

munkanapon 15 óráig hitelt érdemlõ módon tudomást szerezzenek, továbbá hogy nem kezdeményez olyan fizetési

mûveletet vagy átutalást, amely a fizetési haladék célját meghiúsítaná, valamint nem tesz más olyan intézkedést sem,

amellyel valamely hitelezõt elõnyös helyzetbe hozna a többi hitelezõhöz képest,

j) az adós vagyoni helyzetét bemutató, az adós vezetõje által aláírt, külön jogszabály szerinti adatokat tartalmazó

adatlapot.
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(3) Az adósnak nyilatkoznia kell arról is, hogy

a) ha volt ellene korábban elrendelt csõdeljárás, akkor az esetleges korábbi csõdeljárás elrendelésének idõpontjában

fennállt, illetve annak során keletkezett hitelezõi igények kielégítésre kerültek-e, a korábbi csõdeljárás jogerõs

befejezésének közzétételétõl számítva két év eltelt-e,

b) van-e tudomása ellene felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem benyújtásáról, vagy fizetésképtelenségét

megállapító végzés meghozataláról, és ha igen, ezt az eljárást melyik bíróság elõtt kezdeményezték,

c) volt-e olyan korábbi csõdeljárás iránti kérelme, amelyet a bíróság a 9. § (4) bekezdésében foglaltak szerint hivatalból

elutasított, ha az errõl szóló jogerõs végzés közzétételétõl számítva egy év még nem telt el, és ha igen, ezt melyik

bíróság elõtt kezdeményezte.

(4) Az adós köteles tájékoztatást adni a csõdeljárás iránti kérelme benyújtásáról mindazon bíróságnak, amely elõtt

tudomása szerint felszámolási eljárás iránti kérelmet adtak be ellene.

(5) A (2) bekezdés i) pontja szerinti bejelentést követõen a pénzforgalmi szolgáltató számlavezetõ a bejelentést

banktitokként, illetve fizetési titokként kezeli, az adós számlájával szemben nem érvényesítheti az adóssal fennálló

jogviszonyán alapuló követeléseket, továbbá nem tehet más olyan intézkedést sem, ami õt vagy más hitelezõt

elõnyösebb helyzetbe hozza a többi hitelezõhöz képest.”

10. § (1) A Cstv. 9. § (1) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az adós kérelme alapján – ha a kérelem azonnali elutasítására nem kerül sor – a bíróság egy munkanapon belül

intézkedik a kérelemnek, továbbá az adóst megilletõ azonnali, ideiglenes fizetési haladéknak – külön jogszabályban

meghatározott módon – a Cégközlönyben történõ közzétételérõl.”

(2) A Cstv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a csõdeljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg vagy azt követõen az adós ellen felszámolási eljárás

megindítására irányuló kérelem érkezik, a bíróság ennek a kérelemnek az elbírálását a csõdeljárás elrendeléséig

[10. § (1) bekezdés], illetõleg a csõdeljárás iránti kérelem elutasításáig felfüggeszti.”

(3) A Cstv. 9. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha az adós ellen a csõdeljárás iránti kérelem benyújtását megelõzõen a székhelye szerinti bíróságon felszámolás

iránti kérelmet nyújtottak be, de a fizetésképtelenség megállapításáról és a felszámolás elrendelésérõl még nem

hoztak elsõfokú végzést, ennek a kérelemnek az elbírálását a bíróság a csõdeljárás elrendeléséig [10. § (1) bekezdés],

illetõleg a csõdeljárás iránti kérelem elutasításáig felfüggeszti.”

(4) A Cstv. 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A csõdeljárás iránti kérelmet hivatalból elutasító végzésnek tartalmaznia kell az adós nevét, székhelyét,

cégjegyzékszámát, a bíróság nevét és az ügy számát, továbbá a csõdeljárás iránti kérelem elutasításának okát,

valamint – ha az ideiglenes fizetési haladék közzétételre került – azt, hogy az ideiglenes fizetési haladék a jogerõs

végzés közzétételével megszûnik. A csõdeljárás iránti kérelmet hivatalból elutasító végzés elleni fellebbezés

benyújtásának határideje 5 nap. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A fellebbezést soron kívül, de

legfeljebb 8 munkanapon belül kell elbírálni.”

(5) A Cstv. 9. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A bíróság megszünteti a csõdeljárást, ha hitelt érdemlõen tudomást szerez arról, hogy a csõdeljárás iránti kérelmet

a (4) bekezdés b)–h) pontja szerinti okból hivatalból el kellett volna utasítani. A vagyonfelügyelõ díját a bíróság

az addig elvégzett tevékenységével, munkaterhével arányosan állapítja meg.

(10) A bíróság az adósi kérelem benyújtóját 100 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedõ bírsággal sújtja, és az eljárás

költségeiben marasztalhatja, ha a csõdeljárás iránti kérelemben vagy a csatolt dokumentumokban valótlan adatot

közölt, valótlan tartalmú dokumentumokat csatolt, továbbá ha a 8. § (2) bekezdés i) pontja szerinti értesítési

kötelezettségét elmulasztja. A kötelezettség teljesítésére és a bírság kiszabására figyelmeztetõ végzést, valamint

a bírságot kiszabó végzést az adós gazdálkodó szervezet azon többségi befolyással [Ptk. 685/B. §] rendelkezõ tagjának

(egyszemélyes társaság és egyéni cég esetén a tagnak, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén

a külföldi székhelyû vállalkozásnak) is meg kell küldeni, amely a bírság kiszabásának alapjául szolgáló cselekmény vagy

mulasztás idején az említett mértékû részesedéssel rendelkezett. Az említett tag, illetõleg külföldi székhelyû

vállalkozás a bírság megfizetéséért behajthatatlanság esetén kezesként felel. A külföldi székhelyû vállalkozás

az említett kezesi kötelezettségébõl eredõ fizetési kötelezettségét nem teljesítheti a fióktelepe rendelkezésére

bocsátott vagyonból.”
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11. § (1) A Cstv. 10. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A csõdeljárás elrendelésérõl szóló, közzétételre kerülõ végzésnek tartalmaznia kell)

„e) azt, hogy a végzés közzétételétõl az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdõ

idõpontját megelõzõen, vagy az azt követõen esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában,”

(2) A Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelikezés lép:

(A csõdeljárás elrendelésérõl szóló, közzétételre kerülõ végzésnek tartalmaznia kell)

„f) a hitelezõknek szóló felhívást arra, hogy fennálló követeléseiket a csõdeljárás elrendelésérõl szóló végzés

közzétételétõl számított 30 napon belül – a csõdeljárás kezdõ idõpontját követõen keletkezõ követeléseiket pedig

8 munkanapon belül – jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelõnek, a követelés nyilvántartásba vételéért

fizetendõ díjat ezzel egyidejûleg fizessék be a vagyonfelügyelõ 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi

bankszámlájára,”

(3) A Cstv. 10. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A csõdeljárás elrendelésérõl szóló, közzétételre kerülõ végzésnek tartalmaznia kell)

„g) utalást a követelésbejelentési határidõ elmulasztásának jogkövetkezményeire.”

(4) A Cstv. 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés e) pontja szerinti fizetési haladék a közzétételt követõ 120. napot követõ második munkanap 0 óráig

tart, kivéve, ha a vagyonfelügyelõ által ellenjegyzett, 18. § (11) bekezdés szerinti jegyzõkönyvi határozat alapján

a bíróság végzést hoz a fizetési haladék meghosszabbításáról, és egyben intézkedik annak közzétételérõl is

a Cégközlönyben, hogy a jegyzõkönyvben foglalt határidõig a fizetési haladék meghosszabbításra kerül. Ha a fizetési

haladék meghosszabbítására nem kerül sor, a bíróság a vagyonfelügyelõ értesítése alapján, az ennek beérkezését

követõ 5 munkanapon belül hozza meg a 21/B. § szerinti végzést a csõdeljárás megszüntetésérõl és a fizetési

haladéknak a felszámolást elrendelõ jogerõs végzés közzétételi napját követõ második munkanap 0 óráig történõ

meghosszabbításáról.

(5) A csõdeljárás elrendelésével egyidejûleg a 9. § (3) és (3a) bekezdése szerinti felszámolási eljárásokat a bíróság

soron kívül, hivatalból megszünteti, a csõdeljárás elrendelését követõen benyújtott felszámolás iránti kérelmeket

pedig elutasítja.”

12. § (1) A Cstv. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az ideiglenes fizetési haladék és a fizetési haladék (a továbbiakban együtt: fizetési haladék) célja a csõdvagyon megõrzése

a hitelezõkkel kötendõ egyezség érdekében, annak idõtartama alatt az adós, a vagyonfelügyelõ, a számlavezetõk és

a hitelezõk is kötelesek tartózkodni minden olyan intézkedéstõl, amely a haladék célját meghiúsítja. A fizetési haladék)

„a) a csõdeljárás iránti kérelem benyújtásakor fennálló és kezdõ idõpontja után keletkezett munkabér-követelések és

a bérjellegû egyéb juttatásokra vonatkozó követelések, az ezeket terhelõ adók és más közterhek, (ideértve

a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat is), a végkielégítés, tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék és bányászati

keresetkiegészítés, a szakképzésben részt vevõ tanulóknak járó juttatások és kedvezmények, továbbá

a villamosenergia- és földgázellátásért fizetendõ díjak (beleértve a rendszerhasználati díjakat is), valamint minden

egyéb, szolgáltatási kötelezettség alapján járó vagy külön jogszabályban meghatározott közmûdíj, a pénzforgalmi

szolgáltató által felszámított számlavezetési díj, a vagyonfelügyelõnek a 16. § (3) bekezdése alapján felszámított, de

a nyilvántartási díjból meg nem térülõ díja és költségei, valamint”

(kifizetése alól nem mentesít.)

(2) A Cstv. 11. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Az ideiglenes fizetési haladék és a fizetési haladék (a továbbiakban együtt: fizetési haladék) célja a csõdvagyon megõrzése

a hitelezõkkel kötendõ egyezség érdekében, annak idõtartama alatt az adós, a vagyonfelügyelõ, a számlavezetõk és

a hitelezõk is kötelesek tartózkodni minden olyan intézkedéstõl, amely a haladék célját meghiúsítja. A fizetési haladék)

„d) a (2) bekezdés g) pontja szerinti, a gazdasági tevékenység folytatásához a vagyonfelügyelõ ellenjegyzésével vállalt

fizetési kötelezettségek”

(kifizetése alól nem mentesít.)

(3) A Cstv. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A fizetési haladék idõtartama alatt)

„c) az adóssal szemben a pénzkövetelések végrehajtása – az (1) bekezdésben foglalt követelések kivételével –

szünetel, és végrehajtásuk elrendelésének nincs helye,”
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(4) A Cstv. 11. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A fizetési haladék idõtartama alatt)

„g) az adós vagyona terhére kifizetések csak a vagyonfelügyelõ ellenjegyzésével teljesíthetõk, ideértve az adós

gazdasági tevékenységének folytatásához szükséges kötelezettségek teljesítését is,

h) az adóssal kötött szerzõdéstõl nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós

csõdeljárást kezdeményezett vagy a fizetési haladék idõtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék

elõtt keletkezett tartozásait.”

(5) A Cstv. 11. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1) és (3) bekezdés szerinti jogcímek alapján történõ kifizetéseknél a pénzforgalmi megbízások esetén

nyilatkozni kell arról, hogy a fizetési megbízás az említett körbe tartozik.”

(6) A Cstv. 11. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidõben bejelentett hitelezõi követelés a fizetési haladék

idõtartama alatt – ha a hitelezõ és az adós közötti szerzõdés másként nem rendelkezik – kamatozik.

(6) A fizetési haladék idõtartamával az adóssal szemben a külön jogszabályok szerinti, vagyoni igények

érvényesítésére, ilyen igényekkel összefüggésben keresetindításra meghatározott határidõk meghosszabbodnak,

amennyiben a hitelezõ az igényét a 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidõben bejelentette.

(7) A bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetõjét pénzbírsággal sújtja, ha a (2) bekezdés e) pontjába ütközõen

kifizetést teljesít, vagy lehetõvé teszi, hogy a hitelezõk a (2) bekezdésbe ütközõ módon érvényesítsék követeléseiket.

A pénzbírság összege a kifizetett összeg 10%-a. A kötelezettség teljesítésére és a bírság kiszabására figyelmeztetõ

végzést, valamint a bírságot kiszabó végzést az adós gazdálkodó szervezet azon többségi befolyással [Ptk. 685/B. §]

rendelkezõ tagjának (egyszemélyes társaság és egyéni cég esetén a tagnak, külföldi székhelyû vállalkozás

magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû vállalkozásnak) is meg kell küldeni, amely a bírság kiszabásának

alapjául szolgáló cselekmény vagy mulasztás idején az említett mértékû részesedéssel rendelkezett. Az említett tag,

illetõleg a külföldi székhelyû vállalkozás a bírság megfizetéséért behajthatatlanság esetén kezesként felel. A külföldi

székhelyû vállalkozás az említett kezesi kötelezettségébõl eredõ fizetési kötelezettségét nem teljesítheti a fióktelepe

rendelkezésére bocsátott vagyonból.

(8) A bíróság a (7) bekezdésben meghatározott esetben hivatalból elrendelheti, hogy a vagyonfelügyelõt együttes

cégjegyzési és a pénzforgalmi számlák feletti együttes rendelkezési jog illesse meg. A végzés ellen fellebbezésnek

nincs helye.”

13. § (1) A Cstv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adós a hitelezõit a csõdeljárást elrendelõ végzés közzétételétõl számított 5 munkanapon belül közvetlenül is

értesíti, és a hitelezõket országos napilapban, továbbá (ha ilyennel rendelkezik) a honlapján is felhívja követeléseiknek

a 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidõn belül történõ bejelentésére, és egyben a követelés

nyilvántartásba vételéért fizetendõ díjnak a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelõ pénzforgalmi számlájára történõ

megfizetésére, valamint a követeléseiket megalapozó okiratok csatolására, azzal, hogy a határidõ elmulasztása esetén

a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A 11. § (1) bekezdése szerinti követeléseket, a 3. § (1) bekezdés

g) pont szerinti függõ követeléseket, továbbá – a folyamatban lévõ peres és nemperes eljárásokban, közigazgatási

hatósági eljárásokban az adóssal szemben támasztott igényeket kivéve – az adós számviteli törvény szerinti függõ

kötelezettségeivel összefüggõ azon igényeket, amelyekkel összefüggésben jövõbeli eseménytõl függ, hogy

keletkezik az adós számára fizetési kötelezettség, még nem kell bejelenteni. A követelés nyilvántartásba vételének

feltétele az is, hogy a hitelezõ annak 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 100 000 forintot

nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelõ pénzforgalmi számlájára, aki az így beérkezett összeget

elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag számlával igazolt költségeinek megtérítésére és díjának kiegyenlítésére

használhatja fel. Az összeg említett célokra való felhasználásáról a vagyonfelügyelõ elszámol a hitelezõi

választmánynak, hitelezõi képviselõnek, ezek hiányában a bíróságnak. Amennyiben a hitelezõk által fizetett

nyilvántartási díj az említett kiadásokat nem fedezi, annak elõlegezésére és viselésére az adós köteles. A külföldi

székhelyû, illetve külföldi lakóhellyel rendelkezõket a vagyonfelügyelõ kézbesítési megbízott igénybevételére hívja

fel.”

(2) A Cstv. 12. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az adós köteles az (1) bekezdés szerinti közzétételben, illetve értesítésben a vagyonfelügyelõ pénzforgalmi

számlaszámát is közölni.”
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(3) A Cstv. 12. § (2) bekezdés b) pont bevezetõ szövege és ba) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A vagyonfelügyelõ – az adós bevonásával – külön-külön nyilvántartásba veszi a követeléseket a következõképpen:)

„b) a 10. § (2) bekezdés f) pontja szerinti határidõben bejelentett, az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba-vételi díj

megfizetésével bejelentett, biztosított és nem biztosított követelések, ezen belül külön-külön

ba) az elismert vagy nem vitatott követelések,”

(4) A Cstv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti biztosított az a követelés – a biztosítékul szolgáló vagyontárgy értéke erejéig –

amely kifizetésének biztosítására az adós mint zálogkötelezett vagyontárgyán vagy vagyonán zálogjogot alapítottak,

az adós mint kötelezett által nyújtott óvadékot, biztosítéki célú vételi jogot, biztosítéki célú engedményezést kötöttek

ki, továbbá, amely érvényesítése érdekében az adós vagyontárgyán végrehajtási jog van bejegyezve, vagy

a végrehajtás során az adós vagyontárgyát lefoglalták.”

(5) A Cstv. 12. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A követelés részei a (2) bekezdés különbözõ kategóriáiba is besorolhatók. A követelés vagy követelésrész nem

vitatottként történõ besorolása nem minõsül tartozáselismerésnek. Nem lehet vitatott követelésként nyilvántartásba

venni a közokiratba foglalt hitelezõi követelést [Pp. 195. §], ide nem értve, ha annak megfizetése részben vagy

egészben már megtörtént.

(5) Az adóst és a hitelezõket a besorolásról és a nyilvántartásba vett követelés összegérõl haladéktalanul értesíteni

kell, és legalább 5 munkanapos határidõt kell számukra biztosítani, hogy arra vonatkozóan észrevételt tehessenek.

Az észrevétel tárgyában a vagyonfelügyelõ három munkanapon belül dönt, és errõl haladéktalanul köteles értesíteni

a hitelezõt és az adóst, akik az errõl történt tudomásszerzéstõl számított 5 munkanapon belül nyújthatnak be kifogást

a bírósághoz a vagyonfelügyelõ besorolásra vonatkozó intézkedése ellen, ideértve azt is, ha a vagyonfelügyelõ nem

a hitelezõ által bejelentett összegben veszi nyilvántartásba a követelést. A bíróság a kifogás elbírálása tárgyában soron

kívül, de legfeljebb 8 munkanapon belül határoz. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye. A bíróság végzése

következtében nem vitatottként nyilvántartásba vett követelés nem minõsül az adós általi tartozáselismerésnek,

a hitelezõvel szembeni igényérvényesítést nem zárja ki.”

(6) A Cstv. 12. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A vitatott követelés (a követelés vitatott része) vonatkozásában az adósnak – a vagyonfelügyelõ jóváhagyásával –

olyan mértékû tartalékot kell képeznie a csõdegyezség során, mint ami a hitelezõt akkor illetné meg, ha követelése

nem vitatottként kerülne besorolásra. Ennek feltétele, hogy a követelés jogosultja igényét bírósági úton vagy

közigazgatási határozattal érvényesítse az adóssal szemben (ideértve a már folyamatban lévõ eljárásokat is), és ezt

a vagyonfelügyelõnél igazolja. Tartalékképzés helyett az adós a vagyonfelügyelõ jóváhagyásával – olyan biztosítékot

is nyújthat – a 13. § (5) bekezdésének figyelembevételével – amely a követelés esedékessé válása esetén a hitelezõ

igényének rendezését biztosítja.”

14. § A Cstv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés e) pontjában említett jogügyletek vagy jognyilatkozatok eredményes megtámadása esetén

az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni.”

15. § A Cstv. 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vagyonfelügyelõ mûködése során az ilyen tisztséget betöltõ személytõl elvárható gondossággal köteles eljárni.

Kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelõsség szabályai szerint felel. A vagyonfelügyelõ

elvárható gondosságának körébe tartozik az is, hogy amennyiben a csõdeljárás elõtt az adós vezetõ tisztségviselõje

részérõl a hitelezõk érdekeit sértõ vagyonkimentés történt, akkor errõl értesíti az adós legfõbb szervét, felügyelõ

bizottságát, könyvvizsgálóját, és kezdeményezi, hogy azok a szükséges intézkedéseket tegyék meg, kezdeményezzék,

illetve indítsák meg a jogügyletek megtámadására irányuló eljárásokat is. A tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn

azon személyekkel szemben, akik a jogellenes cselekményeket elkövették. A vagyonfelügyelõ minderrõl tájékoztatja

a hitelezõi választmányt, illetve a hitelezõi képviselõt is. A vagyonfelügyelõ a tudomására jutott jogszabálysértõ

cselekményt – ha az elkövetõ személye ismert, akkor annak megjelölésével – köteles a bíróságnak és a más eljárások

lefolytatására illetékes szervezeteknek írásban bejelenteni.

(2) A vagyonfelügyelõ a bíróság, a hitelezõi választmány, a hitelezõi képviselõ felhívására, 8 munkanapon belül

köteles saját tevékenységérõl, az adós vagyoni, pénzügyi helyzetérõl beszámolni.”
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16. § (1) A Cstv. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A vagyonfelügyelõi tisztség)

„b) a 21/B. § szerint elrendelt felszámolás esetében a felszámoló kirendelésével”

szûnik meg.)

(2) A Cstv. 16. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A vagyonfelügyelõ díjának mértéke a 8. § (2) bekezdésének c) pontja alapján csatolt, a vagyonfelügyelõ által

ellenõrzött és írásban véleményezett mérlegben szereplõ eszközök könyvszerinti értékének alapulvételével:

a) 100 000 000 forint alatti könyv szerinti érték esetén annak 2%-a, de legalább 250 000 forint,

b) 100 000 001 forint – 500 000 000 forint közötti könyv szerinti érték esetén a 100 000 000 forint 2%-a és az efeletti

rész 1,25%-a,

c) 500 000 001 forint – 1 000 000 000 forint közötti könyv szerinti érték esetén az 500 000 001 forint 1, 25%-a és

az efeletti rész 0,75%-a,

d) 1 000 000 001 forint feletti könyv szerinti érték esetén az 1 000 000 001 forint 0, 75%-a és az efeletti rész 0,25%-a.

(4) Az egyezség jóváhagyása esetén a vagyonfelügyelõt a (3) bekezdés szerinti díj további 15%-a, de legalább

300 000 forint illeti meg.

(5) A (3)–(4) bekezdés szerint kiszámított összeg a díjat terhelõ általános forgalmi adót nem tartalmazza. A díjat és

a vagyonfelügyelõ költségelszámolását a bíróság az eljárást megszüntetõ, vagy az eljárást befejezetté nyilvánító

végzésében állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A bíróság a (3)–(4) bekezdésben meghatározottaknál alacsonyabb

díjmértéket is megállapíthat, a csõdeljárás idõtartama, a vagyonfelügyelõ által elvégzett tevékenység és az adott

eljárás munkaterhe figyelembevételével.”

17. § (1) A Cstv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adós – a csõdeljárás kezdõ idõpontjától számított 60 napon belüli idõpontra – összehívja a hitelezõket,

egyezségi tárgyalást tart, amelyre a 8. § (2) bekezdésében meghatározott okiratok, továbbá a fizetõképesség

helyreállítását és az adósságok rendezését célzó program, és egy elõzetes egyezségi javaslat megküldésével

a vagyonfelügyelõt és a nyilvántartásba vett hitelezõit közvetlenül is, az esetleges ismeretlen hitelezõket pedig

hirdetmény útján hívja meg, a külföldi székhelyû, illetve külföldi lakóhellyel rendelkezõket kézbesítési megbízott

igénybevételére hívja fel. A tárgyalás idõpontját úgy kell kitûzni, hogy a vagyonfelügyelõ a 18. § (11) bekezdés szerinti

– a fizetésihaladék-meghosszabbítás közzétételének kezdeményezésével kapcsolatos – feladatainak eleget tudjon

tenni. A tárgyalás idõpontjáról a 8. § (1) bekezdés szerinti testületet is értesíteni kell. A meghívót és mellékleteit

legalább 8 munkanappal a tárgyalást megelõzõen kell a meghívottaknak eljuttatni, a hirdetményt pedig a fizetési

haladék közzétételétõl számított 8 munkanapon belül két országos napilapban kell közzétenni, és az adós gazdálkodó

szervezet honlapján is (ha van honlapja) közzé kell tenni. Ennek elmulasztása esetén a bíróság – bármely hitelezõ vagy

a vagyonfelügyelõ kérelmére – a 9. § (10) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja, és

elrendeli, hogy a vagyonfelügyelõt az adós gazdálkodó szervezetben együttes cégjegyzési és a pénzforgalmi számlák

felett együttes rendelkezési jog illesse meg.”

(2) A Cstv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A meghívónak tartalmaznia kell:

a) az adós nevét és székhelyét, cégjegyzékszámát,

b) a csõdeljárás kezdõ idõpontját,

c) a tárgyalás helyét és idejét,

d) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratokat

a hitelezõk a tárgyalás elõtt hol tekinthetik meg.”

18. § (1) A Cstv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egyezségi tárgyaláson a hitelezõk személyesen vagy képviselõjük útján vehetnek részt. A képviselõknek

e minõségüket – erre irányuló külön felhívás nélkül is – a vagyonfelügyelõ számára is igazolniuk kell. A hitelezõk –

az 5/A. §-ban meghatározott szabályok szerint – választmány alakításáról vagy hitelezõi képviselõ megbízásáról is

dönthetnek. Az egyezségi tárgyaláson a hitelezõk szavazással döntenek.”

(2) A Cstv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az elsõ tárgyaláson a hitelezõk kinyilváníthatják, hogy az egyezségi javaslatot nem támogatják. Ha az adós

az egyezségi javaslat átdolgozását nem vállalja, akkor a tárgyalást lezárja, errõl jegyzõkönyvet vesz fel, és ezt

haladéktalanul megküldi a bíróságnak, továbbá a 8. § (1) bekezdése szerinti legfõbb szervnek. Ha az adós az egyezségi
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javaslat átdolgozását a hitelezõk által megszabott határidõben vállalja, akkor a hitelezõkkel a fizetési haladék tartama

alatt több tárgyalás is tartható. A meghívót és mellékleteit (ideértve az átdolgozott egyezségi javaslatot is) legalább

8 munkanappal a tárgyalást megelõzõen kell a meghívottakhoz eljuttatni. Ha bármelyik tárgyalás eredményeként

a hitelezõk kinyilvánítják, hogy a csõdegyezség megkötéséhez nem adják meg a 20. §-ban meghatározott arányban

a hozzájárulást, az adós a tárgyalásokat lezárja, errõl jegyzõkönyvet vesz fel, és ezt haladéktalanul megküldi

a bíróságnak, továbbá a 8. § (1) bekezdése szerinti legfõbb szervnek. A vagyonfelügyelõnek fel kell hívnia a figyelmet

arra, ha – a nyilvántartásba vett hitelezõk számára tekintettel – a bíróság végzésének kézbesítésére a Cégközlönyben

hirdetményi úton kerül majd sor, és tájékoztatást kell adni az ezzel összefüggõ tudnivalókról is. Amennyiben az adós

az e bekezdés szerinti teendõkkel késlekedik, a vagyonfelügyelõ köteles a bíróság számára a bejelentést megtenni

a tárgyalások sikertelenségérõl. A bejelentés késedelme vagy elmulasztása esetén a bíróság az adóssal szemben

a 21/A. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A bíróság az említett jegyzõkönyv

beérkezését követõ 8 munkanapon belül hozza meg a 21/B. § szerinti döntést a csõdeljárás megszüntetésérõl.”

(3) A Cstv. 18. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A szabályszerû meghívás ellenére személyesen vagy képviselõje útján részt nem vevõ hitelezõt a nemmel

szavazók közé kell számítani. A szavazatok számításánál a hitelezõket minden 50 000 forint elismert vagy nem vitatott

követelésként nyilvántartásba vett követelés után egy egész szavazat illeti meg, töredékszavazat érvényesítésének

nincs helye. Az 50 000 forint alatti követelések hitelezõi is egy szavazattal rendelkeznek. A szavazatszámítást nem

befolyásolja a csõdeljárás iránti kérelem benyújtását megelõzõen 180 napon belül, vagy a csõdeljárás iránti követelés

benyújtását követõen a hitelezõi követelés más hitelezõre történõ engedményezése. A fizetési haladék idõtartama

alatt keletkezett kamatkövetelést a szavazatszámításnál nem kell figyelembe venni. E bekezdés alkalmazásában

a követelés nyilvántartásba vételéért fizetett díjat is hitelezõi követelésként kell számításba venni. A 12. § (2) bekezdés

bc)–bd) pontja szerinti hitelezõk szavazatát az említett számítási módnál negyedakkora mértékben kell figyelembe

venni, ide nem értve a 12. § (2) bekezdés bc) pontja szerinti azon hitelezõt, amely a csõdeljárás alatt legalább az adós

jegyzett tõkéjét elérõ mértékû reorganizációs célú hitelnyújtással összefüggõ részedés-szerzés révén válik az adós

többségi befolyással rendelkezõ tulajdonosává, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt a gazdasági

társaságokról szóló törvényben meghatározott elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja, és az adósnak

a csõdeljárás alatt legalább az adós jegyzett tõkéjét elérõ reorganizációs célú kölcsönt vagy hitelt nyújt.”

(4) A Cstv. 18. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A vagyonfelügyelõ a fizetési haladék meghosszabbításának jóváhagyásáról szóló jegyzõkönyvi határozat általa

ellenjegyzett példányát, a közzétételi kérelmet, a hitelezõi követelésekrõl a 12. § (2)–(4) bekezdése alkalmazásával

készített nyilvántartást, a hitelezõkkel folytatott tárgyalás (tárgyalások) jegyzõkönyveit, a hitelezõk nyilatkozatait

a fizetési haladék meghosszabbítására vonatkozó hozzájárulásukról megküldi a bíróságnak, legkésõbb a 10. §

(4) bekezdésében meghatározott 120 napos határidõ, illetve a meghosszabbított fizetési haladék határidejének

leteltét megelõzõ 15. munkanapon. A bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról 5 munkanapon belül dönt.

A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye. Ha a kérelmet a bíróság nem utasítja el, haladéktalanul intézkedik

a fizetési haladék meghosszabbításáról szóló végzés Cégközlöny honlapján történõ közzétételérõl oly módon, hogy

a közzététel még a fizetési haladék letelte elõtt megtörténjen. A közzétételre a Cégközlöny honlapján kerül sor, napi

feltöltéssel.”

19. § A Cstv. 20. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A megkötött egyezség azokra az egyezségkötésre jogosult hitelezõkre is kiterjed, akik az egyezséghez nem

járultak hozzá, vagy szabályszerû értesítésük ellenére az egyezség megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed

azon hitelezõkre is, amelyek vitatott követelésére tartalékot kellett képezni, vagy tartalékképzés helyett biztosítékot

kellett számára nyújtani (kényszeregyezség). Az egyezség azonban az említett hitelezõkre vonatkozóan nem állapíthat

meg kedvezõtlenebb feltételeket, mint amelyeket az egyezséghez hozzájáruló hitelezõkre az adott hitelezõi

osztályban, továbbá a 12. § (2) bekezdés bc)– bd) pontja szerinti hitelezõi körben megállapított. A vitatott

követelésekre (követelésrészekre) vonatkozóan képzett tartalék terhére a vitatott követelés jogosultjának akkor lehet

kifizetést teljesíteni, ha a vitatott követelés jogosultja az adós ellen keresetet indított, és a bírósági eljárás jogerõsen

lezárult, amelyben a hitelezõ követelésének jogalapját és összegét a bíróság megállapította, vagy pedig a hitelezõ

közigazgatási úton érvényesítette igényét az adóssal szemben.”
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20. § A Cstv. 21. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az egyezséget írásba kell foglalni. A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen)

„d) valamennyi hitelezõ (annak képviselõje, kézbesítési megbízottja) nevét és postacímét, hitelezõi választmány,

hitelezõi képviselõ esetén azt is megjelölve, hogy melyik hitelezõket képviselik.”

21. § (1) A Cstv. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egyezségi tárgyalás eredményét [18. § (3) bekezdés, 19–20. §] 5 munkanapon belül – meghosszabbított fizetési

haladék esetén pedig legkésõbb annak lejártát 45 nappal megelõzõen – köteles az adós gazdálkodó szervezet

vezetõje a bíróságnak bejelenteni, illetve egyezség esetében az egyezségi megállapodást, továbbá a 19–21. §-ban

szereplõ feltételek teljesülését igazoló jegyzõkönyveket, megállapodásokat, nyilatkozatokat is köteles mellékelni.

E kötelezettség késedelme vagy elmulasztása esetén a bíróság 100 000 forinttól 500 000 forintig terjedõ pénzbírsággal

sújtja.”

(2) A Cstv. 21/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha az egyezség megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, a bíróság végzéssel azt jóváhagyja, és a csõdeljárást

befejezetté nyilvánítja. Az egyezséget jóváhagyó végzés ellen perújításnak nincs helye.”

(3) A Cstv. 21/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben az adós ellen az ideiglenes moratórium elõtt végrehajtást rendeltek el, a csõdeljárás befejezetté

nyilvánítása esetén az adós ellen folyamatban lévõ, pénzkövetelések végrehajtása iránti eljárások a csõdegyezségben

foglaltak teljesítéséig, a csõdegyezségben foglalt teljesítési határidõ leteltéig szünetelnek, kivéve a 11. § (1) bekezdés

szerinti követeléseket. A végrehajtási eljárás folytatását a csõdeljárásba bejelentkezett hitelezõ kérheti. A végrehajtás

a hitelezõt a csõdegyezség alapján megilletõ összegre folytatódik.”

22. § A Cstv. 21/B. és 21/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21/B. § Ha az egyezség nem jött létre, vagy a jogszabályokban foglaltaknak nem felel meg, a bíróság a csõdeljárást

megszünteti, ezt követõen a III. fejezet szerinti felszámolási eljárásban az adós fizetésképtelenségét hivatalból állapítja

meg [27. § (2) bekezdés e) pont], és elrendeli az adós felszámolását. A csõdeljárást megszüntetõ végzésben a bíróság

a fizetési haladékot meghosszabbítja a felszámolást elrendelõ jogerõs végzés közzétételi napját követõ második

munkanap 0 óráig. A vagyonfelügyelõ megbízatása – az ideiglenes vagyonfelügyelõre vonatkozó jogosítványokkal és

díjazással [24/A. §] – a felszámoló tevékenységének megkezdéséig meghosszabbodik, az adós továbbá a felszámolási

eljárás alatt nem kérhet a bíróságtól fizetési haladékot. A vagyonfelügyelõt ezen idõszakra megilletõ díj elõlegezésére

az adós köteles. A díj elõlegezésérõl szóló végzést az adós gazdálkodó szervezet azon többségi befolyással [Ptk.

685/B. §] rendelkezõ tagjának (egyszemélyes társaság és egyéni cég esetén a tagnak, külföldi székhelyû vállalkozás

magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû vállalkozásnak) is meg kell küldeni, amelyek az említett mértékû

részesedéssel rendelkeznek. Az említett tag, illetõleg a külföldi székhelyû vállalkozás a megtérítési kötelezettség

teljesítéséért behajthatatlanság esetén kezesként felel.

21/C. § (1) A 21/A. § (2) bekezdés és a 21/B. § szerinti végzéseket a bíróság a Cégközlönyben hirdetményi úton

kézbesíti, amennyiben a nyilvántartásba vett hitelezõk száma több mint 100.

(2) A hirdetményi úton történõ kézbesítéskor a végzést a Cégközlöny honlapján kell közzétenni. A közzétételre

a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A hirdetményi úton történõ kézbesítéskor a végzés rendelkezõ

részét a bíróság hirdetõtábláján is közzé kell tenni, és postai úton meg kell küldeni az adósnak, a vagyonfelügyelõnek

és a hitelezõi választmánynak, illetve a hitelezõi képviselõnek. A végzés rendelkezõ részét a Cégközlöny honlapján két

alkalommal, 2 napos idõközökkel kell közzétenni, és a második közzététel napján kell kézbesítettnek tekinteni.

A közzététel tartalmazza, hogy a végzés teljes szövege a bíróságon átvehetõ, továbbá hogy a végzés ellen benyújtott

esetleges fellebbezéseket a kézbesítést követõ 3 munkanapon belül lehet a bíróságon megtekinteni, és a kézbesítést

követõ 5 munkanapon belül lehet rá észrevételt benyújtani.

(3) A végzés elleni fellebbezést a kézbesítéstõl (hirdetményi úton történõ kézbesítés esetén a második közzétételtõl)

számított 8 munkanapon belül kell benyújtani, ez a határidõ jogvesztõ. A fellebbezést a bíróság soron kívül, de

legfeljebb 8 munkanapon belül bírálja el. A végzéseket azok jogerõre emelkedésekor haladéktalanul közzé kell tenni

a Cégközlönyben, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott módon. A végzést elektronikus úton a cégbíróság részére

haladéktalanul meg kell küldeni. A cégbíróság a cégjegyzékben a „cs. a.” toldat törlésérõl haladéktalanul gondoskodik.

A 21/A. § (3) bekezdése szerinti esetben az egyezséget jóváhagyó jogerõs végzés közzététele idõpontjában szûnik

meg a fizetési haladék. A végzést az adós és a vagyonfelügyelõ köteles az adós számláit vezetõ pénzforgalmi

szolgáltatóknak haladéktalanul bemutatni.”
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23. § (1) A Cstv. 22. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén)

„c) a cégbíróság értesítése alapján, ha a cégbíróság a gazdálkodó szervezet felszámolását kezdeményezte”

(folytatható le.)

(2) A Cstv. 22. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetén a jogi képviselet kötelezõ.

(4) Az (1) bekezdés a) és c) pontja alapján indult felszámolási eljárásban a csõdeljárást lefolytató bíróság, illetõleg

a megszüntetésre irányuló eljárást, kényszer-végelszámolási eljárást, kényszertörlési eljárást lefolytató cégbíróság

szerinti törvényszék illetékes.”

24. § (1) A Cstv. 24/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hitelezõ a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg vagy azt követõen a felszámolás kezdõ

idõpontjáig kezdeményezheti, hogy a bíróság az adós gazdálkodásának felügyeletére a felszámolói névjegyzékbõl

ideiglenes vagyonfelügyelõt rendeljen ki. A bíróság a kérelem elbírálása elõtt az adóst meghallgathatja. Az ideiglenes

vagyonfelügyelõ kirendelésére a 27/A. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

(2) A Cstv. 24/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ideiglenes vagyonfelügyelõ a végzés kézhezvételét követõ munkanapon köteles bejelenteni, ha vele szemben

a 27/A. §-ban foglalt kizárási ok áll fenn. Ennek hiányában a kézhezvételt követõ munkanapon köteles megkezdeni

a tevékenységét, ennek keretében felveszi a kapcsolatot az adós vezetõivel, tájékozódik az adós vagyoni-pénzügyi

helyzetérõl. Az ideiglenes vagyonfelügyelõt kirendelõ végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

(3) A Cstv. 24/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az adós és az ideiglenes vagyonfelügyelõ haladéktalanul köteles bemutatni az adós számláit vezetõ valamennyi

pénzforgalmi szolgáltatónak az ideiglenes vagyonfelügyelõ kirendelését tartalmazó végzést, az ideiglenes

vagyonfelügyelõ hitelt érdemlõ aláírását, és azt, hogy mely összegû fizetési megbízásokhoz szükséges

a vagyonfelügyelõ ellenjegyzése.”

(4) A Cstv. 24/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az ideiglenes vagyonfelügyelõ a hitelezõi érdekek védelmének szem elõtt tartásával figyelemmel kíséri

a gazdálkodó szervezet tevékenységét, áttekinti az adós vagyoni helyzetét. Ennek keretében betekinthet az adós

könyveibe, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, iratait, valamint pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja,

a gazdálkodó szervezet vezetõjétõl felvilágosítást kérhet, illetve az adós helyiségeibe beléphet, bármely

vagyontárgyát átvizsgálhatja. Az adós a lezárt helyiségét, vagyontárgyát (bútorát, egyéb ingóságát) az ideiglenes

vagyonfelügyelõ felhívására köteles haladéktalanul felnyitni, a vagyontárgy meglétérõl és hollétérõl tájékoztatást

adni. Az ideiglenes vagyonfelügyelõ az ily módon tudomására jutott információkról csak a bíróságot tájékoztathatja.

Haladéktalanul köteles tájékoztatni a bíróságot a tudomására jutott olyan adósi szerzõdésrõl vagy más

jognyilatkozatról, amelynek tárgya a 40. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiba és (2) bekezdésébe tartozó jogügylet, és

felhívja az adóst a hitelezõk érdekeit figyelembe vevõ intézkedések megtételére.”

(5) A Cstv. 24/A. § (10) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„Az ideiglenes vagyonfelügyelõ kirendelését megszüntetõ jogerõs végzést az ideiglenes vagyonfelügyelõ köteles

a kézhezvételt követõ munkanapon bemutatni az adós számláit vezetõ pénzforgalmi szolgáltatóknak.”

25. § A Cstv. 25. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha)

„f) a 27. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelem bírósághoz érkezésének idõpontjáig az adós

írásbeli felszólítása nem történt meg, vagy az nem tartalmazza a 27. § (2c) bekezdés szerinti tartalmi elemeket.”

26. § (1) A Cstv. 26. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 45 napos határidõt engedélyezhet, kivéve, ha

a felszámolási eljárás megindítását a 21/B. § szerint csõdeljárás elõzte meg. A tartozás kiegyenlítése – az adós ilyen

tartalmú nyilatkozata hiányában – nem minõsül tartozáselismerésnek, a teljesítés polgári peres eljárásban történõ

visszakövetelését nem zárja ki.”

(2) A Cstv. 26. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A felszámolási eljárás iránti kérelemtõl az ellenérdekû fél hozzájárulása nélkül el lehet állni a felszámolás kezdõ

idõpontjáig. Az eljárás megszüntetésérõl az a bíróság rendelkezik, amely elõtt az eljárás az elállás bejelentésekor

folyamatban van.”
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(3) A Cstv. 26. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Szünetelésnek kizárólag az adós és a felszámolási eljárás lefolytatását kérõ hitelezõk együttes kérelmére,

a felszámolás elrendelésérõl szóló végzés jogerõre emelkedéséig van helye.”

27. § (1) A Cstv. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. A bíróság

a felszámolást elrendelõ végzést az eljárás lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követõ 60 napon belül hozza

meg. A felszámolást elrendelõ végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak. A felszámolás kezdõ idõpontja a felszámolást

elrendelõ jogerõs végzés közzétételének napja (28. §).”

(2) A Cstv. 27. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha

a) az adós szerzõdésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idõ lejártát követõ 20 napon belül

sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követõ hitelezõi írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette, vagy

b) az adós a jogerõs bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidõn belül tartozását

nem egyenlítette ki, vagy

c) az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy

d) az adós a fizetési kötelezettségét csõdeljárásban vagy felszámolási eljárásban kötött egyezség ellenére nem

teljesítette, vagy

e) a korábbi csõdeljárást megszüntette [18. § (3) bekezdés, 18. § (10) bekezdés vagy 21/B. §], vagy

f) az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai meghaladják a vagyonát, illetõleg az adós

a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy elõreláthatóan nem tudja kielégíteni, és a végelszámoló

által indított eljárásban az adós gazdálkodó szervezet tagjai (tulajdonosai) felhívás ellenére sem nyilatkoznak arról,

hogy kötelezettséget vállalnak a tartozások esedékességkor történõ kifizetéséhez szükséges források biztosítására.”

(3) A Cstv. 27. §-a a következõ (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Nem kezdeményezhetõ az adós felszámolása olyan hitelezõi követelés miatt, amelyet a csõdeljárásban a hitelezõ

a 10. § (2) bekezdése szerinti határidõben nem jelentett be.

(2b) A (2) bekezdés a)–b) pontja esetében akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés

összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 200 000 forintot.

(2c) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetekben akkor lehet az adós vitatását megállapítani, ha az érdemben kétségbe

vonja a fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét, és a fizetési felszólításnak

tartalmaznia kell legalább a követelés jogcímét, összegét, megfizetésének határidejét. A fizetési felszólításban meg

kell határozni azt a végsõ határidõt is, amelynek eredménytelen elteltét követõen a hitelezõ meg kívánja indítani

a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését.”

(4) A Cstv. 27. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratokat postán küldték, azokat a tértivevény

különszolgáltatással feladott postai könyvelt küldemény átvétele esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi

idõpontban, más könyvelt küldemény esetében pedig –ellenkezõ bizonyításig – a feladástól számított ötödik

munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott

esetben az adós vitatásának legkésõbb a hitelezõ fizetési felszólításának kézhezvételét megelõzõ napig írásban van

helye. Amennyiben az adós vitatása elkésett, a tartozás kiegyenlítése nem minõsül tartozáselismerésnek, az a teljesítés

polgári peres eljárásban történõ visszakövetelését nem zárja ki.”

(5) A Cstv. 27. §-a a következõ (5)–(5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (2) bekezdés a) pontja esetén az adós a hitelezõ követelésének beszámítással történõ teljesítésére akkor

hivatkozhat, ha

a) közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal bizonyítja, hogy követelése fennáll, és a hitelezõi fizetési

felszólítás kézhezvételét megelõzõen keletkezett, azonban csak a hitelezõi követelés vitatására nyitva álló határidõt

követõen vált esedékessé, vagy

b) közokirattal vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal bizonyítja, hogy a hitelezõvel szembeni követelésének

fennállásáról vagy lejáratáról a fizetési felszólítás kézhezvételét követõen szerzett tudomást, vagy

c) a beszámítani kért követelést a hitelezõ elismeri.

(5a) Az (5) bekezdés szerinti esetben a bíróság a felszámolási eljárást soron kívül megszünteti.”
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28. § (1) A Cstv. 27/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bíróság elektronikus, véletlenszerû kiválasztás segítségével – a külön jogszabályban meghatározott eljárási

szabályok szerint – haladéktalanul kirendeli a felszámolót. Az eljáró felszámoló kijelölése átlátható módszertan szerint

és olyan elvek alapján történhet, amelyek biztosítják az eljárás hatékony lefolytatásához szükséges kapacitásokat,

a felszámolók arányos munkaterhelését, és – az eljárás költségeinek csökkentése érdekében – figyelembe veszik

a felszámoló, valamint az adós gazdálkodó szervezet földrajzi elhelyezkedését. A felszámoló kirendelésérõl szóló

végzés indokolásában és a 28. § szerinti közzétételben fel kell tüntetni azt a tényt, ha a bíróság nem az elektronikus

kiválasztás által javasolt felszámolót rendeli ki, és meg kell jelölni az elektronikus rendszer által javasolt felszámolót is

azzal, hogy a bíróságnak részletesen indokolnia kell az eltérés alapjául szolgáló indokokat, így különösen, hogy

az általa kirendelt felszámoló rendelkezik az adós sajátosságaihoz szükséges szakértelemmel és megfelelõ

kapacitással. Felszámolóként – a IV. fejezetben foglaltak kivételével – az a gazdálkodó szervezet rendelhetõ ki, amely

szerepel a felszámolók névjegyzékében. A felszámolói névjegyzék 27/C. § (4) bekezdés szerinti adatai nyilvánosak.”

(2) A Cstv. 27/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem nevezhetõ ki felszámolóbiztosnak az a személy,)

„ba) aki az adós tulajdonosa vagy hitelezõje (ide nem értve, ha a hitelezõi követelés a végelszámolót vagy felszámolót,

vagyonfelügyelõt, ideiglenes vagyonfelügyelõt megilletõ díj, költségtérítés),”

(3) A Cstv. 27/A. § (4) bekezdés b) pontja a következõ bh)–bi) alponttal egészül ki:

(Nem nevezhetõ ki felszámolóbiztosnak az a személy,)

„bh) aki az adósnál a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló törvény szerinti felügyeleti biztosi

tevékenységet látott, vagy lát el,

bi) akit a felszámoló nem jelentett be a felszámolói nyilvántartást vezetõ szervnek.”

(4) A Cstv. 27/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A felszámoló a kirendelését tartalmazó végzés kézhezvételétõl – vagy ha a kizárási ok késõbb következik be, annak

bekövetkeztétõl – számított öt munkanapon belül köteles bejelenteni a bíróságnak, ha vele szemben kizárási ok áll

fenn. A felszámoló a kirendelést kizárási ok esetén, továbbá akkor utasíthatja vissza, ha az adós székhelye kívül esik

a felszámolónak a felszámolói névjegyzékbe bejegyzett mûködési területével. A felszámolót kirendelõ végzés ellen

külön fellebbezésnek nincs helye. Ha a felszámoló a kizárási ok bejelentését elmulasztja, a bíróság kezdeményezi

a felszámolói névjegyzékbõl való törlését. A felszámoló a felszámolást elrendelõ végzés kézhezvételétõl számított öt

munkanapon belül köteles a kinevezett felszámolóbiztos nevét és levelezési címét bejelenteni a bíróságnak.

A felszámoló azt is köteles bejelenteni a bíróságnak és a felszámolók névjegyzékét vezetõ szervnek, ha

a felszámolóbiztos munkaviszonya, megbízási jogviszonya vagy – tagsági jogviszony esetén a felszámolóbiztosi

tevékenység végzésére irányuló személyes közremûködésre jogosító megbízatása – megszûnt, külön megjelölve,

ha erre a 27/B. § (5) bekezdésében meghatározott okból került sor. Ebben az esetben a felszámoló öt munkanapon

belül köteles az új felszámolóbiztos nevét és levelezési címét bejelenteni.”

(5) A Cstv. 27/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha a kirendelést követõen a bíróság megállapítja, hogy a felszámolóval vagy a felszámolóbiztossal szemben

kizárási ok áll fenn, illetve a felszámolót a felszámolók névjegyzékébõl törölték, vagy a felszámoló szervezet ellen

felszámolás, kényszer-törlési eljárás indult, vagy végelszámolás alatt áll, a bíróság a felszámolót hivatalból felmenti.

A névjegyzékbõl való törlést a nyilvántartó szerv jogszabályban meghatározott módon közzéteszi, továbbá

elektronikus úton, haladéktalanul értesítést küld minden ítélõtáblának, törvényszéknek. Nem kell felmenteni

a folyamatban lévõ eljárásban azt a vagyonfelügyelõt vagy felszámolót, amely megfelelt a (2) bekezdés szerinti

feltételeknek, de a pályázati keretszám miatt kikerült a felszámolók névjegyzékébõl, a 27. § (2) bekezdés e) pontja

alapján elrendelt felszámolási eljárásban azonban már nem rendelhetõ ki felszámolónak az a vagyonfelügyelõ, aki

idõközben a pályázati eljárást követõen kikerült a felszámolók névjegyzékébõl. Az így eljáró felszámoló feletti hatósági

ellenõrzést továbbra is a felszámolók névjegyzékét vezetõ szerv végzi.”

(6) A Cstv. 27/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A bíróság – erre irányuló kifogás hiányában is – felmenti a felszámolót, ha az eljárás adataiból végzésében

megállapítja, hogy a felszámoló súlyosan vagy ismétlõdõen megsérti a jogszabályokat. A végzésben a bíróság új

felszámolót is kirendel. A felszámoló felmentését erre az okra hivatkozva a hitelezõi választmány (választmány

hiányában a hitelezõi képviselõ) is indítványozhatja. A bíróság a kérelem tárgyában annak beérkezésétõl számított

8 napon belül dönt, és felmentésrõl rendelkezõ végzés meghozatala esetén egyidejûleg új felszámolót rendel ki.

A bíróság a felszámoló ezen okokból történõ felmentésérõl elektronikus úton adatot szolgáltat a felszámolói

névjegyzéket vezetõ szervnek.”
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(7) A Cstv. 27/A. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(12) A kirendelt felszámoló a felszámolási eljárás lefolytatását másnak nem engedheti át. A felszámoló az adós

gazdálkodó szervezet képviseletében jár el, ezt a jogkörét az általa kijelölt felszámolóbiztos útján látja el.”

(8) A Cstv. 27/A. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A felszámoló a (13) bekezdés a)–d) pontja szerinti esetben sem vonhat be

a) olyan személyt, aki a tagjának, vezetõ tisztségviselõjének, az említettek közeli hozzátartozójának közeli

hozzátartozója,

b) olyan szervezetet, amelyben az adós, az adós tagja, vezetõ tisztségviselõje, a felszámoló, annak tagja, az említettek

közeli hozzátartozója kizárólagos vagy többségi tulajdonos.”

29. § A Cstv. 27/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felszámoló jogkörét a felszámolóbiztos gyakorolja.”

30. § (1) A Cstv. 27/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Felszámolói tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha a felszámolói tevékenységben

személyesen közremûködõ tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerzõdés alapján

a társaság javára tevékenykedõk között legalább két olyan személy van, aki felszámolási és vagyonfelügyeleti

szakirányú szakképzettséggel (a továbbiakban: szakirányú szakképzettség) rendelkezik. A szakirányú szakképzettség

tekintetében a felszámolók névjegyzékét vezetõ szerv szakhatósági állásfoglalást szerezhet be. Egy szakirányú

szakképzettséggel rendelkezõ személy legfeljebb öt felszámolói tevékenységet folytató gazdasági társaságnál

foglalkoztatható.”

(2) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehetõ fel, amely)

„b) rendelkezik a kormányrendeletben elõírt biztosítékkal, megfelel a kormányrendelet szerinti szervezeti formának

és részletes feltételeknek,”

(3) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehetõ fel, amely)

„f) írásban vállalja, hogy az a)–e) pontokban és a (4) bekezdésben meghatározott adatokról, feltételekrõl, azok

változásáról, valamint a (3) bekezdésben jelölt tényrõl a névjegyzéket vezetõ szervezetet legkésõbb a változás, illetve

tény bekövetkezését követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatja, továbbá közzéteszi a honlapján azoknak

a gazdálkodó szervezeteknek a nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, ahová felszámolóként, ideiglenes

vagyonfelügyelõként, vagyonfelügyelõként, vagy végelszámolóként, pénzügyi gondnokként kirendelték,

a kirendelés kezdetének és megszûnésének dátumával együtt,

g) igazolja, hogy a gazdasági társaság legalább két-két felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú

szakképzettséggel rendelkezõ személyt, továbbá közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, a Magyar Könyvvizsgálói

Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkezõ könyvvizsgálót foglalkoztat. Az említettek közül

– a könyvvizsgálót kivéve – legalább egy-egy fõnek munkaviszonyban kell állnia a gazdasági társasággal.”

(4) A Cstv. 27/C. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés g) pontja szerinti személyek esetében a 27/B. § (9) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány eredeti

példányával kell igazolni, hogy velük szemben nem áll fenn a 27/B. § (8) bekezdésében meghatározott körülmény.”

(5) A Cstv. 27/C. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felszámoló addig, amíg a felszámolói névjegyzékben szerepel:)

„c) nem tanúsíthat feladata ellátása körében, sem azon kívül olyan magatartást, illetve nem végezhet olyan

tevékenységet, amely a felszámolói feladatának ellátásához szükséges közbizalmat megzavarja vagy a felszámolói

tevékenység pártatlan végzését veszélyezteti.”

(6) A Cstv. 27/C. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A felszámoló ellenõrzi, hogy a felszámolóbiztos nem esik-e kizáró okok alá, nem folytat-e az e törvényben foglalt

tilalom alá esõ tevékenységet.”

(7) A Cstv. 27/C. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felszámolói névjegyzékben fel kell tüntetni:)

„a) a felszámoló nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, mûködési területét,”
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(8) A Cstv. 27/C. § (4) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felszámolói névjegyzékben fel kell tüntetni:)

„e) annak a jogi személynek a nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, amelyben a felszámoló gazdasági társaság

többségi befolyással rendelkezik,

f) a felszámoló gazdasági társaságnál foglalkoztatott szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk, ezenkívül

a közgazdászok, jogi szakvizsgát tett jogászok, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói

igazolvánnyal rendelkezõ könyvvizsgálók nevét, lakcímét,”

(9) A Cstv. 27/C. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A nyilvántartó szerv a felszámoló szervezet vezetõjére 10 000 forinttól 200 000 forintig terjedõ bírságot szab ki,

ha hamis vagy valótlan adatot, dokumentumot szolgáltatott, megszegi a (3) bekezdés szerinti tilalmat, nem teljesíti

vagy késedelmesen teljesíti a (2) bekezdés f) pontja szerinti kötelezettségét, ismétlõdõ kötelezettségszegés esetén

pedig törölheti a nyilvántartásból.

(6) A felszámolók és vagyonfelügyelõk kirendelésére és felmentésére vonatkozó adatok a Cégközlöny honlapján

keresõprogram segítségével is megismerhetõk.”

31. § (1) A Cstv. 28. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közzétételnek tartalmaznia kell:)

„b) az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, azon gazdálkodó szervezetek nevét, székhelyét,

nyilvántartási számát, amelyben az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkezik, ha pedig az eljárás

közzétételét megelõzõ két éven belül jogutódlás következett be, a jogelõd nevét, székhelyét, nyilvántartási számát és

adószámát is fel kell tüntetni;”

(2) A Cstv. 28. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 27. § (2) bekezdésének d) pontja alapján indított felszámolási eljárásban a hitelezõ a korábbi csõdeljárásban vagy

felszámolási eljárásban bejelentett, elismert vagy nem vitatott azon követelését jelentheti be, amely nem térült meg.”

(3) A Cstv. 28. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem kell bejelenteni hitelezõi követelésként, ha az adós bankszámlájára tévesen címzett átutalás került. Ennek

visszautalása iránt a felszámoló haladéktalanul intézkedik.”

32. § A Cstv. 29. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:

(A felszámolás elrendelésérõl a bíróság értesíti)

„i) az alapítási, illetve tevékenységi engedélyt kiadó hatóságot, amennyiben az adós alapítási vagy tevékenységi

engedélyhez kötött tevékenységet is folytat.”

33. § (1) A Cstv. 31. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetõje köteles:)

„b) a nem selejtezhetõ iratokról iratjegyzéket készíteni, és azt, az irattári anyagot, valamint a vagyont leltár szerint

átadni a felszámolónak legkésõbb a felszámolás kezdõ idõpontját követõ 30 napon belül, ugyanilyen határidõvel

a folyamatban lévõ ügyekrõl, eljárásokról tájékoztatást adni, továbbá nyilatkozni arról, hogy valamennyi

vagyontárgyra, iratra vonatkozóan teljesítette az átadási kötelezettségét,”

(2) A Cstv. 31. § (1) bekezdés a következõ h) ponttal egészül ki:

(A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetõje köteles:)

„h) a felszámolás elrendelésérõl haladéktalanul értesíteni az adós értékpapírszámláját vezetõ szolgáltatót és az egyéb

pénzpiaci eszközeit kezelõ szolgáltatót.”

(3) A Cstv. 31. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A felszámoló az e törvény szerinti feladatainak teljesítése érdekében az adós helyiségeibe beléphet, bármely

vagyontárgyát átvizsgálhatja. Az adós a lezárt helyiségét, vagyontárgyát (bútorát, egyéb ingóságát) a felszámoló

felhívására köteles haladéktalanul felnyitni, a vagyontárgy meglétérõl és hollétérõl tájékoztatást adni.”

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

„(2) Az (1) bekezdésben említett vezetõt a bíróság kötelezheti, hogy viselje azokat a költségeket is, amelyek a 31. §-ban

foglalt feladatoknak a felszámoló részérõl megbízott szakértõ által történõ elvégeztetésével, valamint a külön

jogszabály szerinti végrehajtói kézbesítéssel merültek fel. A kötelezettség teljesítésére és a bírság kiszabására

figyelmeztetõ végzést, valamint az (1) bekezdésben meghatározott bírságot kiszabó és a költségek megtérítésére
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vonatkozó végzést az adós gazdálkodó szervezet azon többségi befolyással [Ptk. 685/B. §] rendelkezõ tagjának

(egyszemélyes társaság és egyéni cég esetén a tagnak, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén

a külföldi székhelyû vállalkozásnak) is meg kell küldeni, amely a bírság kiszabásának alapjául szolgáló cselekmény vagy

mulasztás idején az említett mértékû részesedéssel rendelkezett. Az említett tag, illetõleg a külföldi székhelyû

vállalkozás a bírság megfizetéséért behajthatatlanság esetén kezesként felel. A külföldi székhelyû vállalkozás

az említett kezesi kötelezettségébõl eredõ fizetési kötelezettségét nem teljesítheti a fióktelepe rendelkezésére

bocsátott vagyonból.”

35. § A Cstv. 33/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„33/A. § (1) A hitelezõ vagy – az adós nevében – a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti

a bíróságtól [6. §] annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetõi voltak a felszámolás kezdõ

idõpontját megelõzõ három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen ügyvezetési

feladataikat nem a hitelezõk érdekeinek elsõdlegessége alapján látták el, és ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona

csökkent, vagy a hitelezõk követeléseinek teljes mértékben történõ kielégítését meghiúsították, vagy elmulasztották

a környezeti terhek rendezését. A gazdálkodó szervezet vezetõjének minõsül az a személy is, aki a gazdálkodó

szervezet döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt. Ha többen közösen okoztak

kárt, felelõsségük egyetemleges. A fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzet bekövetkezte az az idõpont, amelytõl

kezdve a gazdálkodó szervezet vezetõi elõre látták vagy ésszerûen elõre láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet nem

lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket.

(2) A keresetben vagyoni biztosíték nyújtása is kérhetõ a hitelezõk követelésének kielégítése céljából. A biztosíték

a bíróság gazdasági hivatalában letéti számlára befizetendõ pénzösszeg vagy hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten

kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét), EGT-állam vagy hitelintézet által kibocsátott vagy garantált, a letétbe helyezéstõl

számított 180 napnál hosszabb hátralévõ futamidejû, azonnal beváltható vagy értékesíthetõ, hitelviszonyt

megtestesítõ értékpapír, bankgarancia, biztosítói garancia, biztosító által kiállított, készfizetõ kezességvállalást

tartalmazó kötelezvény lehet. A keresetlevelet – a beavatkozás lehetõségére történõ felhívással – és a vagyoni

biztosíték nyújtása iránti kérelmet, valamint az eljárásban hozott határozatokat az adós gazdálkodó szervezet azon

többségi befolyással [Ptk. 685/B. §] rendelkezõ tagjának (egyszemélyes társaság és egyéni cég esetén a tagnak,

külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyû vállalkozásnak) is meg kell küldeni,

amely az (1) bekezdés szerinti idõszakban az említett részesedéssel rendelkezett. A biztosítéknyújtásra kötelezõ

végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. Az említett tag, illetõleg a külföldi székhelyû vállalkozás a pénzügyi

biztosíték teljesítéséért a vezetõtõl való behajthatatlanság esetén kezesként felel. A külföldi székhelyû vállalkozás

az említett kezesi kötelezettségébõl eredõ fizetési kötelezettségét nem teljesítheti a fióktelepe rendelkezésére

bocsátott vagyonból.”

(3) Mentesül a felelõsség alól az (1) bekezdésben említett vezetõ, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel

fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltõ személytõl elvárható

valamennyi intézkedést megtette a hitelezõi veszteségek elkerülése, csökkentése, továbbá az adós gazdálkodó

szervezet legfõbb szerve intézkedéseinek kezdeményezése érdekében. Amennyiben a vezetõ a felszámolás kezdõ

idõpontját megelõzõen nem tett eleget az adós éves beszámolója [összevont (konszolidált) éves beszámolója] külön

jogszabályban meghatározott letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, vagy nem teljesíti a 31. §

(1) bekezdés a)–d) pontja szerinti beszámoló- készítési, irat- és vagyonátadási, továbbá tájékoztatási kötelezettségét,

a hitelezõi érdekek sérelmét vélelmezni kell.

(4) A felszámoló az (1) bekezdés szerinti körülményekrõl és információkról köteles a hitelezõi választmányt, a hitelezõi

képviselõt vagy a hozzá forduló hitelezõket tájékoztatni.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott vagyoni biztosíték hitelezõk közötti felosztásáról a felszámolási eljárás jogerõs

lezárása után, a marasztalásra irányuló per jogerõs lezárásakor kell rendelkezni, a hitelezõk pernyertessége esetén.

A felosztás a hitelezõk között a felszámolási eljárásban meg nem térült követeléseik arányában történik.

(6) A felszámolási eljárás jogerõs lezárását követõ 60 napos jogvesztõ határidõn belül – ki nem elégített követelése

erejéig – bármely hitelezõ keresettel kérheti a bíróságtól [6. §], hogy az (1) bekezdés szerinti perben jogerõsen

megállapított felelõsség alapján kötelezze az adós volt vezetõjét követelésének kielégítésére. Amennyiben

határidõben több hitelezõ terjeszt elõ keresetet, a bíróság a pereket egyesíti, és a hitelezõi követelések arányos

kielégítésérõl rendelkezik. Amennyiben a felszámolási eljárás jogerõs lezárásáig az (1) bekezdés szerinti perben még

nincs jogerõs döntés, a 60 napos jogvesztõ határidõ kezdõ napja a jogerõs bírósági döntés napját követõ nap.”
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36. § A Cstv. 37. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adóssal szemben fennálló olyan követeléseket, amelyeket a felszámolás közzétételétõl számított 40 napon túl,

de 180 napon belül jelentettek be, a felszámoló nyilvántartásba veszi, és – az egyezségkötést kivéve – akkor elégíti ki,

ha az 57. § (1) bekezdésében felsorolt tartozások kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet. Több késedelmesen

bejelentkezõ hitelezõ között a kielégítési sorrend általános szabályai (57–58. §) az irányadók. Ha a zálogjogosult

a követelését 40 napon belül bejelenti, a felszámoló a bejelentést követõen intézkedik a követelés kielégítésére

a 49/D. §-ban foglaltak szerint. Ha a zálogjogosult a követelését 40 napon belül nem jelenti be, ez nem akadálya

a zálogtárgy értékesítésének, de a vételárat elkülönítetten kell kezelni, és a zálogjogosultat – az egyezségkötést

kivéve – akkor elégíti ki, ha az 57. § (1) bekezdésében felsorolt tartozások kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet.”

37. § A Cstv. 39. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hitelezõi választmány megalakítása vagy hitelezõi képviselõ megválasztása céljából a felszámoló a felszámolást

elrendelõ végzés közzétételi idõpontjától számított 75 napon belül köteles a nyilvántartásba vett hitelezõket

összehívni.

(2) A felszámoló eltekinthet a hitelezõi választmány megalakításának, illetve a hitelezõi képviselõ választásának

kezdeményezésétõl, ha a felszámolási eljárás folyamán nyilvánvalóvá válik, hogy a 63/B. § szerinti egyszerûsített

felszámolás bejelentése szükséges. Ebben az esetben a hitelezõi gyûlést haladéktalanul össze kell hívnia, és ezt

a körülményt a meghívóban jeleznie kell.”

38. § (1) A Cstv. 40. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tudomásszerzéstõl számított 90 napon, de legfeljebb a felszámolást elrendelõ végzés közzétételének

idõpontjától számított 1 éves jogvesztõ határidõn belül a hitelezõ – vagy az adós nevében a felszámoló – a bíróság

[6. § (1) bekezdés] elõtt keresettel megtámadhatja az adósnak

a) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történõ beérkezése napját megelõzõ öt éven belül

és azt követõen megkötött, az adós vagyonának csökkenését eredményezõ szerzõdését vagy más jognyilatkozatát,

ha az adós szándéka a hitelezõ vagy a hitelezõk kijátszására irányult, és a másik fél errõl a szándékról tudott vagy tudnia

kellett,

b) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történõ beérkezése napját megelõzõ két éven belül

és azt követõen megkötött szerzõdését vagy más jognyilatkozatát, ha annak tárgya az adós vagyonából történõ

ingyenes elidegenítés, illetve a vagyont terhelõ ingyenes kötelezettségvállalás vagy a harmadik személy javára

feltûnõen aránytalan értékkülönbözettel megkötött visszterhes jogügylet,

c) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történõ beérkezése napját megelõzõ kilencven

napon belül és azt követõen kötött szerzõdését vagy más jognyilatkozatát, ha annak tárgya egy hitelezõ elõnyben

részesítése, különösen egy fennálló szerzõdésnek a hitelezõ javára történõ módosítása vagy biztosítékkal nem

rendelkezõ hitelezõ számára biztosíték nyújtása.”

(2) A Cstv. 40. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A jogügyletek eredményes megtámadása esetén a Ptk. érvénytelen szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit kell

alkalmazni. A felszámoló és a hitelezõ érvénytelenség címén kérheti az eredeti állapot helyreállítását és

a vagyontárgyra a vagyontárgy elidegenítését követõen alapított és közhiteles nyilvántartásba bejegyzett jog törlését

is.”

39. § A Cstv. 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„42. § Az egyezségi tárgyalásra a felszámoló jelentést készít, amely összegezi az adós vagyoni helyzetére vonatkozó

adatokat, a számviteli jogszabályok szerinti felosztható vagyont, az egyes hitelezõi csoportok követeléseit, és külön

tájékoztatást ad az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti eddigi és várható követelésekrõl, valamint a számviteli

törvény szerinti függõ követelésekrõl és kötelezettségekrõl is.”

40. § (1) A Cstv. 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Egyezségre akkor kerülhet sor, ha azt az egyezség megkötésére jogosult hitelezõk szavazatának legalább a fele

minden csoportban [57. § (1) bekezdés b), d), e), f), g) és h) pontja, továbbá – követelésük kiegyenlítéséig – a 49/D. §

(1)–(3) bekezdése szerinti hitelezõk] támogatja, feltéve, hogy ezeknek a hitelezõknek a követelése az egyezség

megkötésére jogosultak összes követelésének a kétharmad részét kiteszi. A 28. § (2) bekezdés f) pontjában és a 37. §

(2) bekezdésében meghatározott 40 napon túl bejelentkezett hitelezõk a követelésük 57. § (1) bekezdése szerinti
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besorolásának megfelelõ csoportban szavaznak, együtt a 40 napos határidõben bejelentkezettekkel. A szavazatok

számításánál a 18. § (5) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni, azzal, hogy a hitelezõk szavazatának

számítását nem befolyásolja a felszámolás jogerõs elrendelését követõen követeléseik más hitelezõre való

engedményezése. A 40 napos határidõn túl bejelentkezett hitelezõk szavazatát az említett számítási módnál

feleakkora mértékben kell figyelembe venni. Az egyezség hatálya – az 57. § (1) bekezdés a), c) pontjaiban felsorolt

követelések jogosultjainak kivételével – valamennyi hitelezõre kiterjed (kényszeregyezség).”

(2) A Cstv. 44. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az egyezség megkötésekor a számviteli törvény szerinti függõ követelésekre és függõ kötelezettségekre

vonatkozóan is rendelkezni kell.

(1b) Az egyezség megkötésénél a jóhiszemû joggyakorlás követelményét kell szem elõtt tartani, az egyezség nem

tartalmazhat a hitelezõk összességére vagy egyes hitelezõi csoportokra vonatkozóan nyilvánvalóan elõnytelen vagy

méltánytalan rendelkezéseket. Ilyennek kell tekinteni különösen, ha az adós felosztható vagyonához mérten

a hitelezõk összessége követeléseinek kielégítési aránya kirívóan alacsony mértékû, vagy ha valamely hitelezõi csoport

követelése más hitelezõi csoportnál lényegesen alacsonyabb arányban, vagy hosszabb idõ elteltével, méltánytalanul

hátrányos feltételekkel kerül kielégítésre.

(1c) A tárgyaláson jelen lévõ feleknek a bíróság a végzést a kihirdetéssel közli.”

41. § A Cstv. 45. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az egyezség folytán a gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége megszûnik, az 57. § (1) bekezdés a) pontja

szerinti követelések kiegyenlítésre kerültek, vagy annak fedezete rendelkezésre áll, továbbá az egyezség megfelel

a jogszabályoknak, a bíróság az egyezséget jóváhagyja [60. § (2)–(3) bekezdés], ellenkezõ esetben azt megtagadó

végzést hoz. A végzés ellen perújításnak nincs helye.”

42. § (1) A Cstv. 45/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az adós az eljárás megszüntetése iránti kérelmet a 46. § (5) bekezdés c) pontja szerinti jogvesztõ hitelezõi igénybejelentés

határidõ leteltét követõen, de legkésõbb a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat elkészítéséig adhatja be.

A kérelemhez csatolni kell)

„b) a felszámoló nyilatkozatát arról, hogy az adós tartozásainak (ideértve annak kamatait is) és a felszámolás

költségeinek megfizetése megtörtént, a felszámoló díjának fedezete rendelkezésre áll,”

(2) A Cstv. 45/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A bíróság a (2) bekezdés szerinti kérelmet és mellékleteit megküldi az állami és az önkormányzati adóhatóságnak.

Ha az adóhatóságtól 30 napon belül észrevétel nem érkezett, a bíróság végzésben elrendeli a felszámolási eljárás

megszüntetését, és az errõl szóló jogerõs végzés kivonatának a Cégközlönyben történõ közzétételét. A végzésben

a bíróság a felszámoló díjának megfizetésére az adóst kötelezi. A díj összege az adós felszámolási zárómérlegében

szereplõ eszközök könyv szerinti értékének 2%-a, de legalább 200 000 forint, amely az általános forgalmi adó összegét

nem tartalmazza. A díjat a bíróság – a felszámoló által elvégzett tevékenység, az adott eljárás munkaterhe, idõtartama

figyelembevételével – ennél alacsonyabb mértékben is meghatározhatja.”

43. § (1) A Cstv. 46. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a hitelezõk választmányt alakítottak, a felszámoló az adós gazdasági tevékenységének felszámolás alatti

továbbfolytatásához köteles megszerezni a választmány hozzájárulását a felszámolás közzétételét követõ 100 napon

belül. Ha a választmány késõbb jön létre, a hozzájárulást a választmány megalakulásának bejelentésétõl számított

60 napon belül kell beszerezni. Ha a választmány a felszámoló megkeresésétõl számított 15 napon belül nem

nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a tevékenység folytatásához hozzájárult. Ugyanezt a szabályt kell alkalmazni,

ha a hitelezõk hitelezõi képviselõt választanak.

(4) A (3) bekezdés szerinti hozzájárulás egy évre szól. Ha a felszámoló az egy év elteltével tovább akarja folytatni

a tevékenységet, ismét meg kell szereznie ehhez a választmány (hitelezõi képviselõ) jóváhagyását, legkésõbb az egy

év elteltét megelõzõ 30 napon belül.”

(2) A Cstv. 46. § (6) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A felszámoló nem minõsítheti vitathatónak azt a hitelezõi igényt, amely az adós közokiratba foglalt tartozásán alapul,

kivéve, ha a tartozás megfizetése részben vagy egészben már megtörtént.”
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44. § A Cstv. 47. §-a a következõ (la) bekezdéssel egészül ki :

„(1a) A lízingszerzõdés felmondása esetén a lízingtárgy visszaadásakor a lízingbe adóval el kell számolni. A pénzügyi

lízing szerzõdés felmondása esetén a lízingbe adó által visszavett lízingtárgy visszaadáskori piaci értéke beszámításra

kerül az adós gazdálkodó szervezet még meg nem fizetett tõke- és kamatfizetési kötelezettségébe.”

45. § A Cstv. 49. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az értékesítést – ha a választmány (választmány hiányában a hitelezõi képviselõ) ettõl eltérõen nem rendelkezik –

a felszámolás közzétételének idõpontjától számított 100 napon belül kell megkezdeni. A hitelezõi választmány

elõírhatja, hogy a felszámoló az értékesítési eljárásról a választmányt értesítse, illetve tegye lehetõvé az értékbecslés és

az értékesítési eljárás hitelezõk általi megismerését, figyelemmel kísérését. A hitelezõi választmány elõírhatja, hogy

a felszámoló a pályázati felhívás, illetve az árverési hirdetmény szövegérõl és az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak

becsértékérõl elõzetesen, észrevételezési jog biztosításával tájékoztassa a választmányt. A becsérték felülvizsgálatára

a hitelezõi választmány a bíróságtól szakértõ kirendelését kezdeményezheti, amelynek költségét elõlegezni köteles.

A bíróság a kérelemrõl 8 napon belül dönt. A szakértõ díját a felszámolási költségek [57. § (2) bekezdés e) pont] terhére

kell elszámolni, amennyiben az általa megállapított becsérték kerül elfogadásra. Ha a szakértõi vélemény alapján

a becsérték módosítására nincs szükség, a szakértõi díjat a választmányban résztvevõ hitelezõk viselik, a szakértõ

kirendelésének kezdeményezésével összefüggõ megállapodásuk szerinti arányban.

(3) Az értékesítésen a felszámoló, a vagyonfelügyelõ (ideiglenes vagyonfelügyelõ), az említett szervezetek

tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezetõ tisztségviselõje, cégvezetõje, felügyelõbizottsági tagja,

könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, a felszámolóbiztos, valamint az elõbbiekben említett személyek közeli

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], továbbá az említettek többségi befolyással rendelkezõ gazdálkodó szervezete

tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot nem szerezhet.

(4) A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben

beszámítással nem élhet, ide nem értve, ha az adós vagyonaként olyan lakóingatlan kerül értékesítésre, amelynek

ellenértékét a magánszemély vevõ részben vagy egészben kiegyenlítette, de a tulajdonjog átruházására nem került

sor a felszámolás elrendelése elõtt.”

46. § A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek

megfelelõ pályázatot. Ezt követõen – legkésõbb az eredménytelen pályázati felhívás közzétételétõl számított

3 hónapon belül – új pályázatot írhat ki. Ha több közel azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal

eltérõ) ajánlat érkezik, a felszámoló köteles haladéktalanul a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani, amelynek

feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a felekkel közölnie kell. Az addig megtett pályázati ajánlatok

automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni.

Az ártárgyaláson önhibájából részt nem vevõ, vagy visszalépõ pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. ”

47. § A Cstv. 49/B. § (1) bekezdés ea) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az árverést a felszámoló árverési hirdetménnyel tûzi ki, és ebben feltünteti

e) ingatlan árverése esetén)

„ea) az ingatlan-nyilvántartási adatokat, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat jogcímét,

idõtartamát,”

48. § A Cstv. 49/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„49/C. § (1) A természetvédelmi oltalom alatt álló területek esetén az államot jogszabály alapján megilletõ elõvásárlási

jog a természetvédelemért felelõs miniszter által kijelölt szervet, mûemlékek értékesítése esetén pedig a kulturális

örökségvédelmi hatóságot mindenki mást megelõzõen illeti meg. Amennyiben az értékesítendõ vagyon mindkét

védettség alá esik, az elõvásárlási jog gyakorlásának egymás közötti sorrendjére az említett szervek megállapodása

irányadó.

(2) Ha az adós vagyonában olyan új építésû lakóingatlan van, amelynek ellenértékét a magánszemély vevõ részben

vagy egészben kiegyenlítette, de a tulajdonjog átruházására nem került sor a felszámolás elrendelése elõtt, a vevõt

az értékesítés során elõvásárlási jog illeti meg.

(3) A jogszabály vagy szerzõdés alapján elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követõen

a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi

szándékáról.”
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49. § A Cstv. a következõ 49/E–49/G. §-sal egészül ki:

„49/E. § (1) Kormányrendelet az adós vagyontárgyainak felszámoló által végzett nyilvános értékesítésére vonatkozóan

meghatározhatja a világhálón elérhetõ elektronikus értékesítési rendszer bevezetésének idõpontját, kimondhatja

kötelezõ alkalmazását, lefolytatására a 49–49/C. §-tól – az elektronikus értékesítés sajátosságai által indokolt

mértékben – eltérõ és részletes rendelkezéseket határozhat meg (ideértve az érvénytelenné, illetve eredménytelenné

nyilvánítás feltételeit is), meghatározza az elektronikus értékesítési rendszer szakmai és informatikai követelményeit,

mûködésének elveit (ideértve az elektronikus árverés és pályáztatás rendjét is), az informatikai rendszer

mûködtetésének, a mûködtetés ellenõrzésének felelõsét, a mûködtetés biztonságosságával, átláthatóságával és

ellenõrizhetõségével összefüggõ követelményeket, az informatikai rendszer jogszabályi és mûködésbiztonsági

tanúsításának szabályait, az elektronikus értékesítési rendszerhez felszámolóként (értékesítõként) és felhasználóként

(vevõként) történõ csatlakozás feltételeit, a rendszer használóira vonatkozó szabályzatok kötelezõ tartalmát,

a felszámolók és a vevõk részére a rendszer által nyújtott informatikai támogatások formáit, a rendszerüzemeltetés

fõbb feltételeit, az informatikai rendszer üzemeltetõjének kiválasztásával összefüggõ szabályokat, az értékesítési

számítógépes rendszer és a felhasználók, továbbá a felszámolók és a rendszerüzemeltetõ közötti megállapodások

kötelezõ tartalmi elemeit.

(2) Az elektronikus árverésen közjegyzõt nem kell igénybe venni. Ha az elektronikus árverésen több, közel azonos

értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) érvényes ajánlat érkezik, a felszámolóbiztos ezek között

az elektronikus árverésre egy újabb licitálást (elektronikus árverés újabb fordulója) hirdet. Az addig megtett ajánlatok

automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb összegû ajánlatot lehet tenni az árverés lezárásáig.

(3) Az elektronikus pályázaton közjegyzõ közremûködése kötelezõ. A pályázat értékelésérõl készített jegyzõkönyvet

is fel kell tölteni a számítógépes rendszerbe.

(4) Az elõvásárlási joggal rendelkezõknek nem kell részt venniük az elektronikus értékesítésben. A felszámoló

az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követõen a nyertes ajánlatot

bemutatja az elõvásárlási joggal rendelkezõknek, az õket megilletõ sorrendben, annak érdekében, hogy

nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elõvásárlási jogukkal.

(5) Az informatikai rendszernek 5 évig meg kell õriznie az értékesítésekre vonatkozó adatokat.

49/F. § A felszámoló kizárhatja az árverezésbõl, pályázatból azokat, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás

eredményét csalárd módon befolyásolták vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne részt, illetve az említetteket

megkísérelték.

49/G. § (1) A felszámoló az árverezõ, a pályázó, az õt képviselõ személyek személyazonosságát a szerzõdés megkötése

elõtt ellenõrzi, és megvizsgálja, hogy nem esnek-e a 49. § (3) bekezdés szerinti kizáró okok alá. A személyazonosság

ellenõrzése és a hatósági nyilvántartási adatokkal való egyezõség megállapítása érdekében a felszámolóbiztos

megkeresheti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, az útiokmány nyilvántartást vagy a központi idegenrendészeti

nyilvántartást vezetõ szervet. A megkeresés elektronikus úton történõ adatigényléssel valósul meg, amelyet

a felszámolóbiztos az elektronikus aláírásával lát el. A nyilvántartást vezetõ hatóság a megkeresés teljesítése elõtt

ellenõrzi az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány érvényességét, és a megkeresés teljesítését megtagadja,

amennyiben a tanúsítvány érvényességét a hitelesítés-szolgáltató felfüggesztette vagy visszavonta.

A felszámolóbiztos az adatigénylés iránti megkeresésben köteles megjelölni azt az értékesítést (értékesítéseket),

amellyel összefüggésben az árverezõ, pályázó vagy vevõ adatainak ellenõrzését végzi.

(2) A felszámolóbiztos az adatigénylésekrõl és az azokkal érintett jogügyletekrõl köteles nyilvántartást vezetni.

Az ellenõrzés során tudomására jutott adatokat csak az okiratba foglalással, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos

tevékenysége során használhatja fel, és azokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetõügyben eljáró szervek részére

továbbíthatja. A felszámolóbiztos az ellenõrzés során megismert adatok papír alapú másolatát megõrizheti; azokat

köteles az iratoktól elkülönítve zártan kezelni és 5 év õrzést követõen megsemmisíteni.

(3) Az értékesítés során nem szerezhet tulajdont az a személy, illetve az a szervezet, amelynek képviselõje

a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot, nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy

a nyilvántartó szerv bevonásával lefolytatott ellenõrzés azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását

vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva. Ez utóbbi

esetben az igazolvány jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából a felszámolóbiztos köteles

az ellenõrzés során észlelt tényeket az okirat felhasználásának helye szerint illetékes rendõrkapitányságnak

haladéktalanul írásban bejelenteni, és e bejelentést ezzel egyidejûleg rövid úton is megtenni.”
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50. § A Cstv. 50. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A közbensõ mérleget, a bevételek és kiadások alakulásáról, továbbá a felszámolási költségekrõl készített

kimutatást és a hitelezõk részbeni kielégítésének sorrendjét és összegét tartalmazó részleges vagyonfelosztási

javaslatot a felszámoló köteles a hitelezõknek – választmány alakítása, illetve hitelezõi képviselõ választása esetén

az említetteknek is – megküldeni azzal, hogy arra 15 napon belül észrevételt tehetnek. Az (1) bekezdésben

meghatározott iratokat a bíróság részére jóváhagyás végett be kell mutatni, a hitelezõk véleményét – hitelezõi

választmány vagy hitelezõi képviselõ esetén az említettek véleményét is – csatolva. A közbensõ mérleget

a felszámolónak meg kell küldenie az állami és önkormányzati adóhatóságnak is.”

51. § (1) A Cstv. 51. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felszámoló jogszabálysértõ intézkedése vagy mulasztása ellen a tudomásszerzéstõl számított 8 napon belül

a sérelmet szenvedett fél, valamint a hitelezõi választmány, a hitelezõi képviselõ a felszámolást elrendelõ bíróságnál

kifogással élhet. Az adós nevében kifogást a 8. § (1) bekezdésében meghatározott szervek képviselõje nyújthat be.”

(2) A Cstv. 51. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a bíróság a kifogást megalapozottnak találja, a felszámoló intézkedését megsemmisíti, és az eredeti állapotot

helyreállítja, vagy a felszámoló részére új intézkedés megtételét írja elõ, ellenkezõ esetben a kifogást elutasítja.

Amennyiben a kifogás a felszámolási költségként való elszámolással függ össze, a bíróság erre irányuló kérelem esetén

a jogellenesen felszámolási költségként elszámolt összegnek az adós vagyonába történõ megfizetésére is kötelezheti

a felszámolót. A bíróság a megalapozott kifogás tárgyában hozott jogerõs végzését elektronikus úton megküldi

a felszámolók névjegyzékét vezetõ szervnek is.”

(3) A Cstv. 51. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a felszámoló a kifogásnak helyt adó jogerõs bírói végzésnek nem tesz eleget, a bíróság új felszámolót rendel ki,

és kötelezheti a felszámolót az ezzel járó költségek viselésére, valamint a díját csökkentheti. A bíróság a jogerõs

végzését elektronikus úton megküldi a felszámolók névjegyzékét vezetõ szervnek.”

52. § A Cstv. 53. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A felszámoló a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás ellátásával összefüggésben jogszabályban meghatározott

módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatairól.

A biztosítottak 2009. december 31-éig fennállt jogviszonyáról szóló adatokat az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási

szerv részére kell megküldeni. Az említett idõpontot követõ idõszakra a társadalombiztosítási kötelezettséggel járó

kifizetésekrõl az állami adóhatóság részére kell bevallást teljesíteni. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az állami

adóhatóság által – az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérõl – kiadott igazolást a felszámoló köteles megküldeni

a bíróságnak.”

53. § (1) A Cstv. 57. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következõ sorrend

figyelembevételével kell kielégíteni:)

„e) a társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozások és a magán-nyugdíjpénztári tagdíjtartozások, az adók

– kivéve a (2) bekezdés szerinti adó- és járuléktartozásokat – és adók módjára behajtható köztartozások,

a büntetõeljárásban a 6/A. § (8) bekezdés alapján az állam javára fizetendõ összeg, továbbá a visszafizetendõ

államháztartási, európai uniós vagy nemzetközi szerzõdésen alapuló más nemzetközi forrásból származó

támogatások, valamint a közmûdíjak és a társasházi közös költség,”

(2) A Cstv. 57. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A felszámolási költségek a következõk:)

„a) az adóst terhelõ munkabér és egyéb bérjellegû juttatások – ideértve a munkaviszony megszûnésekor járó

végkielégítést, valamint a kollektív szerzõdésben, illetve a munkaszerzõdésben meghatározott juttatásokat is –,

továbbá ha a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõen esedékessé vált munkabért és egyéb bérjellegû juttatásokat

a felszámolás kezdõ idõpontja után fizették ki, az ezeket terhelõ adó-, járulék- és egyéb közteherfizetési kötelezettség

is (ideértve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is);

b) a felszámolás kezdõ idõpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerû befejezésével, továbbá

vagyonának megõrzésével kapcsolatos költségek, ideértve a környezeti károsodások és terhek rendezésének,

az engedély nélkül más célra hasznosított termõföld eredeti állapotba történõ helyreállításának, valamint

a termõföldvédelmi követelmények betartásának a költségeit is, továbbá a 27/A. § (13) bekezdése szerint létesített
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polgári jogi jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadásokat, valamint az adósnak azokat a tartozásait, adó-,

járulék- és egyéb közteherfizetési (ideértve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is), kártérítési, kártalanítási

kötelezettségeit, amelyek a felszámolási eljárás kezdõ idõpontja utáni gazdasági tevékenységbõl keletkeztek, kivéve

a nyereségbõl fizetendõ adókat;”

54. § A Cstv. 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felszámoló díjának összege a felszámolás során az eladott vagyontárgyak bevétele és a befolyt – a felszámolás

kezdõ idõpontja elõtt keletkezett – követelések pénzbevétele együttes összegének 5%-a (ha a felszámolási eljárást

a csõdeljárás megszüntetésével egyidejûleg rendelték el, akkor 3%-a), de legalább 300 000 forint. Az adós felszámolás

alatti tevékenysége esetén az ebbõl eredõ bevétel 2%-a vehetõ díjként figyelembe. A bíróság ettõl a mértéktõl

különösen bonyolult ügyben eltérhet, és a felszámoló díját ennél magasabb összegben állapíthatja meg.

Az egyszerûsített felszámolási eljárásban a felszámoló díja 300 000 forint, továbbá a felszámolás során eladott

vagyontárgyak bevétele és a befolyt – a felszámolás kezdõ idõpontja elõtt keletkezett – követelések pénzbevétele

együttes összegének 1%-a. Egyezség esetén a felszámoló díja az egyezség körébe tartozó, a számviteli jogszabályok

szerinti felosztható vagyon értékének [42. §] 5%-a, de legalább 300 000 forint. Ha a felosztható vagyon mértéke több

mint 1 000 000 000 forint, akkor a felszámolói díjat a bíróság ennél alacsonyabb mértékben, a felszámoló által elvégzett

tevékenység és munkateher figyelembevételével állapítja meg. Az e §-ban meghatározott felszámolói díjak a díjat

terhelõ általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. A felszámoló 27/A. § és 39. § szerinti felmentése esetén

díjazását az általa végzett tevékenységre tekintettel és a mûködése alatt az adóshoz befolyt bevételek arányában kell

megállapítani.”

55. § A Cstv. 60. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A felszámoló az (1) bekezdés szerinti jogerõs végzés közzétételétõl számított 15 napon belül köteles a közhiteles

nyilvántartásoknál, hatósági nyilvántartásoknál eljárni annak érdekében, hogy törlésre kerüljenek azok a jogok és

tények, amelyeknél az adós jogosultként van feltüntetve.”

56. § (1) A Cstv. 61. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Szövetkezet felszámolása esetén a hitelezõk követeléseinek teljesítése után fennmaradó vagyon felosztására

a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény 94. §-át kell alkalmazni.”

(2) A Cstv. 61. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott, a felszámolásba be nem vonható állami vagy önkormányzati tulajdonban

lévõ vagyont térítés nélkül, könyv szerinti értékben, legkésõbb a felszámolási zárómérleg jóváhagyását követõ

30 napon belül át kell adni az állami, illetve önkormányzati tulajdonosi joggyakorló szervezetnek. Ha az állam

– a 62. § (1) bekezdésben foglalt felelõssége alapján – ezen idõpont elõtt megtéríti a vagyon értékét, a felszámoló

a pénzösszeg átutalását követõen a vagyont haladéktalanul átadja az említett állami tulajdonosi jogokat gyakorló

szervezeteknek.”

57. § A Cstv. 62. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adós vagyonából ki nem elégített hitelezõi követelések teljesítéséért az állam nem felel; felelõsséggel tartozik

azonban – esedékességükkor – az 57. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt járadékjellegû követelésekért, továbbá

minden követelés tekintetében a gazdálkodó szervezet olyan vagyontárgyai értékének erejéig, amelyek

a 4. § (3) bekezdése szerint nem képezik a gazdálkodó szervezet felszámolásba bevonható vagyonát vagy jogszabály

rendelkezése folytán forgalomképtelenek, és állami tulajdonban vannak, valamint a Ptk. 120. §-a szerinti esetekben.”

58. § A Cstv. 63. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A minõsített többséget biztosító befolyás alatt álló, valamint egyszemélyes gazdasági társaság, továbbá az egyéni

cég felszámolása esetében a befolyással rendelkezõ, illetve az egyedüli tag (részvényes) korlátlan felelõsséggel

tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós vagyona

nem fedezi, ha a hitelezõnek a felszámolási eljárás során, vagy annak jogerõs lezárását követõ 90 napos jogvesztõ

határidõn belül benyújtott keresete alapján a bíróság megállapítja e tagnak (részvényesnek) – az adós társaság felé

érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel – korlátlan és teljes felelõsségét a társaság

tartozásaiért. A felszámoló a keresetindítást megalapozó körülményekrõl és információkról köteles a hitelezõi

választmányt, a hitelezõi képviselõt vagy a hozzá forduló hitelezõket tájékoztatni.”
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59. § A Cstv. 63/A. § a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„63/A. § Amennyiben az adósnak – a bíróság által jóváhagyott közbensõ mérleg (egyszerûsített eljárás esetén pedig

a bíróság által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat szerint – a jegyzett tõkéjének 50%-át meghaladó mértékû

tartozása van, a hitelezõ vagy az adós képviseletében a felszámoló kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, hogy

a felszámolási eljárás megindítását megelõzõ három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással (Ptk.

685/B. §) rendelkezõ volt tag (részvényes) korlátlanul felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha

bizonyítja, hogy a részesedés átruházásának idõpontjában az adós még fizetõképes volt, a tartozás felhalmozódása

csak ezt követõen következett be, vagy az adós ugyan fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzetben volt vagy nem volt

fizetõképes, de a tag (részvényes) az átruházás során jóhiszemûen és a hitelezõk érdekeinek figyelembevételével járt

el. A felszámoló az ilyen jogügyletre vonatkozó információkról köteles a hitelezõi választmányt, a hitelezõi képviselõt

vagy a hozzá forduló hitelezõket tájékoztatni. A keresetet a felszámolási eljárás jogerõs lezárását követõ 90 napos

jogvesztõ határidõn belül lehet benyújtani.”

60. § (1) A Cstv. 63/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendõ, vagy a nyilvántartások, illetõleg

a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan,

a felszámoló a hitelezõi igényt bejelentett hitelezõket tájékoztatja arról, hogy egyszerûsített felszámolás iránti

kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani, és legkésõbb a felszámolás kezdõ idõpontjától számított 45 napon belül

felhívja õket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhetõ vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás

rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül neki jelentsék be. A felszámoló – az adós gazdálkodó

szervezet nyilvántartásai, illetve a könyvvezetés hiányosságai esetén – az adós gazdálkodó szervezet vezetõjét felhívja

arra, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait nem

pótolja, egyszerûsített felszámolási eljárást fog kezdeményezni. A felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy

felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlõ tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve

a követeléseket és a vagyoni értékû jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felhívások eredménytelenek, és az eljárás a felszámolási eljárás általános

szabályai szerint nem folytatható le, a felszámoló errõl írásbeli jelentést készít, és kérelmet, illetve javaslatot nyújt be

a bíróságnak az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezõk közötti felosztására. A felszámoló

záró adóbevallást is készít, amelyet a kérelem, illetve a javaslat bíróságra történõ benyújtásával és az adó

megfizetésével egyidejûleg nyújt be az adóhatósághoz. A vagyonfelosztási kérelemnek tartalmaznia kell a hitelezõi

igények összesítését, a felszámoló költségkimutatását, valamint a behajthatatlan követelések, pénz- és

vagyonmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. A kérelem beérkezését követõ 8 munkanapon belül a bíróság

a felszámoló jelentését és a vagyonfelosztásra vonatkozó javaslatát megküldi a hitelezõknek [a (3) bekezdés szerinti

eltéréssel], továbbá az állami és az önkormányzati adóhatóságnak. A jelentésre, illetve a vagyonfelosztási javaslatra

vonatkozó kifogást írásban, 15 munkanapon belül lehet benyújtani. A határidõ jogvesztõ. A kifogás arra is irányulhat,

hogy a bíróság kötelezze a felszámolót a felszámolás általános szabályok szerinti lefolytatására. A kifogásnak helyt adó

végzés ellen a felszámoló, a kifogást elutasító végzés ellen a kifogást benyújtó a közléstõl számított 8 napon belül

fellebbezhet.”

(2) A Cstv. 63/B. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A bíróság a felszámoló jelentése és az az ellen esetlegesen benyújtott kifogás alapján végzéssel elrendeli az adós

vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezõk közötti felosztását az 57. § (1) bekezdése alapján,

valamint az adós megszüntetését. Ha a jelentésre kifogást nem nyújtottak be, a végzést a felszámoló által benyújtott

jelentés és vagyonfelosztási javaslat beérkezésétõl számított 90 napon belül kell meghozni. Amennyiben kifogást

nyújtottak be, ennek tárgyában a bíróság 15 napon belül dönt.

(5) A bíróság elrendeli a (4) bekezdés szerinti jogerõs végzés kivonatának a Cégközlönyben való közzétételét, és azt

megküldi a 29. §-ban foglalt szerveknek. A felszámoló a közzétételtõl számított 15 napon belül köteles a közhiteles

nyilvántartásoknál, hatósági nyilvántartásoknál eljárni annak érdekében, hogy abból törlésre kerüljenek azok

az adatok, amelyeknél az adós tulajdonosként vagy más jogosultként van feltüntetve.

(6) A bíróság a (4) bekezdés szerinti végzésben az adós gazdálkodó szervezet vezetõjét a felszámoló részére az 59. §

(5) bekezdés alapján kifizetésre kerülõ díjnak az állam javára történõ megtérítésére, továbbá (ha erre irányuló kérelmet

terjesztett elõ a (4) bekezdés szerinti végzés meghozatala elõtt) a felszámolási eljárást kezdeményezõ hitelezõ részére

a hitelezõ által megfizetett illeték és közzétételi költségtérítés megtérítésére kötelezi, ha az egyszerûsített felszámolási

eljárásra a könyvvezetés, illetve a nyilvántartások hiányosságai miatt került sor, vagy ha a vezetõ tisztségviselõ a cég
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felszámolását megelõzõ három év közül bármelyikben neki felróható okból nem tett eleget az éves beszámoló,

az egyszerûsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló külön jogszabályban meghatározott

letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségének.”

(3) A Cstv. 63/B. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A felszámolói díj (6) bekezdés szerinti megtérítését a Fõvárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalához kell befizetni.

A Gazdasági Hivatal a központi költségvetést megilletõ hányadot az 59. § (5) bekezdés szerinti elszámolás részeként

mutatja ki. A központi költségvetést megilletõ összeg adók módjára behajtandó köztartozás, amelyet az állami

adóhatóság hajt be.”

61. § A Cstv. 65. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségûnek minõsíthetõ az a gazdálkodó szervezet,)

„a) amelynek mûködése nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, haditechnikai, energiabiztonsági,

energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi,

közmûszolgáltatási, infrastruktúra-fejlesztési, kulturális örökségvédelmi, tömegtájékoztatási, hírközlési, közlekedési,

közlekedésbiztonsági, kutatásfejlesztési, népegészségügyi indokból vagy a lakosság alapvetõ közszolgáltatásokkal,

alapvetõ élelmiszerekkel való ellátása szempontjából országos jelentõségûnek, valamint bel- és külgazdasági,

foglalkoztatáspolitikai szempontból, vagy a lakosság távhõszolgáltatással vagy más közmûszolgáltatással való ellátása

szempontjából kiemelt vállalkozásnak tekinthetõ,”

62. § A Cstv. 66. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Vagyonfelügyelõként, ideiglenes vagyonfelügyelõként, rendkívüli vagyonfelügyelõként, illetve felszámolóként

a Kormány által rendeletben kijelölt, kizárólagos állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban:

állami felszámoló) jár el. Az állami tulajdonosi joggyakorló az állami felszámolót az e törvény szerinti eljárása során nem

utasíthatja.”

63. § A Cstv. 66. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az állami felszámoló az e törvényben meghatározott tevékenységen kívül más gazdasági tevékenységet nem

végezhet, ide nem értve a pénzügyi szervezeteknél kirendelés alapján végzett felügyeleti biztosi tevékenységet,

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló törvényben meghatározott pénzügyi szervezetek felszámolását,

végelszámolását, továbbá a kockázati tõkealap megszüntetését.”

64. § A Cstv. 67. §-a a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Amennyiben az adós a bányászatról szóló törvény, a földgázellátásról szóló törvény, a távhõszolgáltatásról szóló

törvény vagy a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó engedélyes, a 66. § (2) bekezdés szerinti

felszámoló az értékesítési pályázati feltételeket az engedélyt kiadó hatóság bevonásával alakítja ki oly módon, hogy

az adós gazdálkodó szervezet vagyona mûködõ üzemként, olyan szervezet részére kerüljön átadásra, amely

a közszolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani tudja.”

65. § (1) A Cstv. 69. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adós (1) bekezdés szerinti kérelmének a bírósághoz érkezését követõ 1 munkanapon belül a bíróság a külön

jogszabályban meghatározott módon végzést tesz közzé a Cégközlönyben az adóst megilletõ rendkívüli

moratóriumról, amelynek utalnia kell a rendkívüli vagyonfelügyelõ kirendelésére és arra is, hogy az eljárás olyan,

a Kormány által rendeletben stratégiailag kiemeltnek nyilvánított gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek

esetében a jelen törvény 68–70. §-át is alkalmazni kell. A Cégközlönyben történõ közzétételre a Cégközlöny honlapján

napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A rendkívüli moratórium a közzétételtõl illeti meg az adóst. A bíróság a végzésben

rendkívüli vagyonfelügyelõként kirendeli a 66. § (2) bekezdése szerinti állami felszámolót. A rendkívüli

vagyonfelügyelõként eljáró állami felszámoló díját és költségeit az adós gazdálkodó szervezet elõlegezi és viseli.

A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye.

(3) A rendkívüli moratórium célja az adós mûködõképességének idõleges biztosítása. A rendkívüli moratórium

idõtartama alatt a hitelezõi követelések kamatoznak. A rendkívüli moratórium idõtartama alatt kifizetéseket kizárólag

a rendkívüli vagyonfelügyelõ ellenjegyzésével (jóváhagyásával) lehet teljesíteni. A rendkívüli vagyonfelügyelõ

ellenjegyzi (jóváhagyja) a rendkívüli moratórium idõtartama alatt esedékessé váló azon kifizetéseket, amelyek

az adósnak a rendkívüli moratórium idõtartama alatt a jelen törvény szerinti kiemelt tevékenysége folytatásához és
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a mûködõképessége fenntartásához szükségesek; a rendkívüli vagyonfelügyelõ által ellenjegyzett kifizetések

a rendkívüli moratórium alatt teljesíthetõk. A rendkívüli vagyonfelügyelõt az adós pénzforgalmi számlái felett

együttes rendelkezési jog illeti meg. A rendkívüli vagyonfelügyelõ haladéktalanul bejelenti az adós számláit vezetõ

pénzforgalmi szolgáltatóknak az e bekezdésben meghatározott jogosítványait és hitelt érdemlõ módon igazolt

aláírását. A rendkívüli moratórium alatt egyebekben megfelelõen alkalmazni kell a 11. §-ban foglaltakat is. Az adós

vezetõje a rendkívüli moratórium alatti tevékenysége folytatásához és a mûködõképessége fenntartásához szükséges

fizetési kötelezettségek teljesítésének fedezetét elkülöníti, ennek végrehajtását a rendkívüli vagyonfelügyelõ

ellenõrzi, és elmulasztása esetén ezt jelzi a legfõbb szervnek, a felügyelõ bizottságnak és a könyvvizsgálónak.

A rendkívüli moratórium idõszaka alatt az adós mûködésével kapcsolatos hatósági engedélyek lejárata a rendkívüli

moratórium végéig meghosszabbodik, és az illetékes hatóság az irányadó jogszabályok szerint az engedélyt csak

akkor vonhatja vissza, amennyiben ez az élet- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében szükséges. A rendkívüli

moratórium idõszaka alatt az adóssal kötött szerzõdéseket az adóssal szerzõdõ fél nem mondhatja fel, azoktól nem

állhat el, továbbá ezen szerzõdések az adós fizetésképtelenségére, illetve a rendkívüli moratóriumra tekintettel nem

szûnnek meg.”

(2) A Cstv. 69. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A rendkívüli vagyonfelügyelõ kérésére az adós vezetõje köteles az adós mûködésével és vagyonával kapcsolatos

valamennyi információt és iratot a rendkívüli vagyonfelügyelõ rendelkezésére bocsátani. Az adós vezetõje

– a rendkívüli vagyonfelügyelõvel egyeztetve – az ilyen tisztséget betöltõ személytõl elvárható valamennyi

intézkedést köteles megtenni az adós rendkívüli moratórium alatti mûködõképességének fenntartása érdekében.”

(3) A Cstv. 69. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A bíróság a felszámolási eljárás lefolytatását kérõ hitelezõi kérelem tárgyában legkésõbb a hitelezõi kérelem

bírósághoz érkezésétõl számított 8 napon belül meghallgatást tart. A határidõbe a hiánypótlás elrendelésétõl annak

teljesítéséig eltelt idõ nem számít bele. A bíróság a meghallgatásra a hitelezõt és a rendkívüli vagyonfelügyelõt is rövid

úton megidézi. A felek legkésõbb a meghallgatáson kötelesek a kérelemmel kapcsolatos nyilatkozataikat megtenni.

A rendkívüli vagyonfelügyelõ a meghallgatáson teszi meg azon nyilatkozatokat (így különösen a felszámolóbiztos

nevének és levelezési címének bejelentését) amelyek a felszámolás elrendelése esetén a felszámolókénti

kirendeléshez, illetve annak közzétételéhez szükségesek. Amennyiben a fizetésképtelenség tárgyában való döntéshez

további okiratok, nyilatkozatok szükségesek, a bíróság legfeljebb 5 napos határidõvel újabb meghallgatást tûz ki.

Az adósnak a meghallgatáson arról is nyilatkoznia kell, hogy a rendkívüli moratórium idõszaka alatt keletkezõ és

esedékessé váló fizetési kötelezettségek teljesítésére az adós vagyona elõreláthatólag fedezetet nyújt-e. Amennyiben

az adós a nyilatkozattételt elmulasztja vagy nemlegesen nyilatkozik, a bíróság soron kívül végzést hoz a rendkívüli

moratórium megszüntetésérõl. A végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A jogerõs végzést a bíróság

a Cégközlönyben soron kívül közzéteszi.”

(4) A Cstv. 69. §-a a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Az adós felszámolását elrendelõ vagy az eljárást soron kívül megszüntetõ végzés ellen a fellebbezést

a kézbesítéstõl számított 5 munkanapon belül kell benyújtani. A fellebbezést a bíróság 5 munkanapon belül bírálja el.”

(5) A Cstv. 69. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A felszámolást elrendelõ végzésnek utalnia kell arra is, és a közzétételnek tartalmaznia kell azt is, hogy az eljárás

olyan, a Kormány által rendeletben stratégiailag kiemeltnek nyilvánított gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek

esetében a jelen törvény 68–70. §-át is alkalmazni kell. A felszámolást elrendelõ végzésben a bíróság a rendkívüli

moratóriumot a felszámolást elrendelõ végzés közzétételétõl számított 90 napos idõtartamra meghosszabbítja, amit

a 28. § (2) bekezdés szerinti közzétételnek tartalmaznia kell. A felszámolás kezdõ idõpontját követõen

a meghosszabbított rendkívüli moratórium lejártáig a rendkívüli moratóriumra vonatkozó rendelkezések közül

az adós mûködõképességének idõleges biztosítására, az adós vagyonából történõ kifizetésekre, a hatósági

engedélyekre és az adóssal kötött szerzõdések felmondásának, illetve az azoktól való elállás korlátozására vonatkozó

(3)–(3a) bekezdés szerinti szabályokat a felszámolás szabályai mellett megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a 11. §

nem alkalmazandó; a rendkívüli moratórium nem érinti a felszámoló felszámolási eljárás szerinti jogait és

kötelezettségeit, így a felszámolónak a 47. § szerinti felmondási, illetve elállási jogát sem.”

(6) A Cstv. 69. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(13) Amennyiben a felszámolást a bíróság elrendeli, a rendkívüli moratórium idõszaka alatt keletkezett és esedékessé

vált, a (3) bekezdésben foglaltak szerint a rendkívüli vagyonfelügyelõ (felszámoló) által jóváhagyott, illetve az általa

jóváhagyott kötelezettségvállaláson alapuló, még ki nem fizetett tartozásokat a felszámoló az 57. § (2) bekezdés

b) pontja szerinti felszámolási költség részeként egyenlíti ki.”
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66. § A Cstv. 80. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ követelés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényen alapuló

ellátások – ideértve a korengedményes nyugdíjat is – megtérítése címén áll fenn, az állami adóhatóság a követelés

behajtására jogosult szervezet.”

67. § (1) A Cstv. a következõ 83/A– 83/C. §-sal egészül ki:

„83/A. § (1) E törvénynek a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvénnyel

(a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit – a (2)–(9) bekezdés szerinti kivételekkel – a hatálybalépést

követõen kezdeményezett csõdeljárásokban és felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a Módtv. hatálybalépését megelõzõen – felszámolási eljárást követõen – jogutód nélkül megszûnt

gazdálkodó szervezet közhiteles nyilvántartásban valamely vagyontárgyra vonatkozó jog (ide nem értve

a tulajdonjogot) jogosultjaként van bejegyezve, vagy valamely vagyontárgyat illetõen a javára, illetve érdekében tény

van feljegyezve, ezek törlésére – az adott nyilvántartásra vonatkozó szabályoktól eltérõen minden esetben –

a vagyontárgy tulajdonosának kérelmére, a 83/C. § (1) vagy (5) bekezdés szerinti végzés csatolásával kerülhet sor.

Ebben az esetben az adott nyilvántartásra vonatkozó jogszabály által megkövetelt törlési engedélyre nincs szükség.

(3) A Módtv-vel módosított 21. § (1) bekezdés d) pontot, a 21/A–21/C. §-t a hatálybalépéskor már folyamatban lévõ

csõdeljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben még nem került sor az egyezségi tárgyalások megkezdésére.

(4) A Módtv.-vel módosított 31. §-t, 33/A. §-t, 40. §-t, 63. § (2) bekezdést, 63/A. §-t, 63/B. § (6)–(7) bekezdést a Módtv.

hatálybalépésekor már folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben még nem került sor

a felszámolás elrendelésére.

(5) A Módtv.-vel módosított 49/A. § (4) bekezdést, 49/C. §-t a Módtv. hatálybalépésekor már folyamatban lévõ

felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben még nem kezdõdött meg a vagyon értékesítése.

(6) A Módtv.-vel módosított 53. § (2) bekezdést a folyamatban lévõ felszámolási ügyekben is alkalmazni kell,

amennyiben az ott meghatározott intézkedések határideje még nem járt le.

(7) A Módtv.-vel beiktatott 83/B. §-t a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévõ közigazgatási hatósági

eljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben még nem került sor határozathozatalra.

(8) A (2) bekezdést és a 83/C. §-t a Módtv. hatálybalépését megelõzõen befejezett felszámolási eljárással érintett

vagyontárgyra is alkalmazni kell.

83/B. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi

VI. törvény 20. § (4) bekezdésében említett 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti felsõfokú végzettség

tekintetében a felszámolók névjegyzékét vezetõ szerv szakhatósági állásfoglalást szerezhet be. Az ilyen végzettséggel

rendelkezõ személyek 2012. június 1-jétõl legfeljebb öt felszámolói tevékenységet folytató gazdasági társaságnál

foglalkoztathatók.

83/C. § (1) A vagyontárgy tulajdonosa kérelmére, a (2)–(5) bekezdés szerinti nemperes eljárásban a jogutód nélkül

megszûnt gazdálkodó szervezet felszámolási eljárását lefolytató törvényszék végzést hoz arról, hogy a jogutód nélküli

megszûnéssel összefüggõ jóváhagyott vagyonfelosztási javaslatban nem volt rendelkezés a jog vagy tény más javára

történõ átengedésérõl.

(2) A nemperes eljárásra – ha e § eltérõen nem rendelkezik – a Polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait

megfelelõen alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a jogutód nélkül megszûnt gazdálkodó szervezet azonosításához szükséges

adatokat, ahhoz csatolni kell a vagyontárgy tulajdonjogát igazoló okiratokat, továbbá azokat az egyéb okiratokat és

határozatokat, amelyek a jog vagy tény bejegyzésével összefüggésben a kérelmezõ rendelkezésére állnak.

(4) Ha a felszámolási eljárás befejezésérõl szóló határozat és a bíróság által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat már

nincs a bírósági irattárban, és azok sem a felszámolótól, sem a levéltártól nem szerezhetõk be, továbbá nem áll

rendelkezésre más olyan okirat, amellyel hitelt érdemlõ módon bizonyítható lenne annak ténye, hogy az (1) bekezdés

szerinti jog vagy tény mást illet meg, a bíróság a Cégközlönyben a megszûnt gazdálkodó szervezet, valamint a jog vagy

tény megjelölését is tartalmazó végzést tesz közzé. A végzés felhívást tartalmaz arra, hogy akit a jog megillet, vagy

akinek a tény feltüntetése az érdekében áll, ezt a közzétételtõl számított harminc napos jogvesztõ határidõn belül

– az azt megalapozó okiratok csatolásával – jelentheti be a bíróságnál.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti határidõn belül bejelentés nem érkezett, vagy az abban foglaltak nem nyertek

bizonyítást, a bíróság végzésben megállapítja, hogy a jog mást nem illet meg, illetve a tény más javára vagy érdekében
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történõ feljegyzéséhez érdek nem fûzõdik. Ellenkezõ esetben a bíróság a kérelmet elutasítja. A végzés ellen

felülvizsgálatnak helye nincs.”

(2) A Cstv. a következõ 83/D. §-sal egészül ki:

„83/D. § A Módtv-vel módosított 65–70. §-t (ide nem értve a Módtv-vel módosított 66. § (5) bekezdést)

a 2012. január 1-jét követõen kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni, a Módtv-vel módosított 66. § (5) bekezdést

pedig a 2012. január 1-jén már folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

68. § (1) A Cstv. 84/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) a felszámolási eljárás számviteli feladatait,

b) a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokat,

c) a felszámolói névjegyzékbe való felvétel és az onnan való törlés részletes feltételeit és eljárásrendjét, a névjegyzék

adatainak változásával összefüggõ szabályokat, a felszámolók hatósági ellenõrzésének részletes szabályait, valamint

azoknak a biztosítékoknak a körét, amelyekkel a felszámolónak rendelkeznie kell.”

(2) A Cstv. 84/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a felszámolói névjegyzéket vezetõ szervet, továbbá

a felszámolói szakképesítést adó szakirányú szakképzettség és a 83/B. §-ban említett felsõfokú végzettség

tekintetében állásfoglalásra jogosult szakhatóságot.”

(3) A Cstv. 84/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az adós vagyontárgyainak felszámoló által végzett nyilvános értékesítésére

vonatkozóan a világhálón elérhetõ elektronikus értékesítési rendszer létrehozásának, mûködtetésének,

bevezetésének a 49/E–49/G. §-ban meghatározott részletes szabályait megállapítsa.”

(4) A Cstv. 85. § (5) bekezdése c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„c) a csõdeljárásban és a felszámolási eljárásban a vagyonfelügyelõ, az ideiglenes vagyonfelügyelõ és a felszámoló

elektronikus kiválasztás igénybevételével történõ kirendelésének részletes szabályait, az elektronikus rendszer

mûködésének, üzemeltetésének, ellenõrzésének szabályait.”

(5) A Cstv. 85. § (5) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„d) a Cégközlöny honlapján közzétételre kerülõ végzések kivonatának kötelezõ tartalmi elemeit.”

69. § A Cstv.

1. 7. § (5) bekezdésében az „(1) és (4) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés szerinti” szöveg,

2. 9. § (4) bekezdésében a „de legkésõbb az adós által benyújtott kérelem beérkezésétõl” szövegrész helyébe

a „de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl” szöveg,

3. 10. § (1) bekezdésében a „külön fellebbezésnek” szövegrész helyébe a „fellebbezésnek” szöveg,

4. 11. § (1) bekezdés c) pontjában az „adós számlájára történt téves átutalás” szövegrész helyébe az „adós számlájára

tévesen címzett átutalás” szöveg,

5. 13. § (1) bekezdésében a „kijelölésére, a kijelölés visszautasítására” szövegrész helyébe a „kirendelésére,

a kirendelés visszautasítására” szöveg,

6. 13. § (2) bekezdésében az „adós gazdálkodó szervezet vezetõjét 500 000 forintig terjedõ bírsággal sújthatja”

szövegrész helyébe az „adós gazdálkodó szervezet vezetõjét 100 000 forinttól 500 000 forintig terjedõ bírsággal

sújtja,” szöveg,

7. 13. § (3) bekezdés e) pontjában a „kifizetések visszakövetelésére irányuló eljárásokat” szövegrész helyébe

a „kifizetések visszakövetelésére, az eredeti állapot helyreállítására irányuló eljárásokat” szöveg,

8. 15. § (3) bekezdésében, 39. § (5) bekezdésében a „hitelezõi választmány” szövegrész helyébe a „hitelezõi

választmány, hitelezõi képviselõ” szöveg,

9. 16. § (2) bekezdésében, 46. § (2) bekezdésében a „hitelezõi választmánynak” szövegrész helyébe a „hitelezõi

választmánynak, hitelezõi képviselõnek” szöveg,

10. 18. § (8) bekezdésében a „a szavazatok többségét” szövegrész helyébe az „az igenlõ szavazatok többségét”

szöveg,

11. 18. § (8) bekezdésében a „180 napig” szövegrész helyébe a „240 napig” szöveg,
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12. 18. § (12) bekezdésében a „fizetési haladék meghosszabbításáról szóló közzétételi kérelemnek” szövegrész

helyébe a „fizetési haladék meghosszabbításáról szóló közzétett végzésnek” szöveg,

13. 18. § (14) bekezdésében a „(12) bekezdés szerinti közzétételi kérelmet” szövegrész helyébe a „(12) bekezdés

szerinti végzést” szöveg,

14. 19. § (1) bekezdésében a „egyezség végrehajtása ellenõrzésének módját” szövegrész helyébe az „egyezség

idõtartamát és végrehajtása ellenõrzésének módját” szöveg,

15. 25. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,” szövegrész helyébe az „érdemi

vizsgálat nélkül, hivatalból elutasítja,” szöveg,

16. 27/B. § (8) bekezdésében az „az e törvényben meghatározott szakképzettséggel rendelkezõ” szövegrész helyébe

az „a 27/C. § (2) bekezdés g) pontja szerinti szakképzettséggel rendelkezõ” szöveg,

17. 28. § (1) bekezdésében a „végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét” szövegrész helyébe a „végzés

kivonatának a Cégközlönyben való közzétételét” szöveg,

18. 28. § (2) bekezdés f) pontjában, 49/D. § (1) és (7) bekezdésében és 60. § (6) bekezdésében a „3. § (1) bekezdés

c) pontja szerinti függõ követelés” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti függõ követelés” szöveg,

19. 38. § (4) bekezdésében a „felszámoló által megküldött”szövegrész helyébe a „felszámoló megkeresésére az”

szöveg,

20. 39. § (4) bekezdésében a „pénzügyi helyzetének” szövegrész helyébe a „pénzügyi helyzetének (bevételének,

költségeinek)” szöveg,

21. 38. § (3) bekezdésében a „felszámolás kezdõ idõpontja után” szövegrész helyébe a „felszámolás kezdõ

idõpontjától” szöveg,

22. 40. § (5) bekezdésében a „hitelezõi választmányt” szövegrész helyébe a „hitelezõi választmányt, hitelezõi

képviselõt” szöveg,

23. 44. § (2) bekezdésében az „egyezségkötés napjával” szövegrész helyébe az „egyezséget jóváhagyó végzés

jogerõre emelkedésének napjával” szöveg,

24. 45/A. § (1) bekezdésében az „[ideértve a 46. § (8) bekezdése szerint bejelentett, de a felszámolási eljárásban nem

érvényesített követeléseket is]” szövegrész helyébe az „[ideértve a 46. § (8) bekezdése szerint bejelentett, de

a felszámolási eljárásban nem érvényesített, azóta meg nem térült követeléseket is]” szöveg,

25. 46. § (5) bekezdés b) pontjában a „3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, bejelentett függõ követeléseket” szövegrész

helyébe a „3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, bejelentett függõ követeléseket” szöveg,

26. 46. § (7) bekezdésében a „követelése 1%-át” szövegrész helyébe a „követelése tõkeösszegének 1%-át” szöveg,

27. 48. § (3) bekezdésében a „mezõgazdaságilag mûvelhetõ földek termõképességének fenntartásáról,” szövegrész

helyébe a „mezõgazdaságilag mûvelhetõ földek termõképességének fenntartásáról, az engedély nélkül más célra

hasznosított termõföld eredeti állapotba történõ helyreállításáról,” szöveg,

28. 48. § (5) bekezdésében a „környezet-, természet- és mûemlékvédelmi” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi,

természetvédelmi, termõföldvédelmi és mûemlékvédelmi” szöveg,

29. 49/A. § (1) bekezdés c) pontjában az „ajánlatok benyújtásának formáját, idõpontját” szövegrész helyébe

az „ajánlatok benyújtásának formáját, idõpontját, az ajánlati biztosítékot” szöveg,

30. 49/D. § (1) bekezdésében a „zálogjoggal biztosított követelés” szövegrész helyébe a „zálogjoggal biztosított

követelés (tõke, szerzõdéses kamat, költségek)” szöveg,

31. 49/D. § (2) bekezdésében a „zálogjoggal biztosított követelések” szövegrész helyébe a „zálogjoggal biztosított

követelések (tõke, szerzõdéses kamat, költségek)” szöveg,

32. 49/D. § (1) bekezdésében a „díjból 4% illeti meg” szövegrész helyébe a „díjból 3% illeti meg” szöveg,

33. 50. § (2) bekezdésében a „felszámolás kezdetétõl” szövegrész helyébe a „felszámolás kezdõ idõpontjától” szöveg,

34. 54. §-ában a „vagyonával [4. § (2) bekezdés]” szövegrész helyébe a „vagyonával [4. § (1) bekezdés]” szöveg,

35. 56. § (4) bekezdésében az „egyszerûsített felszámolás esetét (63/A. §) is ideértve” szövegrész helyébe

az „egyszerûsített felszámolás esetét (63/B. §) is ideértve” szöveg,

36. 57. § (2) bekezdés e) pontjában a „bírósági eljárás során” szövegrész helyébe a „bírósági és hatósági eljárások

során” szöveg,

37. 57. § (6) bekezdésében a „társadalombiztosítási tartozásokat” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási alapok

javára fennálló tartozásokat” szöveg,

38. 58. § (5) bekezdésében a „bíróság ezt követõen 15 munkanapos jogvesztõ határidõvel felhívja” szövegrész

helyébe a „bíróság ezt követõen 30 munkanapos jogvesztõ határidõvel felhívja” szöveg,
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39. 58. § (5) bekezdésében az „57. § alkalmazásával, 15 munkanapon belül dönt a tartalék felosztásáról a határidõben

bejelentkezett hitelezõk között” szövegrész helyébe az „57. § és a 61. § alkalmazásával, 15 munkanapon belül dönt

a tartalék felosztásáról a határidõben bejelentkezett hitelezõk és az adós tulajdonosai között” szöveg,

40. 59. § (4) bekezdésében a „nincs meg a szükséges pénzösszeg” szövegrész helyébe a „nincs meg a szükséges

pénzösszeg, vagy ha a felszámoló a díjkiegészítési számlára esedékes befizetési kötelezettségének nem tett eleget”

szöveg,

41. 61. § (4) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvényben” szövegrész helyébe a „gazdasági

társaságokról szóló törvényben” szöveg,

42. 65. § (2) bekezdés a) pontjában a „[10. § (3) bekezdés]” szövegrész helyébe a „[10. § (1) bekezdés]” szöveg,

43. IV. fejezetének címében, 65. § (1) és (3) bekezdésében, 66. § (1) bekezdésében, 67. § (4) bekezdésében, 68. §

(1)–(2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt” szövegrész

helyébe a „stratégiailag kiemelt” szöveg, 67. § (5) bekezdésében a „nemzetgazdaságilag kiemelt” szövegrész helyébe

a „stratégiailag kiemelt” szöveg,

44. 69. § (6) bekezdésében az „ideiglenes vagyonfelügyelõre” szövegrész helyébe a „rendkívüli vagyonfelügyelõre”

szöveg, 69. § (14) bekezdésében az „ideiglenes vagyonfelügyelõ tevékenység” szövegrész helyébe a „rendkívüli

vagyonfelügyelõi tevékenység” szöveg, 66. § (3) bekezdésében és 68. § (5) bekezdésében a „3 napon belül” szövegrész

helyébe a „3 munkanapon belül” szöveg, 69. § (6) bekezdésében a „3 napon belül” szövegrész helyébe

a „2 munkanapon belül” szöveg, 68. § (4) bekezdésében a „69. § (1)–(9) bekezdést” szövegrész helyébe

a „69. § (1)–(9a) bekezdést” szöveg, 66. § (4) bekezdésében „Az állami felszámolóra,” szövegrész helyébe

„A 66. § (2) bekezdés szerinti felszámolóra” szöveg, 66. § (7) bekezdésében, 67. § (5) bekezdésében, 69. §

(14) bekezdésében „Az állami felszámoló” szövegrész helyébe „A 66. § (2) bekezdés szerinti felszámoló” szöveg, 66. §

(6) bekezdésében „Az állami felszámolót” szövegrész helyébe „A 66. § (2) bekezdése szerinti felszámolót” szöveg, 70. §

(1) bekezdésében „az állami felszámolónak” szövegrész helyébe a „a 66. § (2) bekezdés szerinti felszámolónak” szöveg,

45. 68. § (1) bekezdésében a „nemzetközi vagy országos jelentõségû közszolgáltatást” szövegrész helyébe

a „nemzetközi vagy országos jelentõségû vagy a lakosság közmûszolgáltatással való ellátása szempontjából

stratégiailag kiemelt közszolgáltatást” szöveg,

46. 80. § (1) bekezdésében a „a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat” szövegrész helyébe az „az

államot, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat” szöveg,

47. 80. § (1) bekezdésében a „helyi önkormányzatot megilletõ” szövegrész helyébe a „helyi és kisebbségi

önkormányzatot, önkormányzati társulást megilletõ” szöveg

lép.

70. § Hatályát veszti a Cstv. 7. § (4) bekezdése, 9. § (6)–(8) bekezdése, 10. § (3) bekezdése, 63. § (3)–(4) bekezdése, 64. §-a és

az azt megelõzõ cím, 81. §-a, 85. § (1)–(4) és (7) bekezdése.

2. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

71. § (1) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(3) Az egyszerûsített eljárással történõ cégbejegyzési kérelem illetéke:

a) zártkörûen mûködõ részvénytársaság, korlátolt felelõsségû társaság esetén 50 000 Ft,

b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 25 000 forint,

c) egyéni cég esetén 15 000 forint, azzal, hogy

amennyiben az egyszerûsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy

a kérelmezõ az egyszerûsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték

(1) bekezdés szerinti összegre történõ kiegészítésére.”

(2) Az Itv. 45. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A jogutód nélkül megszûnt gazdálkodó szervezet vagyontárgyára vonatkozóan jognak vagy ténynek

a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83/A. §-a, 83/C. §-a szerinti törlésére irányuló

bírósági nemperes eljárás illetéke 10 000 forint.

(3b) Az e §-ban nem említett egyéb cégbírósági eljárás illetéke 15 000 Ft.”
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3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

72. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 62. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„62. § (1) Keresettel kérheti a bíróságtól

a) a bejegyzés törlését és az eredeti állapot visszaállítását

aa) érvénytelenség címén az, akinek nyilvántartott jogát a bejegyzés sérti, továbbá az ügyész,

ab) a felszámoló és a hitelezõ a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény 40. §-ában meghatározott

esetekben,

c) a bejegyzés törlését az az érdekelt, aki bizonyítja, hogy a bejegyzett jog elévült vagy megszûnt, illetõleg

a nyilvántartott tény megváltozott,

d) a bejegyzés kiigazítását az, aki a téves bejegyzés folytán sérelmet szenvedett.

(2) Keresetindításnak az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján akkor van helye, ha az ingatlanügyi hatósági eljárásban

a bejegyzés nem törölhetõ, illetve a sérelem nem orvosolható, továbbá ha azokat eredménytelenül kísérelték meg.”

(2) Az Inytv. a következõ 73/B. §-al egészül ki:

„73/B. § (1) A felszámoló szervezet a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti vagyonfelügyelõi,

ideiglenes vagyonfelügyelõi és felszámolói feladatának teljesítése céljából a hivatali helyiségében mûködtetett saját

számítástechnikai eszközével köteles a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni.

Az ingatlanügyi hatóság a felszámoló szervezet vezetõje részére kérelem alapján biztosítja a számítógépes

ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait.

(2) Amennyiben a felszámoló szervezetet törlik a felszámolói névjegyzékbõl, az arról szóló jogerõs döntést

az ingatlanügyi hatóságnak is meg kell küldeni. Az ingatlanügyi hatóság a felszámoló szervezet hozzáférési

jogosultságát a döntésben foglaltaknak megfelelõ idõponttal visszavonja.”

4. A lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

73. § A lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény 54. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A lakásszövetkezet megszûnése esetén a hitelezõk követeléseinek teljesítése után fennmaradó vagyon a volt

tagok és nem tag tulajdonosok közös tulajdonába kerül, érdekeltségük arányában.”

5. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

74. § A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(4) Törvény vagy kormányrendelet közérdekbõl, illetve hitelezõvédelmi célból elõírhatja, hogy egyes gazdasági

tevékenységek csak meghatározott gazdasági társasági formában végezhetõk.”

75. § A Gt. 5. §-a a következõ (5)–(10) bekezdéssel egészül ki.

„(5) Az a személy, akinek – mint a jogutód nélkül megszûnt gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõjének,

kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezõ tulajdonosának – felelõsségét a jogutód

nélküli megszüntetést eredményezõ eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csõdeljárásról és

a felszámolási eljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Cstv.) vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és

a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) alapján indított eljárásban jogerõsen

megállapította, és a jogerõs bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem

teljesítette,

a) nem lehet egyszemélyes társaság egyedüli tagja;

b) nem szerezhet gazdasági társaságban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedést,

c) nem lehet közkereseti társaság tagja és betéti társaság beltagja.

(6) Nem lehet közkereseti társaság tagja és betéti társaság beltagja, továbbá nem szerezhet gazdasági társaságban

közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedést az a személy, aki a 104. § (1) bekezdésében foglalt

helytállási kötelezettségének nem tett eleget.

(7) A tilalom hatálya az (5)–(6) bekezdés szerinti esetekben a végrehajtási eljárás idõtartama és az annak

eredménytelenségétõl számított öt év.
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(8) E § tekintetében eredménytelennek minõsül a végrehajtási eljárás, ha a bírósági végrehajtásról szóló törvényben

meghatározott végrehajtói letiltás nem vezet eredményre és az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény

alapján lefoglalható vagyontárgya.

(9) A (8) bekezdésben foglaltak fennállásáról a végrehajtó elektronikus úton értesíti a cégbíróságot.

(10) A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követõ öt évig nem lehet más gazdasági társaság

kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezõ tagja, valamint közkereseti társaság tagja és

betéti társaság beltagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának idõpontjában, a törlés évében, vagy

a törlést megelõzõ évben a gazdasági társaságnál vezetõ tisztségviselõ, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító

részesedéssel rendelkezõ tag volt.”

76. § (1) A Gt. 11. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki.

„(3a) A társasági szerzõdés elkészítése vagy ellenjegyzése során az ügyvéd az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény

27/B. § (1) bekezdésében foglalt ellenõrzést elvégzi.”

(2) A Gt. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelõsségû társaság, valamint a zártkörûen mûködõ

részvénytársaság esetén a társasági szerzõdés a Ctv. mellékletét képezõ szerzõdésminta megfelelõ kitöltésével is

elkészíthetõ. Ez esetben a társasági szerzõdés tartalmát kizárólag a kitöltött szerzõdésmintában foglalt rendelkezések

alkothatják. A szerzõdésmintával készült társasági szerzõdésre a (3)–(3a) bekezdést alkalmazni kell.”

77. § (1) A Gt. 12. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A társasági szerzõdésben meg kell határozni:)

„b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig – ha a törvény másképp nem rendelkezik – természetes személy esetén

a természetes személyazonosító adatok és lakcím, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy

esetén név (cégnév), székhely és cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám feltüntetésével;

c) a társaság fõtevékenységét és valamennyi tevékenységét;”

(2) A Gt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során – a TEÁOR nómenklatúra szerinti besorolásra való tekintet nélkül

– minden olyan tevékenység megjelölhetõ, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. A gazdasági társaság – a társasági

szerzõdésben meghatározott tevékenységen belül – bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami

adóhatóságnak – fõtevékenységként vagy más tevékenységként – bejelent. A társasági szerzõdésben meghatározott

tevékenység változása nem igényli a társasági szerzõdés módosítását.”

78. § (1) A Gt. 23. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követõ öt évig nem lehet más gazdasági társaság

vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának idõpontjában, a törlés évében, vagy

a törlést megelõzõ évben a gazdasági társaságnál vezetõ tisztségviselõ, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító

részesedéssel rendelkezõ tag volt.

(4) Nem lehet más gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje az a személy, akinek – mint a jogutód nélkül megszûnt

gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel

rendelkezõ tulajdonosának – felelõsségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményezõ eljárás során ki nem elégített

követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerõsen megállapította, és a jogerõs bírósági

határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette.”

(2) A Gt. 23. §-a a következõ (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Nem lehet gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti

eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerõs bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette.

(6) Nem lehet gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki a 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási

kötelezettségének nem tett eleget.

(7) A tilalom hatálya a (4)–(6) bekezdés szerinti esetekben a végrehajtási eljárás idõtartama és az annak

eredménytelenségétõl számított öt év.

(8) E § tekintetében eredménytelennek minõsül a végrehajtási eljárás, ha a bírósági végrehajtásról szóló törvényben

meghatározott végrehajtói letiltás nem vezet eredményre és az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény

alapján lefoglalható vagyontárgya.

(9) A (8) bekezdésben foglaltak fennállásáról a végrehajtó elektronikus úton értesíti a cégbíróságot.”
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79. § A Gt. 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A gazdasági társaság fizetésképtelenségével fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen a vezetõ tisztségviselõk

ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezõi érdekeinek elsõdlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény

e követelmény felróható megszegése esetére – ha a gazdasági társaság fizetésképtelenné vált vagy külön jogszabály

szerint, a fizetésképtelenség vizsgálata nélkül, jogutód nélkül megszüntették – elõírhatja a vezetõ tisztségviselõk

hitelezõkkel szembeni helytállási kötelezettségét.”

80. § A Gt. 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A cégvezetõre a 23. §-ban, a 25. §-ban, a 27. §-ban és a 30. § (3) bekezdésében foglalt elõírásokat megfelelõen

alkalmazni kell.”

81. § A Gt. 41. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül is kötelezõ a könyvvizsgáló választása, ha azt törvény – a köztulajdon,

közpénzek vagy a hitelezõk védelme érdekében – elõírja.”

82. § A Gt. 54. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha az ellenõrzött társaság jogutód nélkül megszüntetésre kerül, a minõsített befolyásszerzõ korlátlan

felelõsséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését az eljárás során az adós

ellenõrzött társaság vagyona nem fedezi, ha hitelezõinek a felszámolási eljárás során, vagy a társaság jogutód nélküli

megszûnését követõen, törvényben meghatározott határidõn belül benyújtott keresete alapján a bíróság – az adós

társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel – megállapítja a minõsített befolyásszerzõ

korlátlan és teljes felelõsségét.”

83. § A Gt. 56. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az uralmi szerzõdésnek tartalmaznia kell:)

„c) az ellenõrzött társaság (társaságok) tagjainak (részvényeseinek) és hitelezõinek jogai védelmében szükséges,

az elismert vállalatcsoportként való mûködésbõl származó elõnyök és hátrányok kiszámítható és kiegyensúlyozott

megosztását biztosító rendelkezéseket, ilyen rendelkezésnek minõsül különösen az uralkodó tag

kötelezettségvállalása az ellenõrzött társaság veszteségeinek rendezésére, a tagok (részvényesek) osztalékának

kiegészítésére, illetve üzletrészeik (részvényeik) kicserélésére vagy annak vállalása, hogy az ellenõrzött társaság

esetleges jövõbeli fizetésképtelensége esetén vagy a fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzetben az uralkodó tag

részt vesz az ellenõrzött társaság reorganizációjában;”

84. § (1) A Gt. 76. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Azok a hitelezõk, akiknek az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követelései az átalakulásról hozott

döntés elsõ közzétételét megelõzõen keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés

második közzétételét követõ harmincnapos jogvesztõ határidõn belül biztosítékot követelhetnek.

(3) Ha a tag (részvényes) felelõssége az átalakuló gazdasági társaság kötelezettségeiért a társaság fennállása alatt

korlátozott, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezést csak akkor kell alkalmazni, ha az átalakulás elhatározásakor

a) a jogelõd gazdasági társaságnak a saját tõke felénél magasabb összegû köztartozása van, amelyre halasztást,

fizetési könnyítést nem kapott, vagy

b) a jogutód gazdasági társaság saját tõkéjének összege kevesebb, mint a jogelõd gazdasági társaságé volt.”

(2) A Gt. 76. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A társaság az igénybejelentés elõterjesztésére biztosított határidõ lejártát követõ nyolc napon belül köteles

biztosítékot nyújtani, vagy a kérelem elutasítását és annak indokát a hitelezõ tudomására hozni. Az elutasító, illetve

a hitelezõ által nem megfelelõnek tartott biztosíték nyújtására vonatkozó döntés felülvizsgálatát a hitelezõ a határozat

kézhezvételétõl számított nyolcnapos jogvesztõ határidõn belül a cégbíróságtól kérheti. A cégbíróság –

a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelõ alkalmazásával – a kérelem elõterjesztésétõl

számított harminc napon belül határoz. A cégbíróság az eljárás lefolytatását követõen elutasítja a kérelmet, vagy

a társaságot megfelelõ biztosíték nyújtására kötelezi. Az átalakulás mindaddig nem jegyezhetõ be a cégjegyzékbe,

amíg a hitelezõ megfelelõ biztosítékot nem kapott.”
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85. § A Gt. 85. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A szétválási szerzõdésben nevesített követelést elsõsorban azzal a jogutóddal szemben kell érvényesíteni,

amelyhez az adott kötelezettséget a szétválási szerzõdés a vagyonmegosztás folytán telepítette. Ha e kötelezettségét

a jogutód a követelés esedékességekor nem teljesíti, valamennyi jogutód felelõssége egyetemleges. A jogutódok

egymás közötti viszonyában az elszámolás alapja a szétválási szerzõdésben írt vagyonmegosztási rendelkezés, ilyen

rendelkezés hiányában pedig a vagyonmegosztás aránya.”

86. § A Gt. 114. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A tagok törzsbetétei különbözõ mértékûek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb

százezer forintnál. A törzsbetétnek – a számviteli törvény felhatalmazása alapján devizában történõ könyvvezetést

alkalmazó társaság kivételével – forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie.”

87. § A Gt. 128. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a tag jogutód nélkül szûnik meg, és az üzletrészrõl a tag végelszámolása, felszámolása során nem rendelkeztek,

a társaság köteles a tag megszûnésérõl való tudomásszerzéstõl számított egy hónapon belül vagyonrendezési eljárás

lefolytatását kezdeményezni (Ctv. 119. §). Ha a vagyonrendezési eljárásban az üzletrészre más nem tart igényt,

a jogutód nélkül megszûnt tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni. Ha az üzletrész olyan jogutód nélkül megszûnt

tag tulajdonát képezi, amely tag székhelye a megszûnéskor nem Magyarországon volt, és a megszüntetésre irányuló

eljárást nem Magyarországon folytatták le, ebben az esetben vagyonrendezési eljárás lefolytatására nem kerül sor,

a társaság a megszûnt tag üzletrészére vonatkozó adatokról a Cégközlönyben közleményt tesz közzé azzal, hogy

akinek az üzletrészre vonatkozóan igénye van, azt három hónapon belül jelentse be. Ha ilyen bejelentésre nem kerül

sor, a megszûnt tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni. Amennyiben az igényt három hónapon túl jelentették be,

a társaságtól csak a bevont üzletrész értékét lehet igényelni, a közzétételtõl számított egyéves jogvesztõ határidõn

belül.”

88. § A Gt. 159. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 114. § (4) bekezdésében foglalt, a törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket a törzstõke

leszállítása esetében is alkalmazni kell.”

89. § A Gt. 162. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„162. § (1) Az ügyvezetõ a törzstõke leszállítását elhatározó taggyûlési határozat meghozatalát követõ harminc napon

belül köteles a taggyûlési határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak elektronikus úton megküldeni, egyidejûleg

intézkedni a tõkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben történõ kétszer egymás utáni közzétételérõl, akként,

hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.

(2) A hirdetményben fel kell tüntetni:

a) a döntés tartalmát, valamint

b) fel kell hívni a társaság hitelezõit, hogy a hirdetmény elsõ alkalommal történt közzétételét megelõzõen keletkezett

követeléseik után – a (4) bekezdés szerinti kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt.

Az ismert hitelezõket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni.

(3) A hitelezõk a hirdetmény utolsó közzétételétõl számított harmincnapos jogvesztõ határidõn belül jogosultak

bejelenteni, ha a társaság törzstõkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.

(4) Nem jogosult biztosítékra a hitelezõ, ha a törzstõke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal –

jogszabály rendelkezése vagy szerzõdés alapján – már rendelkezik, vagy ha a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére

figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.”

90. § A Gt. 163. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 162. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében továbbá az e § (1) bekezdésében foglaltak nem

alkalmazhatók, ha a társaság törzstõkéjének leszállítására

a) a társaság veszteségének rendezése végett [143. § (2) bekezdése], vagy

b) a számviteli törvényben meghatározott módon, a társaság törzstõkéjén felüli lekötött tartalék javára történõ

átcsoportosítás céljából

kerül sor.”
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91. § (1) A Gt. 202. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére – külön törvény szerinti – elszámolóháznak,

központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak (ide

nem értve a számviteli törvény szerinti kötelezõ könyvvizsgálat esetén a választott könyvvizsgálót) adhat megbízást.

A megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégközlönyben közzé kell tenni.”

(2) A Gt. 202. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A részvénykönyvbe történõ betekintés lehetõségét a részvénykönyv-vezetõ székhelyén vagy központi

ügyintézésének helyén – amennyiben az külföldön található, a társaság székhelyén vagy magyarországi központi

ügyintézésének helyén – munkaidõben folyamatosan biztosítani kell.”

92. § A Gt. 271. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„271. § (1) Az igazgatóság az alaptõke leszállítását elhatározó közgyûlési határozat meghozatalát, illetve a jogerõs

bírósági határozat kézbesítését követõ harminc napon belül köteles intézkedni az alaptõke leszállításról hozott

döntésnek a Cégközlönyben történõ, kétszer egymás utáni közzétételérõl, akként, hogy a két közzététel között

legalább harminc napnak kell eltelnie.

(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell,

a) azt, hogy az alaptõke feltételes leszállításáról a közgyûlés vagy a bíróság döntött,

b) a döntés tartalmát,

c) a társaság hitelezõinek szóló felhívást, hogy a hirdetmény elsõ alkalommal történt közzétételét megelõzõen

keletkezett követeléseik után – a (4) bekezdés szerinti kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt.

Az ismert hitelezõket a részvénytársaság közvetlenül is köteles értesíteni.

(3) A társaság hitelezõi a hirdetmény utolsó közzétételétõl számított harmincnapos jogvesztõ határidõn belül

jogosultak bejelenteni, ha a részvénytársaság alaptõkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak

igényt.

(4) Nem jogosult biztosítékra a hitelezõ, ha az alaptõke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal

– jogszabály vagy szerzõdés alapján – már rendelkezik, vagy ha a részvénytársaság pénzügyi, vagyoni helyzetére

figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.”

93. § A Gt. 273. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 271. § (2) bekezdés c) pontjában és (3)–(4) bekezdésében, valamint a 272. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók,

ha a részvénytársaság alaptõkéjének leszállítására

a) a társaság 245. § a) pontjában meghatározott mértékû veszteségének rendezése, vagy

b) a számviteli törvényben meghatározott módon, a részvénytársaság alaptõkéjén felüli lekötött tartalék javára

történõ átcsoportosítás

céljából kerül sor.”

94. § A Gt. 297. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetén nem jegyezhetõ be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett, és

az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevõ a részvényest a részvénykönyv vezetõje köteles a részvénykönyvbõl

haladéktalanul törölni. A 202. § (4) bekezdése ez esetben nem alkalmazandó.”

95. § A Gt. 304. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A közgyûlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyûlés kezdõ napját

megelõzõ második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza

a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követõ átruházásában.

A részvénynek a közgyûlés kezdõ napját megelõzõ átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek

azt a jogát, hogy a közgyûlésen részt vegyen és az õt mint részvényest megilletõ jogokat gyakorolja.”

96. § A Gt. a következõ 336/D. §-sal egészül ki:

„336/D. § (1) E törvény – a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a cégnyilvánosságról,

a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, továbbá az ezekkel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított – 5. §-át, 23. §-át, 30. § (2) bekezdését és 54. §

(2) bekezdését a Módtv. hatálybalépését követõen kezdeményezett felszámolási, kényszertörlési, továbbá

az ismeretlen cég megszüntetésére irányuló eljárásokra kell alkalmazni.
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(2) A Módtv.-vel megállapított 50. § (1)–(2) bekezdést a Módtv. hatálybalépését követõ üzletrész átruházásokra kell

alkalmazni.

(3) A Módtv.-vel megállapított 76. § (3) bekezdését a Módtv. hatálybalépését követõen elhatározott szétválásokra kell

alkalmazni.

(4) A Módtv.-vel megállapított 85. § (4) bekezdését a Módtv. hatálybalépését követõen elhatározott szétválásokra kell

alkalmazni.”

97. § Hatályát veszti a Gt. 75. § (3) bekezdés d) pontjában az „így különösen a saját tõke, illetve a jegyzett tõke összegét,

valamint a mérlegfõösszeget” szövegrész, a 202. § (4) bekezdés utolsó mondata, (6) bekezdés a) pontja és

(8) bekezdése.”

98. § A Gt. 68. § (4) bekezdésében a „Ctv. 92. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „kényszertörlési eljárás” szöveg lép, a Gt.

165. § (3) bekezdésében és 278. § (2) bekezdésében a „végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás

elrendelésekor” szövegrész helyébe a „végelszámolás vagy a kényszertörlési eljárás megindításakor, illetve

a felszámolás elrendelésekor” szöveg lép.

6. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

módosítása

99. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)

3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A cégnévnek – a (4) bekezdésen túlmenõen – egyértelmûen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási

szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétõl.”

100. § A Ctv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A cég nevét (rövidített nevét)

a) a cégbejegyzési eljárás alatt „bejegyzés alatt” („b. a.”),

b) csõdeljárás esetén „csõdeljárás alatt” („cs. a.”),

c) felszámolási eljárás esetén „felszámolás alatt” („f. a.”),

d) végelszámolási eljárás esetén „végelszámolás alatt” („v. a.”),

e) kényszertörlési eljárás esetén „kényszertörlés alatt” („kt. a.”)

toldattal kell használni.”

101. § (1) A Ctv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerzõdésében, alapító okiratában, alapszabályában

(a továbbiakban együtt: létesítõ okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye,

amely a cég székhelyétõl eltérõ helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen

– magyar cég külföldön lévõ fióktelepe esetén más országban – van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó

a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is.

Amennyiben a cég telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy azt a cégjegyzékben fel kell tüntetni.”

(2) A Ctv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek

használatára a cég jogosult. A cég a használat jogszerûségét igazolni köteles.”

102. § A Ctv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen abban

az esetben, amennyiben a cég létesítõ okiratát vagy a létesítõ okirata módosítását is õ készíti vagy szerkeszti és jegyzi

ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. Az ügyvéd

az aláírás-minta elkészítése során a személyazonosságot az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 27/B. §

(1) bekezdésében foglalt módon köteles ellenõrizni.”
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103. § A Ctv. 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az elektronikus okiratként rendelkezésre álló cégiratról közfeladatot ellátó szervek részére történõ

adatszolgáltatás elektronikus úton teljesíthetõ, papír alapú másolat csak kivételesen indokolt esetben kérhetõ.”

104. § (1) A Ctv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A céginformációs szolgálat a cégjegyzékben szereplõ fennálló vagy törölt adatok, valamint a bejegyzési

(változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatainak a megismerését betekintéssel

bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen biztosítja. A céginformációs szolgálat honlapján – a hitelezõk

védelme érdekében – biztosítja egyes cégjegyzék adatok ingyenesen történõ megismerését.”

(2) A Ctv. 15. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A céginformációért fizetendõ közzétételi költségtérítés – a szükséges és igazolt költségek levonását követõen –

a központi költségvetés bevételét képezi.”

105. § A Ctv. 18. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A közzétételi költségtérítést külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni az igazságügyért felelõs

miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára. A közzétételi költségtérítés a központi

költségvetés központosított bevételének minõsül. A közzétételi költségtérítés befizetését a céginformációs szolgálat

ellenõrzi. Ha a közzétételi költségtérítés befizetése nem vagy nem megfelelõ összegben történt meg, errõl

a céginformációs szolgálat 30 napon belül értesíti az állami adóhatóságot. Ebben az esetben a céget úgy kell tekinteni,

mint amely a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségnek nem tett eleget.”

106. § A Ctv. 20. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A cégbíróság a részvénytársaság és a korlátolt felelõsségû társaság cégjegyzék adatainak közzétételével

egyidejûleg gondoskodik a részvénytársaság és a korlátolt felelõsségû társaság létesítõ okiratának, illetve a létesítõ

okirat módosításának Cégközlönyben történõ közzétételérõl is.”

107. § A Ctv. II. Fejezete a következõ 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. § (1) A cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje vonatkozásában a Gt. 23. § (1)

és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállásának ellenõrzése céljából a cégbíróság a bûnügyi nyilvántartási

rendszer adataival való összevetést kezdeményez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összevetés kizárólag annak megállapítására irányulhat, hogy

a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje vonatkozásában a Gt. 23. § (1) és

(2) bekezdésében foglalt bármely kizáró ok fennáll-e.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célból a cégbíróság a bûnügyi nyilvántartó szerv rendelkezésére bocsátja

a) a cégnyilvántartásba bejegyzett valamennyi gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõi azonosításához szükséges,

rendelkezésére álló személyes adatokat,

b) a cégnyilvántartásba bejegyzett valamennyi cég fõtevékenységét,

c) a cégnyilvántartásba bejegyzett valamennyi cég tekintetében a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására

jogosult cégbíróságot,

d) az a)–c) pontokban meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat.

(4) Ha a bûnügyi nyilvántartó szerv azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdés alapján rendelkezésére bocsátott adatok

alapján a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje vonatkozásában a Gt. 23. § (1) és

(2) bekezdésében foglalt bármely kizáró ok áll fenn, arról a bûnügyi nyilvántartó szerv a törvényességi felügyeleti

eljárás hivatalból történõ lefolytatása érdekében haladéktalanul értesíti a cégbíróságot.”

108. § A Ctv. 23/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Törvényi szerzõdésminta esetében a szerzõdésminta fordításának csatolására – angol, német, francia nyelven

történõ nyilvántartáshoz – nincs szükség.”

109. § (1) A Ctv. 24. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza)

„e) a cég fõtevékenységét, valamint további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra

szerinti megjelölésével,”
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(2) A Ctv. 24. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza)

„h) a cég képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési

idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és

cégjegyzékszámát vagy nyilvántartás számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk

keletkezésének idõpontját, határozott idõre szóló képviselet esetében a jogviszony megszûnésének idõpontját is,

illetve ha a jogviszony megszûnésére a cégjegyzékben feltüntetett idõpontnál korábban kerül sor, a megszûnés

tényleges idõpontját,”

(3) A Ctv. 24. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni fõtevékenységét és további tevékenységi köreit

azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor

elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég fõtevékenységérõl és további tevékenységi köreirõl.”

(4) A Ctv. 24. §-a a következõ (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég fõtevékenységének és

további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat

bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg.”

110. § A Ctv. 26. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:

(A cégjegyzékben valamennyi cég esetében fel kell tüntetni a következõ, a közhiteles nyilvántartás, illetve a hitelezõk

védelme szempontjából jelentõs adatokat is:)

„n) a kényszertörlési eljárás kezdõ idõpontját és befejezését.”

111. § (1) A Ctv. 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Közkereseti társaság esetében)

„a) a tagok nevét, természetes személy tag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy

nyilvántartási számát,”

(2) A Ctv. 27. § (2) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Betéti társaság esetében)

„a) a társaság beltagjainak nevét, természetes személy beltag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét,

jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy

nyilvántartási számát,

b) a társaság kültagjainak nevét, természetes személy beltag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét,

jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy

nyilvántartási számát,”

(3) A Ctv. 27. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Korlátolt felelõsségû társaság esetében)

„a) a tagok nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel

nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási

számát, valamint amennyiben a tag szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a tag minõsített

többségû befolyással rendelkezik, ezt a tényt is,”

(4) A Ctv. 27. § (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(Korlátolt felelõsségû társaság esetében)

„e) közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét,

anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és

cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.”

(5) A Ctv. 27. § (4) bekezdés b) pontja bc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Zártkörûen mûködõ részvénytársaság esetében)

„bc) amennyiben a részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minõsített

többségû befolyással rendelkezik, a részvényes nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja

születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és

cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.”
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(6) A Ctv. 27. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Egyéni cég esetén)

„a) a cégtulajdonos nevét, lakóhelyét, születési idejét és anyja születési nevét,”

(7) A Ctv. 27. § (6) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Egyéni cég esetén)

„c) azt a tényt, ha az egyéni cég tagja vagy vezetõ tisztségviselõje az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló

2009. évi CXV. törvény 20. § (7) bekezdésében foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét.”

112. § A Ctv. 28. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Zártkörûen mûködõ európai részvénytársaság esetében)

„bc) amennyiben a részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minõsített

többségû befolyással rendelkezik, a részvényes nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja

születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és

cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.”

113. § (1) A Ctv. 30. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az állami adóhatóság a cég adószámával, közösségi adószámával kapcsolatos elektronikus értesítését, illetve

határozatát fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel köteles ellátni.”

(2) Ctv. 30. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A cégjegyzékben szereplõ külföldi adójogi illetõségû magánszemély vagy szervezet esetén az állami

adóhatósághoz történt bejelentkezés hiányában a külföldinek az illetõsége szerinti állam hatósága által megállapított

adóazonosító számát kell feltüntetni.”

114. § A Ctv. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. § (1) A cégjegyzékben a lakóhelyet, illetve székhelyet (telephelyet, fióktelepet) az irányítószám, helység, utca,

házszám, emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni. Amennyiben a cégjegyzékbe

bejegyzett külföldi személy Magyarországon is rendelkezik lakóhellyel, a cégjegyzéknek az erre vonatkozó adatokat is

tartalmaznia kell.

(2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy

a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel,

a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel

rendelkezõ szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkezõ természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési

megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezetõ tisztségviselõi, valamint felügyelõbizottsági tagjai nem

láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás

elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejû magánokiratot vagy közokiratot.

(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég mûködésével összefüggésben

keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendõ iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa.

A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy

az okirat a kézbesítési megbízottnak történõ szabályszerû kézbesítést követõ tizenötödik napon a külföldi személy

számára ismertté vált.

(4) A (2) bekezdés szerinti megbízás megszûnését követõ 15 napon belül a kézbesítési megbízottnak a megbízás

megszûnésének tényét a 36. § (5) bekezdése szerinti módon be kell jelentenie a cégbíróságnak.

(5) A (4) bekezdés szerinti tény bejelentésének elmulasztása esetén a cégbíróság a kézbesítési megbízottat a 34. §

(2) bekezdésében meghatározott bírsággal sújthatja.”

115. § A Ctv. 34. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A cégbíróság 50 000 forinttól 900 000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtja azt, aki az (1) bekezdésben

meghatározott bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti.”

116. § (1) A Ctv. 36. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az állami adóhatóság és a cégnyilvántartás közötti, az adóregisztrációs eljáráshoz kapcsolódó adatszolgáltatás

érdekében a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben fel kell tüntetni a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni

kívánt) tagok (részvényesek) – külföldi esetében a 30. § (7) bekezdése szerinti – adóazonosító számát. A tagok

adóazonosító száma nem szerepel a cégjegyzékben.”
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(2) A Ctv. 36. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha törvény a cégirat cégbírósághoz történõ benyújtására közvetlenül valamely személyt kötelez, e személy

a kötelezettségét elektronikus okiratként készített cégirat esetén minõsített elektronikus aláírás alkalmazásával

elektronikus úton maga is teljesítheti. Ha a cégiratot elektronikus okirati formába kell alakítani, erre, és az elektronikus

okirat cégbírósághoz való benyújtására a jogi képviselõ vagy a cégirat benyújtására kötelezett személy jogosult. A jogi

képviselõ eljárására egyebekben a 37. és 38. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.”

117. § A Ctv. 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A cégbíróság a cégbejegyzés iránti kérelmet legkésõbb az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártának napján

hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja, ha a cégbejegyzési kérelemhez nem nyújtották be a nyomtatványt

vagy e törvény 1. számú mellékletében felsorolt valamennyi szükséges okiratot, illetve az illetéket vagy

a költségtérítést nem vagy csak részben fizették meg. A végzés ellen benyújtott fellebbezésnek a cég mûködése

megszüntetésére vonatkozó kötelezettség tekintetében nincs halasztó hatálya. A mulasztás miatt igazolási kérelem

elõterjesztésének nincs helye.”

118. § A Ctv. 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„48. § (1) Ha közkereseti, betéti vagy korlátolt felelõsségû társaság, zártkörûen mûködõ részvénytársaság vagy egyéni

cég alapításának bejegyzése iránti kérelemhez e törvény mellékletében foglalt szerzõdésminta alapján készült alapító

okiratot csatolnak, a bejegyzési kérelemhez csatolt nyomtatványon ezt a körülményt fel kell tüntetni.

(2) A bejegyzési kérelemhez – a cégnyilvánosság alapelvének teljesítése, illetve az illetékes adóhatósághoz való

továbbítás végett – csatolandó okiratok felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. A jogi képviselõ a bejegyzési

kérelemben nyilatkozik arról, hogy a csatolandó okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte, azok

megfelelõségét szavatolja. A jogi képviselõnek a törvényességi szempontú vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatát

a bejegyzési kérelemnek tartalmaznia kell.

(3) A cég bejegyzésére irányuló kérelem érdemi vizsgálatát bírósági titkár, fogalmazó, vagy bírósági ügyintézõ

önállóan lefolytathatja és a bejegyzési kérelmet elutasító végzés meghozatalára is önálló aláírási joggal jogosult.

Ugyanez irányadó a többi olyan végzés meghozatalára is, amely ellen külön fellebbezésnek van helye.

(4) A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követõen, az adószám

megállapításától számított egy munkaórán belül határoz. A cégbíróság e határidõn belül kezdeményezi a bejegyzést

elrendelõ, illetõleg a bejegyzési kérelmet elutasító végzés jogi képviselõ részére történõ kézbesítését. A kérelem

elbírálására nyitva álló határidõ számításának kezdõ idõpontja munkanapokon reggel 9 óra.

(5) A cégbíróság a bejegyzési kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy a bejegyzést kérõ jogi képviselõjének

meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése és a jogi képviselõnek a bejegyzési kérelembe foglalt nyilatkozata

megfelel-e a jogszabályoknak, valamint hogy a bejegyzést kérõ a 3. számú mellékletben felsorolt okiratokat csatolta-e

kérelméhez, továbbá, hogy – amennyiben a bejegyzést kérõ nem élt a 6. § szerinti névfoglalás lehetõségével –, a cég

választott neve jogszabályszerû-e. A cégbíróság elektronikusan, számítógépes program útján ellenõrzi, hogy

a cégjegyzék nem tartalmaz-e a bejegyzési kérelemben feltüntetett tag, vezetõ tisztségviselõ, illetve cégvezetõ

vonatkozásában e törvény 27. § (1) bekezdésének c) pontja, a 27. § (2) bekezdésének d) pontja, a 27. §

(3) bekezdésének d) pontja, a 27. § (4) bekezdés a) pontjának ad) alpontja, a 27. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti

bejegyzést. Az eljárás során hiánypótlásra történõ felhívásra nem kerül sor.

(6) A cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja, ha

a) a bejegyzést kérõ jogi képviselõjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése nem felel meg

a jogszabályoknak, vagy ha a bejegyzési kérelem nem tartalmazza a jogi képviselõnek a bejegyzendõ adatokra

vonatkozó iratok jogszerûségét igazoló nyilatkozatát,

b) a bejegyzést kérõ elmulasztotta a 3. számú mellékletben felsorolt valamely irat benyújtását,

c) a cég elnevezése – amennyiben a cég nem élt a 6. § szerinti névfoglalás lehetõségével – nem felel meg a jogszabályi

rendelkezéseknek,

d) az adóhatóság értesítése alapján az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának

az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggõ nyilatkozata nem felel meg a jogszabályi

elõírásoknak,

e) a cégjegyzék a cég tagja, vezetõ tisztségviselõje, illetve cégvezetõje vonatkozásában a 27. § (1) bekezdésének

c) pontja, a 27. § (2) bekezdésének d) pontja, 27. § (3) bekezdésének d) pontja, a 27. § (4) bekezdés a) pontjának

ad) alpontja, vagy a 27. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti bejegyzést tartalmaz, vagy
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f) észleli, hogy azok az adatok, amelyeknek bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan e törvény elõírja, illetve
a létesítõ okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló, a 3. számú mellékletben felsorolt, kötelezõen, illetve
szükség szerint csatolandó egyéb okirat nem felel meg a jogszabályok rendelkezéseinek.
(7) A (6) bekezdés f) pontja szerinti esetben a cégbíróság a jogi képviselõvel szemben a 34.  § (2) bekezdésében
foglaltakat alkalmazza.
(8) Ha a cégbíróság a (4) bekezdésben foglalt döntési kötelezettségének határidõn belül nem tesz eleget,
a cégbíróság vezetõje a határidõ lejártát követõen, legkésõbb egy munkanapon belül hivatalból intézkedik
a bejegyzési kérelem elbírálásáról. Az ügyintézési határidõ eredménytelen eltelte esetén a cégbejegyzés a következõ
munkanapon, a törvény erejénél fogva – a kérelem alapján elõszerkesztett adatok szerinti tartalommal –
haladéktalanul megtörténik. A törvény erejénél fogva történõ automatikus bejegyzés esetén kijavítás iránti kérelem
terjeszthetõ elõ.
(9) Ha a cégbejegyzési kérelmet elutasító végzés közlését követõen nyolc napon belül ismételten kérik a cég
bejegyzését, az elutasításhoz fûzõdõ jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, és a korábbi eljárás során benyújtott
okiratokat – ideértve a korábbi eljárásban az illeték megfizetésérõl  szóló igazolást is – ismételten fel lehet használni
az új bejegyzési kérelemhez. A határidõ elmulasztása  miatt igazolásnak nincs helye. Ismételt benyújtásnak egy
alkalommal van helye.”

119.  § A Ctv. 50.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„50.  § (1) A változásbejegyzési eljárásra – az e törvényben foglalt kivételekkel – a cég bejegyzésére vonatkozó eljárás
rendelkezései megfelelõen irányadók.
(2) A változásbejegyzési kérelem elbírálására egységesen a 46.  §-ban meghatározott ügyintézési határidõk
vonatkoznak.
(3) A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég esetében a változásbejegyzési kérelem érdemi vizsgálatát 
bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ is lefolytathatja, azonban a változásbejegyzési kérelmet elutasító,
valamint olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró elõ zetes, írásos hozzájárulásával
hozhat.
(4) Ha a változás (a változással érintett adat) bejegyzése kötelezõ és a cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet
elutasítja, ez a jogszabályoknak megfelelõ változásbejegyzési kérelem benyújtása alól nem mentesít.
(5) Változásbejegyzési kérelem esetén – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – a 34.  § (1) bekezdésében
meghatározott határidõt a változás bekövetkezésétõl kell számítani.”

120.  § A Ctv. 54.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére történõ áthelyezését, mint változást a korábbi székhely 
szerinti cégbíróságon kell elõterjeszteni. A cégbíróság – a székhelyváltozást megelõzõ változásbejegyzési kérelmek
elbírálása után – intézkedik az áttételrõl. Az áttételt elrendelõ végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.”

121.  § A Ctv. a következõ 61/B.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Tagváltozás bejegyzése iránti eljárás
61/B.  § (1) A cégjegyzékbe bejegyzett tag részesedésének átruházása esetén a cégbíróság a változásbejegyzési
kérelem benyújtásáról elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot.
(2) Az állami adóhatóság 3 munkanapon belül elektronikus úton jelzi, ha a cég az állami adó-és vámhatóság által
nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 15 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik.
(3) Az állami adóhatóság (2) bekezdés szerinti jelzése esetén a cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében felhívja
a céget a részesedés átruházás napjával mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg
18–19.  § szerinti benyújtására.”

122.  § (1) A Ctv. 62.  § (2) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:
(A cégbíróság a céget hivatalból törli)
„b) kényszertörlési eljárás során a 118.  §-ban meghatározott esetben.”

(2) A Ctv. 62.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A cég a cégjegyzékbõl  való törléssel szûnik meg. Ha a cég törlésére nem felszámolási eljárást követõen kerül sor,
a cégbíróság a céget akkor törölheti a cégjegyzékbõl, ha az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton arról
tájékoztatja, hogy a cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenõrzést, végrehajtást nem kezdeményez
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vagy ennek hiányában az 56. § (1) bekezdésében, vagy 84. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus

értesítéstõl, illetve a végelszámolást lezáró beszámoló közzétételétõl számított 90 nap eltelt. Amennyiben

a tájékoztatás szerint az adóhatóság a cégnél eljárást folytat, vagy ellenõrzést, végrehajtást kezdeményez, vagy a cég

köztartozással rendelkezik, a cég csak az adóhatósági eljárások jogerõs befejezésérõl szóló, végelszámolás esetén

pedig ezen felül a köztartozást érintõen nemlegesnek minõsülõ elektronikus tájékoztatást követõen törölhetõ

a cégjegyzékbõl. A cégjegyzék azt is tartalmazza, hogy a törlésre kérelemre vagy hivatalból került-e sor.”

123. § A Ctv. 74. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben egyszerûsített eljárásban bejegyzett cég vonatkozásában azért indul törvényességi felügyeleti

eljárás, mert a bejegyzési kérelemben szereplõ adat, amelynek bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan

e törvény elõírja, illetve a létesítõ okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló, a 3. számú mellékletben

felsorolt, kötelezõen, illetve szükség szerint csatolandó egyéb okirat nem felelt meg a jogszabályok rendelkezéseinek,

a cégbíróság a jogi képviselõvel szemben a 34. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.”

124. § A Ctv. 81. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a cégbíróság az (1) bekezdésben foglalt bármely intézkedés alkalmazása után úgy ítéli meg, hogy

a törvényes mûködés további intézkedések alkalmazásával sem állítható helyre, a céget megszûntnek nyilvánítja.”

125. § A Ctv. 87. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„87. § (1) Az állami adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti a cégbíróságot, ha a nyilvántartásából

megállapítható, hogy a cég a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az alkalmazott

adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget. A cégbíróság az állami adóhatóság értesítése alapján hivatalból

jár el.

(2) Ha a cég nem tett eleget a számviteli törvény szerinti beszámoló megküldésére vonatkozó kötelezettségének,

a cégbíróság legkésõbb az állami adóhatóság elektronikus értesítésének érkezésétõl számított húsz napon belül, ha

a cég mulasztását megállapította, a céget megszûntnek nyilvánítja és az Itv. 65. § (1) bekezdésében meghatározott

felügyeleti illeték megfizetésére kötelezi.

(3) A cég megszûntnek nyilvánítására irányuló eljárást abban az esetben kell megszüntetni, ha az eljárás alatt az állami

adóhatóság a (2) bekezdés szerinti határidõben, illetve a cég a megszûntnek nyilvánító végzés jogerõre

emelkedésének napja elõtt értesíti a cégbíróságot, hogy a cég a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi

kötelezettségének eleget tett. A cég számára megállapított határidõ jogvesztõ, elmulasztása esetében igazolásnak

helye nincs.

(4) A (3) bekezdés alapján a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség utólagos teljesítése a céget

az Itv. 65. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti illeték megfizetése alól nem mentesíti, ebben az esetben az Itv. 58. §

(1) bekezdése nem alkalmazható.”

126. § A Ctv. VII. fejezet 5. címe helyébe a következõ cím lép:

„5. Cím

Az ismeretlen székhelyû cég megszüntetésére irányuló eljárás
89. § Ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található,

és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhetõ

(a továbbiakban: ismeretlen székhelyû cég), a cégbíróság a cég cégjegyzékbe bejegyzett tagjait közvetlenül

megkeresi vagy szükség esetén a Cégközlönyben közzétett hirdetményben felhívja, hogy a cég törvényes

mûködéséhez szükséges intézkedéseket hatvan napon belül tegyék meg. A törvényes mûködés helyreállítása

érdekében a tagok (részvényesek) a cég legfõbb szervének összehívására is jogosultak.

90. § (1) Ha a cégjegyzék nem tartalmazza a cég tagjait (részvényeseit), vagy a törvényes mûködés helyreállítása azért

nem történt meg, mert a cég vezetõ tisztségviselõje és valamennyi tagja ismeretlen, a cégbíróság a Cégközlönyben

végzést tesz közzé, mely felhívást tartalmaz arra, hogy akinek a cég székhelyére, mûködésére (ideértve azt az esetet is,

ha a cég ellen per van folyamatban), illetve a képviselõ lakóhelyére vonatkozó adatról tudomása van, azt

a közzétételtõl számított harminc napon belül a cégbíróságnak jelentse be.

(2) A cég székhelyére, mûködésére, vezetõ tisztségviselõire vonatkozó érdemi bejelentés esetén a cégbíróság felhívja

a cég képviselõjét a szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtására. Ha a felhívás eredményes, a cégbíróság

az eljárást megszünteti.
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(3) Ha a cég a változásbejegyzési kérelmet határidõben nem nyújtja be vagy a cégbíróság intézkedése egyébként

nem vezetett eredményre, a cégbíróság az eljárást megszünteti, és a céget megszûntnek nyilvánítja.

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi azzal, hogy a végzés ellen

a megjelenésétõl számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye.”

127. § A Ctv. 94. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Végelszámolásra a cég legfõbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor.”

128. § (1) A Ctv. 98. § (3)–(6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A végelszámolás kezdõ idõpontját követõ harminc napon belül a cég korábbi vezetõ tisztségviselõje

a) a végelszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ nappal a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró

beszámolót készít, elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok

elõírnak, és ezeket az okiratokat, valamint a cég iratanyagát a végelszámolónak legkésõbb a végelszámolás kezdõ

idõpontjától számított harmincadik napon átadja,

b) a végelszámoló díjazása esetén a végelszámoló díjának és költségtérítésének kifizetéséhez elõre láthatóan

szükséges összegre tartalékot képez, és azt a pénzforgalmi számlájára befizeti, ott elkülönítetten tartja nyilván;

c) a folyamatban lévõ ügyekrõl a végelszámolót tájékoztatja,

d) a nem selejtezhetõ és titkos minõsítésû iratokról iratjegyzéket készít, és azokat, valamint az irattári anyagokat

a végelszámolónak átadja,

e) a végelszámolás megindításáról a munkavállalókat, valamint a Munka Törvénykönyvében meghatározott

szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) haladéktalanul tájékoztatja.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell akkor is, ha a végelszámoló a korábbi vezetõ

tisztségviselõ.

(5) A cég korábbi vezetõ tisztségviselõje a (3) bekezdésben meghatározott feladatok, illetve határidõk

elmulasztásából vagy nem megfelelõ teljesítésébõl eredõ károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési

felelõsséggel tartozik. A korábbi vezetõ tisztségviselõ mulasztása esetén a végelszámoló vagy a cég hitelezõje

kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében a korábbi vezetõ tisztségviselõt 100 000 Ft-tól

900 000 Ft-ig terjedõ, ismételten is kiszabható pénzbírsággal sújtja.

(6) A végelszámoló vagy a cég hitelezõje kérelmére a mulasztó vagy valótlan adatot közlõ korábbi vezetõ

tisztségviselõt a cégbíróság arra is kötelezheti, hogy viselje azokat a költségeket, amelyek a (3) bekezdésben foglalt

feladatoknak a végelszámoló által megbízott szakértõ által történõ elvégeztetésével merülnek fel.”

129. § A Ctv. 99. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha jogszabály rendelkezése alapján a végelszámolást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló

törvényben meghatározott szervezetek felszámolását végzõ nonprofit gazdasági társaság végzi, a végelszámolási

feladatok ellátására kijelölt személy nem lehet az, aki a végelszámolás alatt álló cégnél a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyeletérõl szóló törvény szerinti felügyeleti biztosi tevékenységet látott, illetve lát el.”

130. § A Ctv. 100. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha azért indul törvényességi felügyeleti eljárás, mert a végelszámoló a végelszámolói tevékenységgel felhagyott,

a cégbíróság a 106. § (3) bekezdésében foglalt intézkedéseket megfelelõen alkalmazhatja, illetve az (1) bekezdésben

foglaltak szerint biztosíthatja a feltételeket az új végelszámoló megválasztásához.”

131. § A Ctv. 101. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a cégbíróságnak,

amelyben fel kell tüntetni)

„c) a végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja

születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát

vagy nyilvántartási számát, valamint a megbízásából eljáró természetes személy nevét, születési idejét, anyja születési

nevét, és lakóhelyét is,”
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132. § (1) A Ctv. 105. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a cég törlésére irányuló kérelem benyújtása három éven belül nem történik meg, kényszertörlési eljárás

lefolytatására kerül sor.”

(2) A Ctv. 105. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A cégbíróság a kényszertörlési eljárás megindításával egyidejûleg rendelkezik a végelszámoló tisztségének

megszûnésérõl, azzal, hogy a kényszertörlési eljárás során a végelszámoló köteles a cégbírósággal együttmûködni,

és a kényszertörlési eljárás lefolytatása érdekében valamennyi rendelkezésére álló információról a cégbíróságot

tájékoztatni.”

133. § (1) A Ctv.106. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A cég tagja (részvényese), hitelezõje, illetve az, aki a jogi érdekét valószínûsíti, törvényességi felügyeleti eljárást

kezdeményezhet a cégbíróságnál, ha azt észleli, hogy a végelszámoló a (2) bekezdésben megjelölt követelések jegyzékét

a cégiratokhoz nem csatolta be. Ilyen esetben a bíróság a végelszámolót)

„b) 100 000 forinttól 900 000 forintig terjedõ, ismételten is kiróható pénzbírsággal sújtja.”

(2) A Ctv. 106. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az a hitelezõ, akinek bejelentett követelését a végelszámoló vitatja, igényét a végelszámoló értesítésének

kézhezvételétõl számított harminc napos határidõn belül a bíróság elõtt perben érvényesítheti, ennek megindítását

a végelszámolónál igazolnia kell.”

134. § A Ctv.109. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha a végelszámoló a végelszámolási kifogásnak helyt adó jogerõs bírósági végzésnek nem tesz eleget,

a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében összehívja a cég legfõbb szervét új végelszámoló

megválasztása céljából. Ha a cég a cégbíróság határozatában foglaltakat nem teljesíti, a cégbíróság a felszámolók

névjegyzékébõl másik végelszámolót rendel ki. Amennyiben a korábbi végelszámoló a felszámolók névjegyzékébõl

került kirendelésre, az e bekezdés szerinti jogszabálysértésrõl a cégbíróság értesíti a felszámolók névjegyzékét vezetõ

szervet is.”

135. § (1) A Ctv. 114. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég végelszámolásának cégbejegyzése egyszerûsített

módon történhet, ha a cég a végelszámolása kezdõ idõpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást

befejezi. Az egyszerûsített végelszámolás esetén a végelszámolás megindulásáról szóló közlemény Cégközlönyben

történõ közzétételét a végelszámoló a végelszámolás kezdõ idõpontjától számított nyolc napon belül köteles

kezdeményezni. A végelszámoló jogállására, a feladataira, illetve az egyszerûsített végelszámolásra a 99–113. §

rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.”

(2) A Ctv. 114. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a legfõbb szerv vagy az egyéni cég tagja az egyszerûsített végelszámolás megszüntetését és a cég

mûködésének folytatását határozta el, a cég a határozat meghozatalától számított nyolc napon belül köteles errõl

a Cégközlönyben közleményt közzétenni. A közleményben meg kell jelölni a végelszámolás megszüntetésének

idõpontját, valamint azt a tényt, hogy a végelszámolás megszüntetésére a cég mûködésének továbbfolytatásával

kerül sor.”

(3) A Ctv. 114. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A (3)–(5) bekezdésben foglalt szabályok megszegése esetében kényszertörlésnek van helye.”

136. § (1) A Ctv. VIII. Fejezet 7. címe helyébe a következõ VIII/A. Fejezet lép:

„VIII/A. FEJEZET

KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS”

(2) A Ctv. 116–118. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„116. § (1) A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el, ha

a) törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszûntnek nyilvánítja – ideértve a 87. § (2) bekezdését

és a 90. § (3) bekezdését is,

b) a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, és a 34. § (1) bekezdés szerinti határidõn belül törlése iránt

szabályszerû kérelmet nem terjesztett elõ,

c) a cég a végelszámolás általános szabályaira történõ áttérést nem hajtotta végre, vagy
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d) a cég jogutód nélküli megszûnését elõidézõ ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs

helye.

(2) Nincs helye kényszertörlési eljárás elrendelésének a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés meghozatalát

követõen, valamint abban az esetben, ha a büntetõügyben eljáró bíróság vagy az ügyész a cégbíróságot arról értesíti,

hogy a céggel szemben büntetõjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor.

(3) A kényszertörlési eljárás során a cég legfõbb szerve nem dönthet a cégnek a kényszertörlési eljárás alatti

mûködtetésérõl, illetve a kényszertörlési eljárás megszüntetésérõl. A kényszertörlési eljárás kezdõ idõpontját

követõen a cég szervei nem hozhatnak a kényszertörlési eljárás céljával ellentétes döntéseket.

(4) A cégbíróság nem dönthet a jogerõsen elrendelt kényszertörlési eljárás megszüntetésérõl.

(5) Ha a kényszertörlési eljárás során felszámolási eljárást kell kezdeményezni, a felszámolás során egyezségkötésnek

nincs helye és a felszámolási eljárás az adós cég teljesítésére tekintettel nem szüntethetõ meg.

117. § (1) A kényszertörlési eljárás megindításáról szóló végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi.

A közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak

helye nincs.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végzésben a cégbíróság felhívást tesz közzé arra vonatkozóan, hogy akinek

a) a céggel szemben követelése van – ideértve a számviteli törvény szerinti függõ követelést is –,

b) tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági, közjegyzõi vagy más hatósági eljárás van folyamatban, vagy

c) a cég tulajdonában lévõ eszköz van a birtokában, vagy a cég vagyontárgyára vonatkozó jog jogosultjaként van

bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetõen a javára, illetve érdekében tény van feljegyezve, vagy a cég

vagyontárgyára tarthatna igényt,

azt harminc napon belül jelentse be a cégbíróságnak.

(3) Amennyiben a cég vezetõ tisztségviselõje és tagjai elérhetõek, a cégbíróság felhívja a vezetõ tisztségviselõt és

a tagokat a cég vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó információk közlésére. Az együttmûködési kötelezettség

megszegése esetén a cégbíróság a 98. § (5) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

(4) A cégbíróság határidõ tûzésével felhívja a vezetõ tisztségviselõt, hogy gondoskodjon az iratok elhelyezésérõl és

az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti kötelezettségek teljesítésérõl, és ezek megtörténtét a cégbíróságnál igazolja.

Amennyiben a vezetõ tisztségviselõ határidõben nem tett eleget ezen kötelezettségének, a cégbíróság errõl

haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot.

118. § (1) Amennyiben a cégbíróság azt állapítja meg, hogy

a) a céggel szemben követelés bejelentésére nem került sor, valamint

b) a cég vagyonával kapcsolatos információ nem érkezett,

a cégbíróság – a 62. § (4) bekezdés figyelembevételével – a céget törli a cégjegyzékbõl, és a Gt. 5. (10) bekezdése és

a 23. § (3) bekezdése alapján az egyedüli vagy többségi befolyással rendelkezõ tagot, valamint a vezetõ tisztségviselõt

eltiltja.

(2) Amennyiben a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, a cégbíróság a számítógépes

ingatlan-nyilvántartási rendszerbõl, valamint szükség szerint a földhasználati nyilvántartásból elektronikus úton

történõ lekérdezéssel megállapítja, hogy a cég jog jogosultjaként van-e bejegyezve, vagy a javára, illetve érdekében

tény van-e feljegyezve, illetve van-e bejegyzett földhasználata.

(3) A cégbíróság más közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartást vezetõ szervezet – különösen

a jármûnyilvántartást vezetõ szerv, a zálogjogi nyilvántartást vezetõ szerv – megkeresésével megvizsgálja, hogy cég

jog jogosultjaként van-e bejegyezve, vagy a javára, illetve érdekében tény van-e feljegyezve. A cégbíróság megkeresi

a cég számláit vezetõ pénzforgalmi szolgáltatókat a cég számlakövetelésével és egyéb pénzfizetés teljesítésére

vonatkozó követelésével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése érdekében.

(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatatást az érintett szervezetek soron kívül és ellenszolgáltatás

nélkül kötelesek teljesíteni.

(5) Amennyiben a (2)–(3) bekezdésben említett szervezetek értesítése vagy a 117. § szerint tett bejelentés alapján

a cégbíróság megállapítja, hogy a cég vagyona elõreláthatóan fedezi a várható felszámolási költségeket, vagy

a cégnek valószínûsíthetõen fedezetelvonó ügylet miatt nincs vagyona, a cégbíróság a kényszertörlési eljárást

megszünteti, és kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában felszámolási költség a Cstv. 57. § (2) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott

költségek.

(7) Amennyiben a (2)–(3) bekezdésben említett szervezetek értesítése vagy a 117. § szerint tett bejelentés alapján

a cégbíróság megállapítja, hogy a cég vagyona elõreláthatóan nem fedezi a várható felszámolási költségeket, vagy
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a cég vagyona nem fellelhetõ, a cégbíróság – a 62. § (4) bekezdés figyelembevételével – a céget törli a cégjegyzékbõl,

a Gt. 5. § (10) bekezdése és a 23. § (3) bekezdése alapján az egyedüli vagy többségi befolyással rendelkezõ tagot,

valamint a vezetõ tisztségviselõt eltiltja, egyidejûleg határidõ tûzésével felhívja a vezetõ tisztségviselõt, hogy

gondoskodjon az iratok elhelyezésérõl, az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti kötelezettségek teljesítésérõl,

és ezek megtörténtét a cégbíróságnál igazolja.

(8) Az (1) és (7) bekezdésben meghatározott végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi azzal, hogy a végzés

ellen a megjelenésétõl számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye, a határidõ elmulasztása miatt azonban

igazolási kérelem nem terjeszthetõ elõ. A cég törlését elrendelõ végzés jogerõre emelkedését a Cégközlönyben közzé

kell tenni.

(9) Az eltiltásra vonatkozó rendelkezés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.”

(3) A Ctv. a IX. fejezetet megelõzõen a következõ 118/A. §-sal egészül ki:

„118/A. § (1) Ha a legalább többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezõ tag (részvényes) felelõssége a cég

tartozásaiért korlátozott volt, és a céget a cégbíróság kényszertörlési eljárást követõen törölte a cégjegyzékbõl úgy,

hogy a cég ki nem elégített tartozást hagyott hátra, a cég hitelezõjének a cég bejegyzett székhelye szerinti bíróság

elõtt, a kényszertörlési eljárás jogerõs lezárását követõ kilencven napos jogvesztõ határidõn belül indított keresetében

a bíróság megállapítja, hogy a tag (részvényes) korlátlanul felel a cég ki nem elégített tartozásaiért, kivéve, ha

bizonyítja, hogy a kényszertörlés 116. § (1) bekezdés a), c)–d) pontban foglaltak szerinti megindítása nem az õ

mulasztásának következménye.

(2) Ha a céget a cégbíróság a kényszertörlési eljárást követõen törölte a cégjegyzékbõl, úgy, hogy a cég ki nem

elégített tartozást hagyott hátra, a cég hitelezõje kereseti kérelmében kérheti a bíróságtól annak megállapítását is,

hogy a kényszertörlési eljárás megindulását megelõzõ három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással

(Ptk. 685/B. §) rendelkezõ volt tag (részvényes) korlátlanul felel a cég ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha

a volt tag (részvényes) bizonyítja, hogy a vagyoni hányada átruházásának idõpontjában a cég még fizetõképes volt,

a vagyonvesztés csak ezt követõen következett be, illetve a cég nem volt fizetõképes, de a tag (részvényes)

az átruházás során jóhiszemûen járt el.

(3) A kényszertörlési eljárás jogerõs lezárását követõ kilencven napos jogvesztõ határidõn belül – ki nem elégített

követelése erejéig – bármely hitelezõ keresettel kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a cég

vezetõ tisztségviselõi voltak a kényszertörlés elrendelését megelõzõ három év idõszakában, a fizetésképtelenséggel

fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen ügyvezetési feladataikat nem a hitelezõk érdekeinek elsõdlegessége

alapján látták el, és ezáltal csökkent a gazdálkodó szervezet vagyona, vagy meghiúsították a hitelezõk követeléseinek

kielégítését, vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését. E bekezdés alkalmazásában a cég vezetõ

tisztségviselõjének minõsül az a személy is, aki a cég döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást

gyakorolt. Ha többen közösen okoztak kárt, felelõsségük egyetemleges. A fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzet

bekövetkezte az az idõpont, amelytõl kezdve a cég vezetõi elõre látták vagy ésszerûen elõre láthatták, hogy a cég nem

lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. A keresetben a hitelezõ kérheti, hogy

a bíróság kötelezze a cég volt vezetõjét a kényszertörlési eljárásban bejelentett, de az eljárásban meg nem térült

követelései kiegyenlítésére. Amennyiben több hitelezõ terjeszt elõ keresetet, a bíróság a pereket egyesíti, és

a követelések arányos kielégítésérõl rendelkezik.

(4) Mentesül a felelõsség alól a (3) bekezdésben említett vezetõ tisztségviselõ, ha bizonyítja, hogy

a fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltõ

személytõl elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezõi veszteségek elkerülése, csökkentése, továbbá a cég

legfõbb szerve intézkedéseinek kezdeményezése érdekében. Amennyiben a vezetõ tisztségviselõ a cég megszûntnek

nyilvánítását megelõzõen nem tett eleget az éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, vagy

nem teljesíti a 98. § (3) bekezdés a), c)–d) pontja szerinti beszámoló- készítési, irat- és vagyonátadási, továbbá

tájékoztatási kötelezettségét, a hitelezõi érdekek sérelmét vélelmezni kell.”

137. § A Ctv. 122. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az igények bejelentését követõen a vagyonrendezõ a vagyontárgyat nyilvánosan meghirdetett pályázat vagy

árverés útján – a felszámolási eljárás során alkalmazott nyilvános értékesítésre vonatkozó szabályok megfelelõ

alkalmazásával – értékesíti, és az értékesítésbõl befolyt összeget az erre a célra nyitott elkülönített számláján helyezi el.

Ingatlan vagy más nyilvántartásba bejegyzett vagyontárgy értékesítése esetében – annak ellenére, hogy a cég

jogalanyisága már a törléssel megszûnt – az új tulajdonos tulajdonjogát kérelmére, a vagyonrendezési eljárás

befejezését követõen a bíróság határozata alapján a közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartásba

be kell jegyezni.”
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138. § (1) A Ctv. 128. § j) pontja a következõk szerint módosul:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy)

„j) a számviteli szabályozásért felelõs miniszterrel egyetértésben a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus

úton történõ megküldése során csatolandó ûrlap formai és tartalmi elemeire, a beszámoló elektronikus úton történõ

megküldésével kapcsolatos eljárásra, valamint az elektronikus úton megküldött beszámoló közzétételi díjának

megfizetésével összefüggésben a számlakibocsátásra”

(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg).

(2) A Ctv. 128. § a következõ l) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy)

„l) a bûnügyi nyilvántartó szervtõl történõ adatigénylésre és ezzel összefüggésben a bûnügyi nyilvántartó szerv és

a cégbíróság közötti kapcsolattartásra”

(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg.)

139. § (1) A Ctv. 129. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 36. § (4a) bekezdésében foglalt adatok bejegyzését a tagok a cégjegyzékben vezetett adataik elsõ változásakor

kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.”

(2) A Ctv. 129–131. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„129. § (1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló

2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény,

továbbá az ezekkel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban:

Módtv.) hatálybalépését megelõzõen bejegyzett azon cégek, melyeknek cégneve vagy rövidített neve nem felel meg

a 3. § (5) bekezdésben vagy a 4. § (3) bekezdésben foglalt elõírásnak, a cégjegyzékben vezetett adataik elsõ

változásakor, ennek hiányában legkésõbb 2013. február 1. napjáig kötelesek cégnevük megváltoztatására.

(2) A Módtv. hatálybalépését megelõzõen bejegyzett azon cégek, melyek a 7. § (4) bekezdése alapján nem csatoltak

be a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazoló okiratot, a cégjegyzékben vezetett adataik elsõ

változásakor, ennek hiányában legkésõbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

(3) A cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzését, valamint a Módtv.-vel

megállapított 24. § h) pontjában, 27. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (2) bekezdés a)–b) pontjában, 27. § (3) bekezdés

a) és e) pontjában, 27. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 27. § (6) bekezdés a) pontjában, 31. § (2) bekezdésében,

valamint a 36. § (4a) bekezdésében foglalt adatok bejegyzését a cégjegyzékben vezetett adataik elsõ változásakor,

ennek hiányában legkésõbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.

(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak azt a változást, amely

kizárólag a Módtv.-vel megállapított 7. § (4) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésében foglalt okiratok benyújtására,

vagy a tagok (tulajdonosok) és vezetõ tisztségviselõk (képviselõk) Módtv.-vel megállapított további azonosító

adatainak, valamint a vezetõ tisztségviselõk adóazonosító számának bejelentésére irányul.

(5) A Módtv. hatálybalépése elõtt ügyvédi székhelyszolgáltatással rendelkezõ cégek vonatkozásában az ügyvédekrõl

szóló 1998. évi XI. törvény Módtv. hatálybalépése elõtt hatályos 25/A. §-át kell alkalmazni.

130. § (1) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezéseit – a (2)–(7) bekezdés szerinti kivételekkel –

a hatálybalépést követõen kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a Módtv. hatálybalépését megelõzõen – végelszámolási eljárást követõen– jogutód nélkül megszûnt

cég közhiteles nyilvántartásban valamely vagyontárgyra vonatkozó jog (ide nem értve a tulajdonjogot) jogosultjaként

van bejegyezve, vagy valamely vagyontárgyat illetõen a javára, illetve érdekében tény van feljegyezve, ezek törlésére –

az adott nyilvántartásra vonatkozó szabályoktól eltérõen minden esetben – a vagyontárgy tulajdonosának kérelmére,

a (3) vagy (7) bekezdés szerinti végzés csatolásával kerülhet sor. Ebben az esetben az adott nyilvántartásra vonatkozó

jogszabály által megkövetelt törlési engedélyre nincs szükség.

(3) A vagyontárgy tulajdonosa kérelmére, a (4)–(7) bekezdés szerinti nemperes eljárásban a jogutód nélkül megszûnt

cég székhelye szerinti cégbíróság végzést hoz arról, hogy a jogutód nélküli megszûnéssel összefüggõ

vagyonfelosztási határozatban, illetve vagyonfelosztási javaslatban nem volt rendelkezés a jog vagy tény más javára

történõ átengedésérõl.

(4) A nemperes eljárásra – ha e § eltérõen nem rendelkezik – a Polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait

megfelelõen alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye.

(5) A kérelemnek tartalmaznia kell a jogutód nélkül megszûnt gazdálkodó szervezet azonosításához szükséges

adatokat, valamint ahhoz csatolni kell a vagyontárgy tulajdonjogát igazoló okiratokat, továbbá azokat az egyéb
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okiratokat és határozatokat, amelyek a jog vagy tény bejegyzésével összefüggésben a kérelmezõ rendelkezésére
állnak.
(6) Ha a legfõbb szerv által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat már nincs a bírósági irattárban, és az sem
a végelszámolótól, sem a levéltártól nem szerezhetõ be, továbbá nem áll rendelkezésre más olyan okirat, amellyel
hitelt érdemlõ módon bizonyítható lenne annak ténye, hogy a (2) bekezdés szerinti jog vagy tény mást illet meg,
a cégbíróság a Cégközlönyben a megszûnt cég, valamint a jog vagy tény megjelölését is tartalmazó végzést tesz közzé. 
A végzés felhívást tartalmaz arra, hogy akit a jog megillet, vagy akinek a tény feltüntetése az érdekében áll, ezt
a közzétételtõl számított harminc napos jogvesztõ határidõn belül – az azt megalapozó okiratok csatolásával –
jelentheti be a cégbíróságnál.
(7) Ha a (6) bekezdés szerinti határidõn belül bejelentés nem érkezett, vagy az abban foglaltak nem nyertek
bizonyítást, a cégbíróság végzésben megállapítja, hogy a jog mást nem illet meg, illetve a tény más javára, vagy
érdekében történõ feljegyzéséhez érdek nem fûzõdik. Ellenkezõ esetben a cégbíróság a kérelmet elutasítja. A végzés
ellen felülvizsgálatnak helye nincs.
131.  § (1) Amennyiben a cég az állami adóhatósághoz fõtevékenységének, illetve tevékenységi köreinek változását
jelentette be, a cégbíróság az állami adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég
fõtevékenységét és további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti
megjelölésével. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg.
(2) Amennyiben a Módtv. hatálybalépését követõen a cég fõtevékenységének vagy további tevékenységi köreinek
módosítására 2012. december 31-ig nem került sor, az állami adóhatóság 2013. január 31-ig a nyilvántartásában
szereplõ adatok alapján elektronikus úton közli, és a cégbíróság hivatalból jegyzi be a cég fõtevékenységét és további
tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével.”
(3) A Ctv. a következõ 131/A.  §-sal egészül ki:
„131/A. (1) A Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévõ kényszer-végelszámolási eljárásokban és a 2006. július 1-jén
folyamatban lévõ, be nem fejezett végelszámolási eljárásokban a végelszámoló a Módtv. hatálybalépését követõ
1 éven belül kezdeményezi a kényszertörlési eljárás megindítását. A végelszámoló a kérelemmel egyidejûleg
tájékoztatja a cégbíróságot a kényszer-végelszámolási eljárás során megtett intézkedésekrõl, a cég vagyonára és
követeléseire vonatkozó információkról, valamint az egyéb körülményekrõl.
(2) A cégbíróság a kényszer-végelszámolási eljárást megszünteti, a végelszámoló díjának megfizetésére a vezetõ
tisztségviselõt és a legalább többségi befolyással rendelkezõ tagot egyetemlegesen kötelezi. A cégbíróság ezzel
egyidejûleg megindítja a kényszertörlési eljárást, azzal, hogy az együttmûködési, valamint a 117.  § (4) bekezdésben
foglalt kötelezettség a végelszámolót is terheli. Szükség esetén a végelszámoló díját az állam a központi költségvetés
terhére megelõlegezi.
(3) Amennyiben a végelszámoló az (1) bekezdésben foglaltaknak határidõben nem tesz eleget, a cégbíróság hivatalból 
indítja meg a kényszertörlési eljárást.”

140.  § (1) A Ctv. 10.  § (3) bekezdésében a „vezetõ tisztségviselõjével” szövegrész helyébe a „tagjával, továbbá vezetõ
tisztségviselõjével” szöveg, a „23.  §-a” szövegrész helyébe az „5. és 23.  §-a” szöveg lép.

(2) A Ctv. 14.  § (6) bekezdésében a „továbbá 27.  § (5) bekezdésének c) pontjában” szövegrész helyébe a „27.  §
(5) bekezdésének c) pontjában, továbbá 27.  § (6) bekezdés c) pontjában” szöveg lép.

(3) A Ctv. 27.  § (1) bekezdésének c) pontja, a 27.  § (2) bekezdésének d) pontja, a 27.  § (3) bekezdésének d) pontja, a 27.  §
(4) bekezdés a) pontjának ad) alpontja, valamint a 27.  § (5) bekezdésének c) pontjában a „ha a társaság vezetõ
tisztségviselõje” szövegrész helyébe a „ha tagja, vezetõ tisztségviselõje” szöveg, a „Gt. 23.  §-ában” szövegrész helyébe
a „Gt. 5. és 23.  §-ában” szöveg lép.

(4) A Ctv. 29.  § (2) bekezdés h) pontjában a „statisztikai nómenklatúra” szövegrész helyébe a „mindenkor hatályos TEÁOR
nómenklatúra” szöveg lép.

(5) A Ctv. 27.  § (8) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdés c) pontjában, 29.  § (2) bekezdés e) pontjában a „nevét (cégét),
lakóhelyét (székhelyét)” szövegrész helyébe a „nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési
idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy jogi személy
esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát” szöveg lép.

(6) A Ctv. 29.  § (2) bekezdés i) pontjában a „nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét)” szövegrész helyébe a „nevét,
adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy
nyilvántartási számát” szöveg lép.
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(7) A Ctv. 29. § (4) bekezdésében a „1. a), 2., 4., 6., 7., 9–12.” szövegrész helyébe a „1., 2. a), 3., 6., 7., 9–12., 13. b)” szöveg lép.

(8) A Ctv. 46. § (1) bekezdésében a „vagy 27. § (5) bekezdésének c) pontja” szövegrész helyébe a „27. § (5) bekezdésének

c) pontja vagy 27. § (6) bekezdés c) pontja” szöveg lép.

(9) A Ctv. 53. § (2) bekezdésében az „azt megállapító szervezet,” szövegrész helyébe „azt megállapító szervezet,

a fõtevékenység és a további tevékenységi körök változását az állami adóhatóság,” szöveg lép.

(10) A Ctv. 84. § (1) bekezdésében a „végelszámolást” szövegrész helyébe a „kényszertörlési eljárást” szöveg lép,

a „végelszámolásra” szövegrész helyébe a „kényszertörlési eljárásra” szöveg lép.

(11) A Ctv. 1. számú melléklete I.1–6. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelezõ, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges

okiratok:)

„1. a kérelem formanyomtatványa

2. a) létesítõ okirat, illetve a létesítõ okirat módosítása,

b) a létesítõ okirat – változásokkal egybefoglalt – hatályosított szövege;

c) változásbejegyzés esetén a legfõbb szervnek vagy a legfõbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek

a változás alapjául szolgáló határozata,

d) változásbejegyzés esetén, ha a változás bírósági vagy hatósági határozaton alapul, az erre vonatkozó okirat.

3. amennyiben törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, az alapítási engedély;

4. amennyiben a cég élt névfoglalással, a névfoglalást elrendelõ végzés másolata;

5. külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonata és annak

hiteles magyar nyelvû fordítása, vagy annak hiteles fordításban történõ igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet

a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okirat, amelybõl képviselõjének a képviseletre való

jogosultsága megállapítható;

6. a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására

vonatkozó teljes bizonyító erejû magánokirat vagy közokirat;”

(12) A Ctv. 1. számú melléklete I.10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. a jogszabályban meghatározott mértékû illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása;”

(13) A Ctv. 1. számú melléklet I. pontja a következõ 13. alponttal egészül ki:

[Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelezõ, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges

okiratok:]

„13.

a) a székhelyhasználat jogcímét igazoló legalább teljes bizonyító erejû magánokirat

b) a telephely(ek) használatának jogcímét igazoló legalább teljes bizonyító erejû magánokirat

c) fióktelep(ek) használatának jogcímét igazoló legalább teljes bizonyító erejû magánokirat”

(14) A Ctv. 2. számú melléklet I. pontja a következõ 11. alponttal egészül ki:

(Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelezõ, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges

okiratok:)

„11. a 61/B. § szerinti tagváltozás bejegyzése iránti eljárás során, a 61/B. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén

a részesedés átruházás napjával mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg

benyújtásának igazolása.”

(15) A Ctv. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(16) A Ctv. 4–10. számú mellékletében az „Anyja neve” szövegrész helyébe az „Anyja születési neve” szöveg lép.

(17) A Ctv. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(18) A Ctv. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(19) A Ctv. 6. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(20) A Ctv. 7. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(21) A Ctv. 8. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(22) A Ctv. 9. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(23) A Ctv. 10. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

141. § Hatályát veszti a Ctv.

a) 7/A. §-a,

b) 27. § (6) bekezdés b) pontja,

c) 37. § (5) bekezdése,
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d) 52. §-t megelõzõ címe, és 52. §-a,

e) 55. § (1) bekezdésének második és harmadik mondata,

f) 62. § (2) bekezdésének c) pontja,

g) 91–93. §-a,

h) 102. § (3) bekezdés c) pontja,

i) 131. §-a,

j) 136. §-a,

k) 10. számú mellékletének 5.3. pontja.

7. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

142. § Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) a 3. §-t követõen

a következõ 3/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A nyilvántartást vezetõ szerv és a Hatóság feladatai
3/A. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: nyilvántartást vezetõ

szerv)

a) vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását,

b) mûködteti a nyilvántartási és ügyviteli feladatokat szolgáló informatikai rendszert,

c) a 11. § (3) bekezdése szerint hatósági ellenõrzést végez, valamint

d) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

(2) A körzetközponti feladatokat ellátó települési (fõvárosi kerületi) önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban:

Hatóság)

a) országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének 5. §

(2) bekezdés a) pontja szerinti bejelentésével kapcsolatos feladatokat,

b) ügyfélkaput létesít a bejelentést személyesen kezdeményezõ és ügyfélkapuval nem rendelkezõ bejelentõ számára,

c) tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói

tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági

tevékenységekrõl,

d) ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

e) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel – ellenõrzési terv alapján – hatósági ellenõrzést folytat,

valamint

f) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.”

143. § Az Evectv. 4 és 5. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokra az e törvényben foglalt

eltérésekkel megfelelõen alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek

a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a joghatóságra, hatáskörre és illetékességre,

a kapcsolattartás általános szabályaira, valamint az elektronikus kapcsolattartásra és az elektronikus tájékoztatásra,

a képviseletre, az iratra, a határidõ számítására, a kérelemre, a közremûködõ hatóságra, az igazolási kérelemre,

a jogorvoslatra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol a közigazgatási hatósági

eljárás általános szabályairól szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentõt kell érteni.

(2) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentése elektronikus úton

ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen kezdeményezhetõ.

(3) Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentésével, valamint a változás-bejelentéssel kapcsolatos

eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetõk.

5. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes

személy a nyilvántartást vezetõ szervhez e törvény rendelkezéseinek megfelelõ bejelentést nyújtson be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést

a) személyesen a Hatóság útján vagy

b) ügyfélkapun keresztül az erre a célra rendszeresített ûrlapon (a továbbiakban: elektronikus bejelentés)

kell megtenni.”
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144. § Az Evectv. 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép :

„(1) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentõ családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét,

lakcímét vagy szálláshelyét (a továbbiakban együtt: lakcím), értesítési címét, állampolgárságát,”

145. § Az Evectv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) Ha az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentõ a bejelentési ûrlapot nem megfelelõen töltötte ki, errõl

a tényrõl – a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés

nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – automatikus

visszajelzést kap.

(2) Ha az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentõ a bejelentési ûrlapot megfelelõen töltötte ki, vagy a bejelentõ

az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint jár el, a nyilvántartást vezetõ szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra

rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül – a megállapításukhoz szükséges adatoknak az illetékes hatósághoz

történõ továbbítását követõen – beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét.

(3) A (2) bekezdésben foglalt adatok beérkezését követõen a nyilvántartást vezetõ szerv az egyéni vállalkozót

– azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejûleg– nyilvántartásba veszi, és megküldi vagy

a Hatóság közremûködésével átadja a 9. §-ban meghatározott adatokat tartalmazó igazolást a bejelentõ részére.

(4) Ha a bejelentõ a bejelentési ûrlapot megfelelõen töltötte ki, a Hatóság és a nyilvántartást vezetõ szerv nem

mérlegelheti a (2) és (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását.

(5) A nyilvántartást vezetõ szerv a 9. § szerinti igazolás megküldésével egyidejûleg a nyilvántartásba vételrõl értesíti

az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai

Hivatalt, valamint a Hatóságot.

(6) Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhetõ meg.”

146. § (1) Az Evectv. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nyilvántartást vezetõ szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történõ azonosítása, illetve más egyéni

vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele,

a jogszabályoknak megfelelõ mûködés ellenõrzése érdekében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti:)

„a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, értesítési címét,”

(2) Az Evectv. 11. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nyilvántartást vezetõ szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történõ azonosítása, illetve más egyéni

vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele,

a jogszabályoknak megfelelõ mûködés ellenõrzése érdekében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti:)

„f) az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos állapotát, az adószám alkalmazásának felfüggesztését, törlését,

a felfüggesztés megszüntetését, valamint e határozatok megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, módosítását,

kiegészítését vagy visszavonását, továbbá a határozat jogerõre emelkedésének napját,”

147. § Az Evectv. 13. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel

egészül ki:

„(2) Adatigényléssel jogosult átvenni az egyéni vállalkozó 12. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános

nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvános nyilvántartás) nem szereplõ valamennyi adatát

a) a bíróság a büntetõeljárás lefolytatása, büntetés és intézkedés végrehajtása, továbbá polgári perben a tényállás

megállapítása céljából,

b) a rendõrség a bûncselekmények és szabálysértések felderítése céljából,

c) a nyomozó hatóság és az ügyészség büntetõeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából.

(3) Adatigényléssel jogosult átvenni az egyéni vállalkozónak a nyilvános nyilvántartásban nem szereplõ adatai közül

az egyéni vállalkozó anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint lakcímét a bíróság, az ügyészség, a közjegyzõ,

a bírósági végrehajtó, a gazdasági vagy szakmai kamara, valamint a közigazgatási szerv közfeladatai ellátása

érdekében.”

148. § (1) Az Evectv. a 14. §-t megelõzõen az alábbi alcímmel egészül ki:

„Az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos változások bejelentése”

40586 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



(2) Az Evectv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplõ adatainak megváltozását a változástól számított tizenöt

napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus ûrlapon (a továbbiakban: változásbejelentési ûrlap)

a nyilvántartást vezetõ szervnek bejelenteni. A változásbejelentési ûrlapnak az egyéni vállalkozó családi és utónevét,

nyilvántartási számát, valamint a megváltozott adatokat kell tartalmaznia. Az egyéni vállalkozó az állami adóhatóság

által vezetett nyilvántartáshoz szükséges – külön törvényben rögzített – további adatokat a nyilvántartást vezetõ szerv

útján is eljuttathatja az állami adóhatósághoz.

(2) Igazolvánnyal rendelkezõ egyéni vállalkozó változásbejelentésének – ha az az igazolványban szereplõ adatokat

érint – feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. A Hatóság

az igazolványt a leadás vagy a beérkezés napján érvényteleníti, és ennek tényét a nyilvántartásba bejegyzi.

(3) Ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését követõen kíván engedélyköteles vagy

bejelentésköteles tevékenységet folytatni, az (1) bekezdés szerinti változásbejelentési kötelezettségének az engedély

iránti kérelem vagy a bejelentés benyújtásával eleget tesz. Ebben az esetben az engedélyezõ, vagy a bejelentést

fogadó hatóság az engedély megadásáról, illetve a bejelentés alapján történõ nyilvántartásba vételérõl az egyéni

vállalkozó természetes személyazonosító adatai, nyilvántartási száma, valamint a 11. § c) és d) pontja szerinti adatok

megadásával haladéktalanul értesíti a nyilvántartást vezetõ szervet.

(4) Ha az egyéni vállalkozó külön jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységét

megszünteti, az (1) bekezdés szerinti változásbejelentési kötelezettségét az engedélyezõ vagy a bejelentést fogadó

hatóságnál is teljesítheti, amely az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatai, nyilvántartási száma,

valamint a 11. § c) és d) pontja szerinti adatok megadásával haladéktalanul értesíti a nyilvántartást vezetõ szervet.

(5) Az adatváltozás bejelentésére és nyilvántartásba vételére a 6. és 7. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a visszaigazolás

a 9. § a) és b) pontjában meghatározott, valamint az adatváltozással érintett adatokat tartalmazza.

(6) A nyilvántartást vezetõ szerv az (1), (3) és (4) bekezdésben foglalt esetekben a megváltozott adatokról értesíti

az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai

Hivatalt, valamint a Hatóságot.”

149. § Az Evectv. 16. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan – a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti -–tevékenységet jelenthet be,

melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi elõírásokat teljesítette. Az egyéni vállalkozó köteles haladéktalanul

bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályi elõírásoknak nem felel meg. A bejelentés alapján

a nyilvántartást vezetõ szerv törli a tevékenységet.”

150. § (1) Az Evectv. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. § (1) Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak

egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység

folytatását az e törvényben meghatározottak szerint – az ok bekövetkezésétõl számított 90 napon belül – bejelenti.

(2) Az egyéni vállalkozó cselekvõképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat esetén

az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselõje az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha

az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az e törvényben meghatározottak szerint – az egyéni vállalkozó

cselekvõképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerõre emelkedésétõl számított

30 napon belül – bejelenti.

(3) A tevékenység folytatását az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint kell bejelenteni.

(4) A tevékenység folytatásának kezdete az (1) bekezdésben foglalt esetben az egyéni vállalkozó halálát,

a (2) bekezdésben foglalt esetben az egyéni vállalkozó cselekvõképességének korlátozását vagy kizárását kimondó

bírósági határozat jogerõre emelkedését követõ nap.”

(2) Az Evectv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § (1) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig

szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére az e §-ban meghatározott eltérésekkel az egyéni vállalkozói tevékenység

megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.

(2) Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt

a változásbejelentési ûrlapon a nyilvántartást vezetõ szervnél megfelelõ módon bejelenteni, amely a szünetelés

tényét és kezdõ idõpontját az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzi. A szünetelés kezdõ napja a bejelentést

követõ nap. A nyilvántartást vezetõ szerv a szünetelésrõl haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami
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adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt,

valamint a Hatóságot.

(3) A szünetelés bejelentését követõen, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet

nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötõdõ új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem

vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követõen

esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

(4) Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét a változásbejelentési ûrlapon benyújtott,

az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a nyilvántartást vezetõ szervnél megfelelõ módon tett

bejelentésével folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói

tevékenység folytatására elõírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdõ napja

a bejelentést követõ nap. A nyilvántartást vezetõ szerv a szünetelés záró napját bejegyzi az egyéni vállalkozók

nyilvántartásába, és errõl haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap

kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.

(5) Igazolvánnyal rendelkezõ egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó

igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a Hatóság az igazolvány

beérkezésének vagy leadásának napján érvényteleníti, és ennek tényét bejegyzi a nyilvántartásba.”

(3) Az Evectv. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszûnik

a) ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a Hatóságnak vagy a nyilvántartó szervnek bejelenti,

a bejelentés napján,

b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy a 32. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni cég tagjává vált,

a cégbejegyzõ határozat jogerõre emelkedésének napját megelõzõ napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással

megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján,

c) az egyéni vállalkozó halála napján,

d) az egyéni vállalkozó cselekvõképességének korlátozását vagy kizárását kimondó bírósági határozat jogerõre

emelkedésének a napján,

e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerõre emelkedésének

napján,

f) a 3. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjaiban meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén, a 11. §

(3)–(6) bekezdéseiben foglalt ellenõrzés befejezésekor.

(2) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszûnése alapjául szolgáló tényrõl

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés szerinti tények igazolása

esetén az egyéni vállalkozó cselekvõképtelenné vagy korlátozottan cselekvõképessé válása, vagy halála esetén

a Hatóság,

b) az egyéni vállalkozó adószámának törlése esetén az állami adóhatóság,

c) egyéni cég alapítása, vagyoni betétjének átruházással vagy örökléssel történõ megszerzése esetén az egyéni cég

székhelye szerint illetékes cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság)

elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezetõ szervet.

(3) A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,

b) ha a szünetelés kezdõnapját követõen öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói

tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt,

c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja jogszerûen,

(4) A nyilvántartást vezetõ szerv azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való

jogosultsága megszûnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszûnésének napjával hivatalból törli

a nyilvántartásból, és errõl az egyéni vállalkozót – az (1) bekezdés c) pontjának kivételével – tájékoztatja.

A nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartásból való törlésrõl és annak idõpontjáról haladéktalanul, elektronikus úton

tájékoztatja az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet, a Központi

Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot.”

151. § Az Evectv. a 19. §-t követõen a következõ 19/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenõrzése
19/A. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenõrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás

közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes mûködésének biztosítása.
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(2) A Hatóság a nyilvántartásba vételt követõ 30 napon belül ellenõrzi, hogy az egyéni vállalkozó mûködése
megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.
(3) Amennyiben az ellenõrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és
az elhárítható, a Hatóság – a 19.  § (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményekre  való figyelmeztetéssel – felszólítja
az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a 19.  § (3) bekezdés
szerint jár el.
(4) A Hatóság az egyéni vállalkozó fõtevénysége vagy egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben
az az e törvényben vagy más jogszabályban elõírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére
az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidõn belül nem tett eleget. A Hatóság a tevékenység
gyakorlását megtiltó jogerõs döntésérõl értesíti a nyilvántartást vezetõ szervet, amely a fõtevékenységet vagy
tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.
(5) Amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely tevékenység az e törvényben vagy más jogszabályban
elõírt követelményeknek nem felel meg, és a tevékenységet engedélyezõ vagy ellenõrzõ hatóság felszólítása ellenére
az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidõn belül nem tett eleget, a tevékenységet engedélyezõ
vagy ellenõrzõ hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerõs döntésérõl értesíti a nyilvántartást vezetõ szervet,
amely a fõtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.”

152.  § Az Evectv. 20.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem alapíthat egyéni céget, továbbá nem lehet egyéni cég vezetõ tisztségviselõje az a személy, akinek – mint
a jogutód nélkül megszûnt gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõjének, kizárólagos vagy többségi befolyást
biztosító részesedéssel rendelkezõ tulajdonosának – felelõsségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményezõ
eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló törvény vagy
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló törvény alapján indított eljárásban
jogerõsen megállapította, és a jogerõs bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési
kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás idõtartama és
az annak eredménytelenségétõl számított öt év.”

153.  § Az Evectv. 21.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyéni cég alapításához közjegyzõ által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba
foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat aláírásának legkorábbi
napja az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követõ nap.”

154.  § Az Evectv. 27.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27.  § (1) Az egyéni cég elnevezést (vagy annak ec. rövidítését) az egyéni cég nevében fel kell tüntetni. Az egyéni cég
kötelezettségeiért elsõsorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag
saját vagyonával korlátlanul felel.
(2) Egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelõs tag.
(3) Ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására  való jogosultság egyéni cég alapítása  miatt szûnik meg,
a jogosultság megszûnéséig az egyéni vállalkozóként vállalt kötelezettségeiért a természetes személy és az egyéni cég 
korlátlanul és egyetemlegesen felel.”

155.  § Az Evectv. 39.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg az egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos ügyekben eljáró szervek feladatait, valamint az egyéni vállalkozók ellenõrzésének részletes szabályait.”

156.  § Az Evectv. 38.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38.  § (1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról  szóló
2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi IV. törvény,
továbbá az ezekkel összefüggõ egyes törvények módosításáról  szóló 2011. évi CXCVII. törvény (a továbbiakban:
Módtv.) hatálybalépését követõen korlátolt mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cég nem alapítható.
(2) A Módtv. hatálybalépését megelõzõen a cégjegyzékbe bejegyzett korlátolt mögöttes felelõsséggel mûködõ
egyéni cégek 2013. február 1-ig kötelesek létesítõ okiratuk megfelelõ módosításával e törvény rendelkezéseinek
megfelelõ mûködést meg valósítani vagy gazdasági társasággá alakulni, valamint a korlátolt mögöttes felelõsséggel
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mûködõ egyéni cég a Módtv. hatálybalépését megelõzõen fennálló korlátlan felelõsséggel bíró tagságát köteles

2013. február 1-ig megszüntetni.

(3) A korlátolt mögöttes felelõsséggel mûködõ egyéni cégekre a (2) bekezdésben foglaltak teljesüléséig a Módtv.

hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 22. és 27. §-ok irányadóak. A korlátolt mögöttes felelõsséggel mûködõ

egyéni cég (2) bekezdés szerinti változás elõtt keletkezett tartozásaiért korlátozott felelõsséggel tartozik.

(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak a (2) bekezdés szerinti

változást.”

157. § (1) Az Evectv. 11. § (3)–(5) bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezetõ szerv”szöveg lép.

(2) Az Evectv. 32. § (1) bekezdésében a „cselekvõképtelenségét vagy cselekvõképességének korlátozását” szövegrész

helyébe a „cselekvõképességének korlátozását vagy kizárását” szöveg lép.

158. § Hatályát veszti az Evectv.

a) 22. § (1) bekezdés e) pontja,

b) 28. §-a.

8. A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

159. § A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 149. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Dematerializált részvény esetén – ha a tulajdonosi megfeleltetésre a kibocsátó kérelme alapján kerül sor – azoknak

az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatai és részvényeinek darabszáma átadására kerül sor, akik

a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó kibocsátói kérelemben meghatározott idõpontban, az ott meghatározott

dematerializált részvénnyel rendelkeznek, és nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében nem rendelkeztek

a részvénykönyvbe történõ bejegyzés megtiltásáról, vagy nem kérték törlésüket.”

10. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény

módosítása

160. § (1) A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény (a továbbiakban:

Jszbt.) 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Ha a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának szükségessége merül fel, a zár alá vételt, illetve

a biztosítási intézkedést a jogi személlyel szemben elõreláthatóan alkalmazásra kerülõ pénzbírság és a jogi személyt

elõreláthatóan terhelõ bûnügyi költség végrehajtásához szükséges vagyonra kell elrendelni.

(2) A jogi személlyel szemben elõreláthatóan alkalmazásra kerülõ pénzbírság és a jogi személyt elõreláthatóan

terhelõ bûnügyi költség végrehajtásához szükséges vagyonra a zár alá vételt el kell rendelni, ha a bíróság vagy

az ügyész engedélyezi, hogy a jogi személlyel szemben a felszámolási eljárást folytassák. A határozatban számszerûleg

meg kell jelölni, hogy a zár alá vétel milyen összeg biztosítására szolgál.

(3) A (2) bekezdés alapján történõ zár alá vételt a bíróság az engedélyezésrõl szóló határozatban is elrendelheti.

Az ügyész a határozat meghozatala elõtt indítványozza a zár alá vételnek a (2) bekezdés alapján történõ elrendelését,

ha a felszámolási eljárás folytatásához az engedélyt megadja.

(4) Ha a felszámoló kérelmére a büntetõügyben eljáró bíróság vagy a vádirat benyújtása elõtt az ügyész a zár alá vett

vagyon, vagyonrész vagy vagyontárgy értékesítését engedélyezi, az errõl szóló határozatban a zár alá vételt arra

az összegre korlátozza, ami a jogi személlyel szemben elõreláthatóan alkalmazásra kerülõ pénzbírság és a jogi

személyt elõreláthatóan terhelõ bûnügyi költség végrehajtását fedezni fogja. A zár alá vett vagyon, vagyonrész, illetve

vagyontárgy helyébe a bíróság, illetve az ügyész által meghatározott összeg lép. A határozatot meg kell küldeni a zár

alá vételt foganatosító bírósági végrehajtónak.”

(2) A Jszbt. 26. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a 11. § (4) bekezdése alapján zár alá vett vagyon, vagyonrész, illetve vagyontárgy helyébe meghatározott

összeg lépett, az eljárás megszüntetésekor vagy az ügydöntõ határozatban rendelkezni kell a letéti számlán

elhelyezett összegnek – a jogi személy ellen elrendelt felszámolási eljárásban kirendelt felszámoló értesítésével – a jogi

személy számlájára történõ átutalásáról.”
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11. Záró rendelkezések

162.  § (1) Hatályát veszti az ügyvédekrõl  szóló 1998. évi XI. törvény 5.  § (3) bekezdés k) pontja és 25/A.  §-a, valamint azt megelõzõ 
alcíme.

(2) Hatályát veszti a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggõ
egyes törvények módosításáról  szóló 2009. évi LI. törvény 51.  § (10) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény és egyéb
törvények módosításáról  szóló 2007. évi LXI. törvény 28.  § (8) bekezdése.

(4) Hatályát veszti a közjegyzõkrõl  szóló 1991. évi XLI. törvény 1.  § (5) bekezdése.
(5) Hatályát veszti az adózás rendjérõl  szóló 2003. évi XCII. törvény 17.  § (3) bekezdésének f) és g) pontja, valamint

(13) bekezdése.

163.  § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C.  § (5) bekezdés c) pontjában
a „kényszer-végelszámolás” szövegrész helyébe a „kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás” szöveg lép.

(2) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl  szóló 2007. évi CXVII. törvény 74.  § (1) bekezdésében és az Önkéntes
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról  szóló 1993. évi XCVI. törvény 45.  § (2) bekezdésében a „végelszámolási és
kényszer-végelszámolási” szövegrész helyébe a „végelszámolási, kényszer-végelszámolási vagy kényszertörlési”
szöveg lép.

12. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl
és támogatásáról  szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

164.  § Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról  szóló
2011. évi CLXXV. törvény 9.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A civil szervezet végelszámolására – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit, kényszer-végelszámolására
a Ctv. 2012. február 29-én hatályos 116.  § (3)–(6) bekezdését, 117.  §-át és 118.  §-át az e törvényben szabályozott
eltérésekkel kell alkalmazni.”

13. A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

165.  § A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 106.  §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Kormány nyilvános határozatában engedélyezheti, hogy az állam a tulajdonosi joggyakorló szervezete útján
a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerõsen kiszabott és határidõben meg nem
fizetett környezetvédelmi bírságból eredõ követelés vagy annak egy része ellenében – a követelés behajtása helyett,
legfeljebb a kormányhatározatban megjelölt összegben és feltételek szerint – a bírság megfizetésére köteles
gazdasági társaságban részesedéssel rendelkezõkkel  való megállapodással a gazdasági társaságban  való részesedést
megtestesítõ részvényt vagy üzletrészt szerezzen, ha
a) a pénzbeli teljesítés nem vagy csak részben lehetséges és
b) arra a követelés összegét meghaladó vagyoni hátrány megakadályozása érdekében vagy kiemelt
nemzetgazdasági érdekbõl kerül sor.”

14. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény
módosítása

166.  § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996. évi LVII. törvény 28.  § (4) bekezdésében 
és 95/A.  §-ában a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt” szövegrész helyébe a „stratégiailag kiemelt” szöveg lép.
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167. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2013. február

2-án hatályát veszti.

(2) A 116. § (1) bekezdés 2012. január 2-án lép hatályba.

(3) Az 1–5. §, a 6. § (1)–(2) és (4) bekezdése, a 7–31. §, a 33–60. §, a 66. §, a 67. § (1) bekezdés, a 68. §, a 69. § 1–41. és

46–47. pontja, a 70–108. §, a 109. § (2)–(3) bekezdés, a 110–112. §, a 113. § (1) bekezdés, a 114–115. §, a 116. §

(2) bekezdés, a 117–136. §, a 137. §, a 139. § (2)–(3) bekezdés, a 140. §, a 141. § a) pontja, c)–h) pontja, j) pontja,

a 159–164. § és az 1–7. melléklet a kihirdetését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba.

(3) A 6. § (3) bekezdés 2012. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 109. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 141. § b) és i) pontja 2013. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez

„3. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez

A szerzõdésmintával történõ cégalapításhoz szükséges okiratok
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I. A cégbejegyzéshez szükséges, a bejegyzési kérelemhez csatolandó okiratok: 
 

1. a szerződésminta alapján készült létesítő okirat; 

2. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége 

megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § 

(1) bekezdése]; 

3. a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; 

4. a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; 

5. a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás 

hatálya alatt. 

 

II. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, egyéb benyújtandó okiratok: 
 

1. amennyiben a cég élt névfoglalással, a névfoglalást elrendelő végzés másolata; 

2. a) a vezető tisztségviselőknek, a könyvvizsgálónak a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is 

kiterjedő nyilatkozata, a közkereseti társaság és a betéti társaság vezető tisztségviselőinek kivételével, ha a 

képviseletet valamennyi tag ellátja, 

b) az a) pontban említettek megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat; 

3. ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az 

összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata; 

4. ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan – három hónapnál nem 

régebbi – tulajdoni lapja, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában 

megállapítható; a tulajdoni lapon a következő bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a nem pénzbeli 

hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet; 

5. külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonata 

és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget 

vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okirat, amelyből képviselőjének 

a képviseletre való jogosultsága megállapítható; 

6. a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás 

elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat; 

7. ha a cég elnevezésében történelmi személyiség neve szerepel, vagy a cégnévhez másnak jogi érdeke 

fűződik, a Ctv. 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet hozzájárulását tartalmazó 

okirat; 

8. társadalmi szervezet tagról vezetett nyilvántartás adatait tartalmazó három hónapnál nem régebbi kivonat; 

9. önkormányzat tag esetén a képviselő-testület erre vonatkozó döntését tartalmazó okirat; 

10. ha a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásához hatóság, illetve harmadik személy hozzájárulása 

(engedélye) szükséges, ez az okirat; 

11. a kiskorú tag képviseletére vonatkozó gyámhivatali határozat, ha a szülő nem láthatja el a kiskorú 

képviseletét; 

12.  

a) a székhelyhasználat jogcímét igazoló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat, 

b) a telephely(ek) használatának jogcímét igazoló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat, 

c) fióktelep(ek) használatának jogcímét igazoló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat  
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13. amennyiben törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, az alapítási engedély; 

14. a korlátolt felelősségű társaság esetén: 

a) a tagjegyzék, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével; 
b) pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság 

rendelkezésére bocsátásáról, 

c) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról; 

15. a zártkörűen működő részvénytársaság esetén: 

a) a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív, 

b) a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata), 

c) a pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről, 

d) vezető tisztségviselői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról; 

16. az egyéni cég esetén 

a) hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző 

által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére 

bocsátásáról, 

b) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról.” 



2. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez
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1. A Ctv. 4. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2. A társaság tagjai 
2.1.   Név:1 ...................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………….…..………………………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név):2 .............................................................................................................................................................................................. 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ............................................................................................ .................................................................................... 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

2.2.7 Név:1 ....................................................................................... ............................................................................................................... 

Születési hely és idő: ………………………………………………...………………………………………………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név):  .............................................................................................................................................................................................. 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................” 

 

2. A Ctv. 4. számú mellékletének 10. és 11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„10. Az üzletvezetés és képviselet 
 

A társaság üzletvezetésére és képviseletére 

a) a 2. pontban megjelölt minden tag időbeli korlátozás nélkül jogosult, 

A jogviszony kezdete: ............................................................................................................................................................................... 

b) az alábbi tag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):4 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:5 

Név.................................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: …………………………………………………...……………………………………………. 

Anyja születési neve................................................................................................................................................................................... 

Lakcím............................................................................................................................................................................................................. 

A jogviszony kezdete................................................................................................................................................................................. 

                                                 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
7 További tag esetén bővíthető. 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 

 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
4 Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető. 
5 Szükség esetén kitöltendő. 
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c) a 2. pontban megjelölt minden tag határozott ideig jogosult6 

A jogviszony kezdete................................................................................................................................................................................. 

A jogviszony vége: ..................................................................................................................................................................................... 

d) az alábbi tag(ok) határozott ideig jogosult(ak):6  

Név:10................................................................................................................................................................................................................ 

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:5 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………………….……………..……. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

A jogviszony kezdete: ............................................................................................................................................................................... 

A jogviszony vége: ..................................................................................................................................................................................... 

 

11. Cégvezető 
 
11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére8 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

11.2.9 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: ……………………………….…………………………………………………………..……. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Kinevezés kezdő időpontja:..................................................................................................................................................................” 

 

 

                                                 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 

 Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető. 
10 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag 

cégnevét kell megjelölni. 
5 Szükség esetén kitöltendő. 
8 Aláhúzással jelölendő 
9 Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 



3. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez
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1. A Ctv. 5. számú mellékletének 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
„2. A társaság beltagja(i) 
2.1.   Név:1 ...................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ……………………………………….………………………………………………………... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név):2 .............................................................................................................................................................................................. 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

2.2.7 Név: 1....................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………………….... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név): 2.............................................................................................................................................................................................. 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

 

3. A társaság kültagja(i) 
3.1.   Név: 1....................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ………………………………………………………….……………………………………... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név):2 .............................................................................................................................................................................................. 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

                                                 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
7 További tag esetén bővíthető. 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
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3.2.7 Név: 1 ...................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………..............................................…. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név): 2 ............................................................................................................................................................................................. 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................” 

 

2. A Ctv. 5. számú mellékletének 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„11. Az üzletvezetés és képviselet 
 

A társaság üzletvezetésére és képviseletére 

a) a 2. pontban megjelölt minden beltag időbeli korlátozás nélkül jogosult, 

A jogviszony kezdete: ............................................................................................................................................................................... 

b) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):4 

Név:10 ............................................................................................................................................................................................................... 

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:5 

Név.................................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………….......………………………. 

Anyja születési neve................................................................................................................................................................................... 

Lakcím............................................................................................................................................................................................................. 

A jogviszony kezdete................................................................................................................................................................................. 

c) a 2. pontban megjelölt minden beltag határozott ideig jogosult, 6 

A jogviszony kezdete................................................................................................................................................................................. 

A jogviszony vége: ..................................................................................................................................................................................... 

                                                 
7 További tag esetén bővíthető. 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
4 Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető. 
10 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag 

cégnevét kell megjelölni. 
5 Szükség esetén kitöltendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
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d) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) határozott ideig jogosult(ak): 6 4 

Név: 10............................................................................................................................................................................................................... 

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:5 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: ………………………………………………………….………………………………..……. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

A jogviszony kezdete: ............................................................................................................................................................................... 

A jogviszony vége: ..................................................................................................................................................................................... 

e) az alábbi, egyetlen üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag, időbeli korlátozás nélkül jogosult: 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: 5 

Név: ................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………………………………..……. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................ 

Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................... 

A jogviszony kezdete: .............................................................................................................................................................................. 

 

12. Cégvezető 
 
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére8 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

12.2. 9Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: …………………………………………………...…………………..…………………..……. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Kinevezés kezdő időpontja:..................................................................................................................................................................” 

                                                 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
4 Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető. 
10 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag 

cégnevét kell megjelölni. 
5 Szükség esetén kitöltendő. 
5 Szükség esetén kitöltendő. 
8 Aláhúzással jelölendő. 
9 Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 



4. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez
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1. A Ctv. 6. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. A társaság tagjai 
2.1.  Név:1 ....................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………………………...……………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név):2............................................................................................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

2.2.7 Név: 1....................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………………….... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név):2............................................................................................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................” 

 

2. A Ctv. 6. számú mellékletének 13. és 14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„13. Az ügyvezető 
 
13.1. A társaság ügyvezetője: 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………………….... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................  

Az ügyvezetői megbízatás8 

a) határozott időre,6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................................................................................. 

A megbízatás lejárta:11 .............................................................................................................................................................................. 

13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 

 

                                                 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
7 További tag esetén bővíthető. 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
8 Aláhúzással jelölendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
11 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
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14. Cégvezető 
 
14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére8 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

14.2.12 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név:.................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: ……………………………………………………….……………...………………..………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................ 

Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................... 

Kinevezés kezdő időpontja: ………………………………………………………………………………………” 

                                                 
8 Aláhúzással jelölendő. 
12 Kizárólag a 14.1.a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 



5. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez
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1. A Ctv. 7. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. A társaság alapítója 

Név:1 ................................................................................................................................................................................................................ 

Születési hely és 

idő: ………………………………………………………………………………………………..................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név):2............................................................................................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................” 

 

2. A Ctv. 7. számú mellékletének 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„11. Az ügyvezető 
 
13.1. A társaság ügyvezetője: 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………...…………………………………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................  

Az ügyvezetői megbízatás8 

a) határozott időre,6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................................................................................. 

A megbízatás lejárta:15 .............................................................................................................................................................................. 

13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 

 

12. Cégvezető 
 
14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére8 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

14.2.12 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………………………….......………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Kinevezés kezdő 

időpontja: ………………………………………………………………………………...………” 

                                                 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
8 Aláhúzással jelölendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
15 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
8 Aláhúzással jelölendő. 
12 Kizárólag a 14.1.a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 



6. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez
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1. A Ctv. 8. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. A társaság alapítói (részvényesei) 
 
2.1.  Név:1 ....................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………………...………………………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név):2............................................................................................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

2.2.13 Név: 1...................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………………………...………………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név):2............................................................................................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................” 

 

2. A Ctv. 8. számú mellékletének 10. és 11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„10. Az igazgatóság, a vezérigazgató 
 
10.1. A társaságnál8 

a) igazgatóság működik. 

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja. 

10.2.14 Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke: 

Név:................................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………………………………..…….…. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................  

                                                 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
13 Több részvényes esetén bővíthető. 
1 Természetes személy tag esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
8 Aláhúzással jelölendő. 
14 A 10.1.a) pont megjelölése esetén szükség szerint kitöltendő [Gt. 243. § (1) bekezdés harmadik mondata] 
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A megbízatás8 

a) határozott időre,6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................................................................................. 

A megbízatás lejárta:15 .............................................................................................................................................................................. 

10.3.16 Az igazgatóság tagjai: 

Név: ................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………………………..……………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................ 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................  

A megbízatás8 

a) határozott időre,6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ....................................................................................................................................................... 

A megbízatás lejárta: 15.......................................................................................................................................................................... 

Név:............................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és 

idő: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Anyja születési neve: .............................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................  

A megbízatás8 

a) határozott időre,6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................................................................................... 

A megbízatás lejárta: 15.......................................................................................................................................................................... 

10.4.16 Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére8 

a) köteles. 

b) nem köteles. 

10.5.17 A vezérigazgató: 

Név: ............................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………..………. 

Anyja születési neve: ............................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ......................................................................................................................................................................................................  

                                                 
8 Aláhúzással jelölendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
15 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
16 A 10.1.a) pont megjelölése esetén kitöltendő. 
8 Aláhúzással jelölendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
15 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
8 Aláhúzással jelölendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
15 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
16 Gt. 219. § (2) bek. 
8 Aláhúzással jelölendő. 
17 A 10.1.b) pont megjelölése esetén kitöltendő. 
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A megbízatás8 

a) határozott időre,6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................................................................................. 

A megbízatás lejárta: 15.............................................................................................................................................................................. 

10.6.16 A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére 

a) köteles. 

b) nem köteles. 

 

11. Cégvezető 
 
11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére8 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

11.2.18 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név: .............................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………………………………………. 

Anyja születési neve: .............................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................  

Kinevezés kezdő időpontja: ...............................................................................................................................................................” 

                                                 
8 Aláhúzással jelölendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
15 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
16 Gt. 219. § (2) bek. 
8 Aláhúzással jelölendő. 
18 Kizárólag a 11.1.a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 



7. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez
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1. A Ctv. 9. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. A társaság alapítója (részvényese) 
Név:19 ............................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………...…………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................... 

Cégnév (név):2 .............................................................................................................................................................................................. 

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):3 ............................................................................................................................................ 

Székhely: ........................................................................................................................................................................................................ 

Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................................................... 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................” 

 

2. A Ctv. 9. számú mellékletének 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„8. Az igazgatóság, a vezérigazgató 
 
8.1. A társaságnál8 

a) igazgatóság működik. 

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja. 

8.2.20 Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke: 

Név:................................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………………………………………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................  

A megbízatás8 

a) határozott időre,6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................................................................................. 

A megbízatás lejárta:15 .............................................................................................................................................................................. 

8.3. 21 Az igazgatóság tagjai: 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………...…………………………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................  

                                                 
19 Természetes személy esetén kell kitölteni. 
2 Szervezet esetén kell kitölteni. 
3 Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén) 
8 Aláhúzással jelölendő. 
20 A 8.1.a) pont megjelölése esetén szükség szerint kitöltendő [Gt. 243. § (1) bekezdés harmadik mondata] 
8 Aláhúzással jelölendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
15 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
21 A 8.1.a) pont megjelölése esetén kitöltendő. 
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A megbízatás8 

a) határozott időre,6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................................................................................. 

A megbízatás lejárta:15 .............................................................................................................................................................................. 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………………..……………………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................  

A megbízatás8 

a) határozott időre,6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................................................................................. 

A megbízatás lejárta:15 .............................................................................................................................................................................. 

8.4.16 Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére8 

a) köteles. 

b) nem köteles. 

8.5.17 A vezérigazgató: 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………………………….......…………. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................  

A megbízatás8 

a) határozott időre,6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................................................................................. 

A megbízatás lejárta: 15.............................................................................................................................................................................. 

8.6.16 A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére 

a) köteles. 

b) nem köteles. 

 

                                                 
8 Aláhúzással jelölendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
15 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
8 Aláhúzással jelölendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
15 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
16 Gt. 219. § (2) bek. 
8 Aláhúzással jelölendő. 
17 A 10.1.b) pont megjelölése esetén kitöltendő. 
8 Aláhúzással jelölendő. 
6 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §) 
15 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
16 Gt. 219. § (2) bek. 
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9. Cégvezető 
 
9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére8 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

9.2.22 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………………...…. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................  

Kinevezés kezdő időpontja: .................................................................................................................................................................” 

                                                 
8 Aláhúzással jelölendő. 
22 A 9.1.a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 



8. melléklet a 2011. évi CXCVII. törvényhez
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1. A Ctv. 10. számú mellékletének1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.1. Az egyéni cég neve:  ………………………………………………………… Egyéni Cég 

Az egyéni cég rövidített cégneve:…………………………………………………  ec.” 

 

2. A Ctv. 10. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. Az egyéni cég tagja 

Név:11 .......................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………………………..……………. 

Anyja születési neve: ............................................................................................................................................................................ 

Lakcím: ...................................................................................................................................................................................................... 

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ....................................................................................................................................” 

 

3. A Ctv. 10. számú mellékletének 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5.2. Osztalékelőleg fizetésére8 

a) sor kerülhet 

b) nem kerülhet sor.” 

 

4. A Ctv. 10. számú mellékletének 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„6. Ügyvezető 
 
6.1. A társaság ügyvezetője: 

Név: .......................................................................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő: ……………………………………………………………………………………………. 

Anyja születési neve: ......................................................................................................................................................................... 

Lakcím: ..................................................................................................................................................................................................  

A megbízatás8 

a) határozott időre6 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................................................................... 

A megbízatás lejárta:12 ………........................................................................................................................................................ 

6.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 

 

                                                 
11 Kitöltése kötelező. 
8 Aláhúzással jelölendő 
8 Aláhúzással jelölendő 
6 Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §) 
12 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
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7. Cégvezető 
 
7.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére8 

a) sor kerülhet. 

b) nem kerülhet sor. 

7.2.13 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név: .................................................................................................................................................................................................................. 

Születési hely és idő: …………………………………………………………………………………………...……. 

Anyja születési neve: ................................................................................................................................................................................. 

Lakcím: .........................................................................................................................................................................................................  

Kinevezés kezdő időpontja: .................................................................................................................................................................” 

 

 

 

                                                 
8 Aláhúzással jelölendő 
13 Kizárólag a 7.1. a) alpont aláhúzása esetén tölthető ki. 



2011. évi CXCVIII. törvény
a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggõ egyes törvények módosításáról*

1. § (1) A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 5. § c) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában:)

„c) területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek mûszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló

tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erõforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és

védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a mûszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és

a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét;”

(2) A Tftv. 5. § e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A törvény alkalmazásában:)

„e) régió: a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 2003. május 26-i

1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott, a tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat

szolgáló egy vagy több megyére (a fõvárosra) kiterjedõ, az érintett megyék (fõváros) közigazgatási határával lehatárolt

társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendõ területfejlesztési egység;

f) kiemelt térség: egy vagy több megyére (a fõvárosra) vagy azok meghatározott területére kiterjedõ, társadalmi,

gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendõ területi egység, amely egységes tervezéséhez és

fejlesztéséhez országos érdekek fûzõdnek;”

(3) A Tftv. 5. § i) és j) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A törvény alkalmazásában:)

„i) térség: különbözõ területi egységek (a régió, a megye, ezek területének egy része és a kiemelt térség) összefoglaló

elnevezése;

j) szabad vállalkozási zóna: a térség fejlõdése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztõ szervezet

által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, különbözõ feltételek teljesítése

mellett, sajátos kedvezmények igénybevételét biztosító, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség;”

(4) A Tftv. 5. § t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában:)

„t) területcsere: a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervérõl szóló törvény hatálya alá tartozó települések

területén olyan területrendezési hatósági eljárás, amely lehetõséget biztosít a településrendezési eszköz módosítása

során arra, hogy a településszerkezeti tervben a visszavonttal megegyezõ területi kiterjedésû új beépítésre szánt

területet lehessen máshol kijelölni.”

2. § (1) A Tftv. 6. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Országgyûlés)

„d) törvénnyel elfogadja az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet területrendezési

tervét;”

(2) A Tftv. 6. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az Országgyûlés)

„f) az éves költségvetési törvény elfogadása során dönt a területfejlesztést és területrendezést szolgáló

pénzeszközökrõl és ezzel egyidejûleg egyes pénzügyi kedvezményekrõl;”

3. § (1) A Tftv. 7. § a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:

elõkészíti és az Országgyûlés elé terjeszti)

„ab) az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet területrendezési tervét,”

(2) A Tftv. 7. § a) pont ad) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:

elõkészíti és az Országgyûlés elé terjeszti)

„ad) az éves költségvetési törvényben a területfejlesztést és a területrendezést szolgáló pénzügyi eszközöket és

az egyes pénzügyi kedvezményeket;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A Tftv. 7. § f)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, ennek keretében:)

„f) meghatározza a régiók területi lehatárolását;

g) elfogadja a kiemelt térségekre vonatkozó területfejlesztési koncepciókat és programokat;

h) ösztönzi a fejlesztési programok készítését és a térségi összefogással megvalósuló fejlesztéseket;”

4. § (1) A Tftv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Országos Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) közremûködik a területfejlesztéssel és

a területrendezéssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában.”

(2) A Tftv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A bírósági nyilvántartásba vett országos civil szervezetek a területfejlesztést érintõ kérdések megtárgyalására

egyeztetõ fórumot hozhatnak létre, egyidejûleg jelezve együttmûködési szándékukat a Tanácsnak. Az egyeztetõ

fórum véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.”

(3) A Tftv. 8. § (4) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Tanács)

„e) véleményt nyilvánít a területfejlesztést szolgáló hazai és közösségi pénzeszközök felosztásáról, a központi keret

felhasználásáról,

f) vizsgálja és értékeli az érintett minisztériumok és az országos hatáskörû szervek, illetve a megyei önkormányzatok

fejlesztési célkitûzéseinek összhangját a területi politika céljaival,”

(4) A Tftv. 8. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában)

„a) a (2) bekezdés b) pontjában és a (3) bekezdésben foglalt országos szervezetnek a szervezetet abban az esetben kell

tekinteni, ha a létesítõ okirata szerinti tevékenységét legalább hét megyére kiterjedõen végzi, és ezt hitelt érdemlõen

igazolja;

b) a 14. § (4) bekezdésében foglalt megye területén mûködõ szervezetnek a szervezetet abban az esetben kell

tekinteni, ha a létesítõ okirata szerinti tevékenységét a megye területének több mint felére kiterjedõen végzi, és ezt

hitelt érdemlõen igazolja.”

5. § (1) A Tftv. 9. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A miniszter)

„e) koordinálja a területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül és közvetve szolgáló fejezeti kezelésû

elõirányzatok felhasználását;

f) elõsegíti az érintett miniszterekkel együttmûködve a forráskoordinációt és a programfinanszírozás

megvalósulását;”

(2) A Tftv. 9. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter)

„j) gyakorolja a regionális fejlesztési ügynökségek feletti tulajdonosi jogokat.”

(3) A Tftv. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszterek feladataik ellátása során érvényesítik az e törvényben rögzített célokat, a 8. § (4) bekezdésében foglaltakra

figyelemmel részt vesznek a területfejlesztéssel összefüggõ és szakterületüket érintõ kormányzati feladatok ellátásában. Így

különösen:]

„a) részt vesznek a területfejlesztési koncepciók és programok feladatkörüket érintõ munkarészeinek kidolgozásában

és érvényesítésében;”

(4) A Tftv. 9. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszterek feladataik ellátása során érvényesítik az e törvényben rögzített célokat, a 8. § (4) bekezdésében foglaltakra

figyelemmel részt vesznek a területfejlesztéssel összefüggõ és szakterületüket érintõ kormányzati feladatok ellátásában. Így

különösen:]

„c) részt vesznek a területrendezési tervek készítésében, gondoskodnak azok – feladat- és hatáskörüket érintõ –

munkarészeinek kidolgozásáról és érvényesítésérõl.”

6. § (1) A Tftv. 9/A. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A területrendezésért felelõs miniszter)

„b) kidolgozza a nemzetközi együttmûködési kötelezettségbõl adódóan a határ menti térségek országhatáron

átnyúló, közös területrendezési terveit;”
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(2) A Tftv. 9/A. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:

(A területrendezésért felelõs miniszter)

„f) meghatározza a területrendezést szolgáló forrás felhasználásának szabályait.”

7. § A Tftv. 9/B. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:

(A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter)

„d) legalább négyévente felülvizsgálja a kedvezményezett területek besorolását, és szükség esetén javaslatot tesz

annak módosítására.”

8. § A Tftv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A területfejlesztési önkormányzati társulások felett a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs

szerv törvényességi felügyeletet gyakorol.”

9. § (1) A Tftv. 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A megyei önkormányzat feladatai:)

„a) a megye területére vagy térségére a 6. § d) pontjában meghatározott tervvel összhangban területrendezési tervet

készít;

b) területileg összehangolja a fejlesztéspolitikai és a területi szerepébõl, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló

együttmûködésbõl adódó feladatait, biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és

foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal;”

(2) A Tftv. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A megyei önkormányzat feladatai:)

„d) együttmûködik a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzataival

a településrendezési tervek összehangolása érdekében;”

(3) A Tftv. 11. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A megyei önkormányzat feladatai:)

„f) részt vesz a Központi Statisztikai Hivatallal és más területi adatgyûjtõ szervezetekkel együttmûködve a területi

információs rendszer kialakításában és mûködtetésében, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez;”

(4) A Tftv. 11. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(A megyei önkormányzat közgyûlése:)

„d) megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétõl számított 15 napon belül a terv elfogadásáról szóló

rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a dokumentációk gyûjtésére jogszabályban kijelölt

szervnek.”

(5) A Tftv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A megye területrendezési terve nem terjed ki a 6. § d) pontjában meghatározott kiemelt térségek területére.”

10. § A Tftv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttmûködik a települési önkormányzatokkal, a megye

fejlesztésében közvetlenül és közvetve közremûködõ területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai

szervezetekkel.

(2) A megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági

szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében:

a) vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok

során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja;

b) a megyei jogú város önkormányzata bevonásával kidolgozza és elfogadja – az országos területfejlesztési

koncepcióval összhangban – a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: megyei

területfejlesztési koncepció), illetve – a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv

figyelembevételével – a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat;

c) elõzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési programokat, részt vesz

az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában;

d) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervezõ,

döntés-elõkészítõ, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét;
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e) elõzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintõ ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat,

továbbá a területét érintõ területrendezési terveket;

f) közremûködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében;

g) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkezõ feladatainak megvalósítását, külön döntés alapján

közremûködik azok végrehajtásában;

h) elõzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintõ fejlesztéseit és

pályázatait;

i) megállapodásokat köthet külföldi régiókkal, részt vehet nemzetközi együttmûködésekben;

j) közremûködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében;

k) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítésérõl.

(3) A megyei önkormányzat dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról.

(4) A megyei önkormányzat a területfejlesztési koncepcióról és programról szóló rendeletét a koncepció tekintetében

a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter, a program tekintetében a miniszter állásfoglalásának

beszerzését követõen fogadhatja el. Az állásfoglalás kiadására egy hónapon belül kerül sor, ha e határidõn belül nem

történik meg, úgy az állásfoglalást egyetértõnek kell tekinteni.”

11. § A Tftv. 14. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) A megye területén mûködõ bírósági nyilvántartásba vett területfejlesztési, környezetvédelmi, természetvédelmi

civil szervezetek, valamint a nõk és férfiak esélyegyenlõségéért küzdõ szervezetek a területfejlesztést érintõ kérdések

megtárgyalására egyeztetõ fórumot hozhatnak létre, egyidejûleg jelezve a megyei önkormányzatnak

együttmûködési szándékukat. Az egyeztetõ fórum véleményét az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.

(5) A megyei önkormányzat az e törvényben meghatározott feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente

beszámol a miniszternek.”

12. § A Tftv. a 14. §-t követõen a következõ alcímmel, továbbá 14/A–14/B. §-sal egészül ki:

„Regionális területfejlesztési konzultációs fórum
14/A. § (1) Az egy régió területén mûködõ megyei közgyûlések elnökei – ha a régió a fõváros területét is magában

foglalja, akkor a megyei közgyûlés elnöke és a fõpolgármester – regionális területfejlesztési konzultációs fórumot

mûködtetnek.

(2) A regionális területfejlesztési konzultációs fórum

a) eljár a regionális döntést, állásfoglalást, véleményezést igénylõ ügyekben,

b) összehangolja a megyei önkormányzatok döntéshozatalát,

c) képviseli a megyei önkormányzatok egyezõ döntését, mint a régió álláspontját,

d) javaslatot tesz a Kormánynak a Régiók Bizottságában (CoR) a régiót képviselõ tag személyére.

(3) A regionális területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik, titkársági feladatait

az illetékes megyei (fõvárosi) közgyûlések megegyezése szerinti megyei (fõvárosi) önkormányzati hivatal látja el.

Megyei területfejlesztési konzultációs fórum
14/B. § (1) A megyei közgyûlés és a – megye területén mûködõ – megyei jogú város(ok) közgyûlése(i) megyei

területfejlesztési konzultációs fórumot mûködtetnek.

(2) A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyûlése egy képviselõt delegál. A megyei

területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyûlés a megyei jogú várost képviselõk számával azonos számú

képviselõt delegál.

(3) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum elõzetesen állást foglal a megyei közgyûlés területfejlesztést érintõ

ügyeiben.

(4) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum véleményét a megyei közgyûlés ülésén a vonatkozó napirend

tárgyalásakor ismertetni kell.

(5) A megyei területfejlesztési konzultációs fórum munkaszervezettel nem rendelkezik. Titkársági feladatait a tagok

megegyezése szerinti önkormányzati hivatal látja el.”

13. § (1) A Tftv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedõ, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai

ellátására a megyei közgyûlések a szervezeti és mûködési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot

hozhatnak létre. A térségi fejlesztési tanács jogi személy, amelyet megalakulását követõen a kincstár vesz

nyilvántartásba.
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(1a) A térségi fejlesztési tanács mûködésével kapcsolatos gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e törvényben meghatározott sajátosságok figyelembevételével. A feladat

ellátásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget – figyelemmel a Kormánynak az Országgyûlés számára a 6. §

g) pontjában elõírt beszámolási kötelezettségére – a térségi fejlesztési tanács a miniszternek köteles teljesíteni

a miniszter rendeletében meghatározott módon.”

(2) A Tftv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A térségi fejlesztési tanács létrehozásakor az (1) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében az érintett

megyei közgyûlések szervezeti és mûködési szabályzatban rögzítik a 13. § (2) bekezdésében felsorolt feladatok

figyelembevételével, hogy mely feladatokat látnak el a térségi fejlesztési tanács keretében.”

(3) A Tftv. 15. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A (3) bekezdésben meghatározott szervezeti és mûködési szabályzatban

a) a mûködési költségek fedezetérõl,

b) a térségi fejlesztési tanács elnevezésérõl, székhelyérõl, részletes tevékenységérõl,

c) a munkaszervezeti feladatok ellátásáról, illetve elkülönült munkaszervezet létrehozásáról

is rendelkezni kell.

(6) A törvény alapján kötelezõen létrehozott térségi fejlesztési tanács mûködéséhez szükséges pénzügyi fedezet

biztosításával kapcsolatosan a 16. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal a kiegészítéssel, hogy az egyes

szavazati joggal rendelkezõ nem kormányzati szervezeteket terhelõ befizetési kötelezettség csak az adott szervezetet

képviselõ tag egyetértése esetén haladhatja meg a térségi fejlesztési tanács által meghatározott összes befizetési

kötelezettség összegének 15 százalékát.

(7) A térségi fejlesztési tanács megállapodhat a megyei közgyûlésekkel és más, a térségi fejlesztési programokban

közremûködõkkel a programok és fejlesztések finanszírozásáról.

(8) A térségi fejlesztési tanács tagjai

a) a tanács illetékességi területén mûködõ megyei közgyûlések elnökei,

b) az érintett megyei közgyûlés egy-egy képviselõje, továbbá

c) a Balaton Fejlesztési Tanács tekintetében: a Kormány képviselõje.”

(4) A Tftv. 15. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként részt vesz a területi gazdasági kamarák, kamaránként

egy-egy képviselõje, a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve vezetõje, az állami fõépítész,

valamint mindazon gazdasági, civil és egyéb szervezetek képviselõi, amelyeket a térségi fejlesztési tanács döntése

közvetlenül érint vagy akit az ülésen való részvételre felkérnek.”

14. § A Tftv. 15/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15/A. § (1) A fõváros területén – a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozó fejlesztési feladatok kivételével –

a megyei önkormányzat e törvény szerinti feladatait Budapest Fõváros Önkormányzata látja el.

(2) A fõváros területét és a fõváros vonzáskörzetét érintõ fejlesztésekkel és programokkal kapcsolatban Budapest

Fõváros Önkormányzata együttmûködik az érintett önkormányzatokkal.”

15. § (1) A Tftv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A térségi fejlesztési tanács mûködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás,

a pályázatokon elnyert források, valamint a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal rendelkezõ szervezetek

befizetései biztosítják azzal, hogy mûködtetéséhez központi költségvetési hozzájárulás csak a törvény alapján

kötelezõen létrehozott térségi fejlesztési tanács részére adható. A térségi fejlesztési tanács a szervezeti és mûködési

szabályzatában meghatározhat befizetési kötelezettségeket, amelyrõl a tanács határozattal dönt. E befizetés

elmulasztása esetén a térségi fejlesztési tanács megkeresheti az állami adóhatóságot az adók módjára történõ

behajtás érdekében. A térségi fejlesztési tanácsban a Kormány részérõl tagként részt vevõk befizetését a költségvetési

hozzájárulás a költségvetési törvényben meghatározott mértékben biztosítja.”

(2) A Tftv. 16. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A térségi fejlesztési tanács a munkaszervezetének székhelyérõl az alakuló ülésen minõsített többséggel dönt.”

(3) A Tftv. 16. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A térségi fejlesztési tanács döntéseinek elõkészítése, végrehajtásának szervezése, ellenõrzése érdekében

a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott bizottságokat hozhat létre. A tanács döntési jogkörét nem

ruházhatja át a bizottságára.”
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(4) A Tftv. 16. § (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(14) A térségi fejlesztési tanács törvényességi felügyeletéért felelõs szervnek a (13) bekezdés b) pontja alapján hozott

intézkedése ellen annak megváltoztatása iránt a felfüggesztéssel érintett keresettel fordulhat a bírósághoz.”

16. § A Tftv. 17. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki, és a 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Regionális fejlesztési ügynökség
17. § (1) A miniszter a megyei, fõvárosi fejlesztési program megvalósításával összefüggõ fejlesztési döntések

elõkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó, e törvény III. Fejezetében nevesített

területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére a régióban nonprofit gazdasági társaság

formában regionális fejlesztési ügynökséget mûködtet.

(2) A regionális fejlesztési ügynökség feladatai különösen:

a) folyamatos kapcsolatot tart a régióban mûködõ közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési

szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;

b) szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok – külön jogszabályban meghatározott – pénzügyi

finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet;

c) külön megállapodás alapján részt vesz a területfejlesztési programok lebonyolításában.”

17. § A Tftv. 20. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A területfejlesztést segítik külön jogszabályban meghatározott módon)

„b) az éves központi költségvetésben megtervezett költségvetési források,”

18. § A Tftv. 22. §-át megelõzõ alcíme és a 22. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Szabad vállalkozási zónák és ipari parkok mûködése
22. § (1) A Kormány a területfejlesztési célok érdekében szabad vállalkozási zónákat hozhat létre.

(2) A szabad vállalkozási zónákban a területfejlesztési célok érdekében – külön jogszabályban meghatározott –

pénzügyi és más kedvezményeket kell biztosítani.

(3) Az önkormányzatok és társulásaik sajátos területfejlesztési céljaik érdekében ipari parkokat és egyéb fejlesztési

egységeket hozhatnak létre.”

19. § (1) A Tftv. 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A területrendezési terv tartalmazza

a) a térségi szerkezeti tervet,

b) a térségi övezeti tervlapokat és

c) a területrendezési szabályozási elõírásokat.”

(2) A Tftv. 23. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A területrendezési tervnek tartalmaznia kell a fenntartható fejlõdés, a környezeti elemekkel való gazdálkodás és

a környezet minõsége térségi szempontjait is.”

20. § (1) A Tftv. 23/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során)

„b) az országos jelentõségû mûszaki infrastruktúra hálózatoknak a tervezési területre vetített hossza legfeljebb

+/–10%-kal térhet el az Országos Területrendezési Terv szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonalváltozattól, kivéve,

ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás

szerint nagyobb eltérés indokolt;

c) az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek

elõzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni.”

(2) A Tftv. 23/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére

vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell

teljesülniük.”
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21. § (1) A Tftv. 23/C. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A kiemelt térség és a megye területrendezési tervét (a továbbiakban együtt: tervjavaslatot) egyeztetni kell a külön

jogszabályban meghatározott államigazgatási, önkormányzati és érdek-képviseleti szervekkel, valamint az érdekelt

civil szervezetekkel. A véleményezésre legalább két hónap határidõt kell biztosítani.

(1a) A területrendezési tervek rajzi munkarészeit egységes országos vetületi rendszerben, vektoros állományokkal,

térinformatikai rendszerben kell elkészíteni.

(2) Az ország területrendezési tervét meg kell küldeni – a külpolitikáért felelõs miniszter útján – a szomszédos országok

területrendezésért felelõs minisztereinek.”

(2) A Tftv. 23/C. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A megyei fõjegyzõ a terv elfogadásáról szóló rendeletet elõzményeivel (tervjavaslattal, az elfogadott és el nem

fogadott vélemények indokolásával, az állami fõépítész nyilatkozatával és a területrendezésért felelõs miniszter

állásfoglalásával) együtt küldi meg a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs szervnek.”

22. § (1) A Tftv. 23/D. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A területrendezési hatósági eljárások általános szabályai és az eljárások keretében kiadható térségi

területfelhasználási engedélyek”
(2) A Tftv. 23/D. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezetében, a kiváló termõhelyi adottságú erdõterület övezetében,

a magterület övezetében, az ökológiai folyosó övezetében és az erdõtelepítésre alkalmas terület övezetében, valamint

a kiemelt térség területrendezési tervére vonatkozó törvény hatálya alá tartozó település közigazgatási határától

számított 200 méternél közelebbi területen a beépítésre szánt terület kivételes kijelölése, továbbá a Budapesti

Agglomeráció területrendezési tervérõl szóló törvény hatálya alá tartozó települések területén a területcsere az állami

fõépítész térségi területfelhasználási engedélye alapján történik.”

(3) A Tftv. 23/D. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A térségi területfelhasználási engedélykérelmet harminc napon belül kell elbírálni.”

(4) A Tftv. 23/D. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az állami fõépítész a területrendezési hatósági eljárást követõen a térségi területfelhasználási engedélyt, valamint

annak mellékleteként az engedélyezési tervdokumentációt közli a megyei önkormányzattal.”

(5) A Tftv. 23/D. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A kiemelt térségi és megyei tervekkel összhangban nem lévõ településrendezési eszközöket – az állami fõépítész

térségi területfelhasználási engedélye birtokában – a területrendezési tervvel összhangban lévõnek kell tekinteni.”

23. § A Tftv. 23/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23/E. § A területrendezési terveket legalább 10 évenként felül kell vizsgálni.”

24. § A Tftv. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A tervezéssel összefüggõ részletes szabályokat, így különösen a tervek elkészítésének szakmai szabályait,

elfogadásának rendjét jogszabály állapítja meg.”

25. § (1) A Tftv. 27. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„c) a településrendezési eszköz területrendezési tervvel való összhangját igazoló területrendezési hatósági eljárás

részletes szabályait;”

(2) A Tftv. 27. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„e) a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és mûködésének, valamint a kedvezmények igénybevételének

szabályait;”

(3) A Tftv. 27. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„k) a területfejlesztést közvetlenül és közvetve szolgáló pénzeszközök koordinációjának a pályázati rendszerre is

kiterjedõ részletes szabályait, valamint a pénzeszközök felhasználásának részletes szabályait,”
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(4) A Tftv. 27. § (1) bekezdés m)–o) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„m) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó

támogatások felhasználásának rendjét;

n) a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének, a kistérségi, térségi és regionális fejlesztési

tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával,

átalakulásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatait, a megalakulással, átalakulással és megszüntetéssel

kapcsolatos eljárás rendjét;

o) a területrendezési tervezési tevékenység folytatásának részletes feltételeit, e tevékenység bejelentésének és

az e tevékenységet folytatók nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a bejelentésre és

a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az e tevékenységre jogszabályban vagy

hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket;”

(5) A Tftv. 27. § (1) bekezdés r) és s) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„r) a kormányzati területfejlesztési és területrendezési feladatokért felelõs szerv vagy szervek kijelölését;

s) az állami fõépítész vagy fõépítészek kijelölését és feladatkörük szabályozását;”

(6) A Tftv. 27. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Felhatalmazást kap a területrendezésért felelõs miniszter, hogy a területrendezési feladatok elõirányzat

felhasználásának szabályait rendeletben állapítsa meg.”

26. § A Tftv. a következõ 28. §-sal egészül ki:

„28. § (1) A megszûnõ regionális fejlesztési tanács, valamint a megszûnõ megyei területfejlesztési tanács jogutódja

a területileg érintett megyei önkormányzat. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye

területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges

jogutódok.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a regionális fejlesztési ügynökség a megszûnõ regionális fejlesztési

tanácsok és megyei területfejlesztési tanácsok könyveiben 2011. december 31-én szereplõ értéken, térítésmentesen

a magyar állam tulajdonába kerül.

(3) A megszûnõ Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács jogutódja a fõváros területi érintettsége esetén Budapest

Fõváros Önkormányzata, Pest megye területi érintettsége esetén a Pest Megyei Önkormányzat. Azon jog és

kötelezettség tekintetében, amelynél Budapest Fõváros Önkormányzata vagy Pest megye kizárólagos területi

érintettsége nem állapítható meg, Budapest Fõváros Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzat egyetemleges

jogutódok.”

27. § A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXLIX. törvény 12. §

(2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Az Étv. a következõ 9/D. §-sal egészül ki:

„9/D. § (1) Kiemelt nemzeti emlékhely területére, illetve közvetlen környezetére vonatkozó településrendezési eszköz

módosítása – amennyiben a kiemelt nemzeti emlékhely kialakítására vonatkozó elõírást tartalmaz – (e §-on belül

a továbbiakban: településrendezési eszköz) során a 9. § (2)–(6) bekezdéseitõl eltérõen e § (2)–(11) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A településrendezési eszköz

a) módosítását a kiemelt nemzeti emlékhely vagyonkezelõje is kezdeményezheti; vagyonkezelõi kezdeményezés

esetén a településrendezési eszköz egyeztetésében és véleményezésében érintett szervek soron kívül járnak el,

b) módosítása során a 9. § (2)–(6) bekezdésében elõírt egyeztetési, véleményeztetési eljárások lefolytatása

a területileg illetékes megyei (fõvárosi) kormánymegbízott feladat- és hatáskörébe tartozik (a továbbiakban:

kormánymegbízott),

c) módosítását megelõzõen a vagyonkezelõ és a kormánymegbízott az egyeztetési, véleményezési eljárás

meggyorsítása érdekében az Étv. 30/A. § szerint településrendezési szerzõdést köthet.

(3) A 9. § (2) bekezdése szerinti véleményezésre, észrevételezésre 8 munkanap áll rendelkezésre. A polgármester

(fõpolgármester), aki helyett a kormánymegbízott jár el, az egyeztetési eljárásban érintettnek tekintendõ.

(4) A kormánymegbízott a módosítás alatti településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre megküldi a központi

tervtanács részére, amely a véleményét az üléstõl számított 5 munkanapon belül adja meg.
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(5) A módosított településrendezési eszközt a jóváhagyás elõtt a kormánymegbízott véleményezteti a külön

jogszabályban meghatározott közigazgatási, az érintett települési önkormányzati és az érdek-képviseleti szervekkel,

valamint az egyesületekkel, amelyek 10 napon belül adhatnak írásos véleményt. Az eltérõ vélemények tisztázása

érdekében a kormánymegbízott egyeztetõ tárgyalást tart, amelyre a véleményezési eljárás érdekeltjeit a tárgyalás

elõtt legalább 5 nappal a hely és az idõpont megjelölésével hívja meg. Az egyeztetõ tárgyalásról jegyzõkönyvet kell

készíteni, amelynek tartalmaznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott véleményt azok indokolásaival együtt.

(6) Azt az érdekeltet, aki a véleményezési eljárás során írásbeli – államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló –

véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztetõ tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt,

a továbbiakban kifogást nem emelõ véleményezõnek kell tekinteni.

(7) A 9. § (6) bekezdése szerinti, helyben szokásos módon történõ közzététel idõtartama 15 nap, amely idõtartama alatt

érkezõ észrevételeket a döntésre jogosulttal ismertetni kell.

(8) Amennyiben több településrendezési eszköz módosítása szükséges, akkor azok 9/D. § (3)–(5) bekezdések szerinti

egyeztetése egyidejûleg (egy összevont eljárásban) lefolytatható.

(9) A településrendezési eszköz módosítását – annak elfogadása elõtt – szakmai véleményezésre a kormánymegbízott

küldi meg a településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszternek, aki véleményét a kormánymegbízottal

10 napon belül közli, ha e határidõn belül nem nyilatkozik, úgy véleményét megadottnak kell tekinteni.

(10) A kormánymegbízott a településrendezési eszköz módosításának tervezetét az egyeztetési eljárás irataival együtt

megküldi a területileg illetékes polgármesternek (fõpolgármesternek), aki 15 napon belül elõterjeszti a jóváhagyó

testületnek.

(11) A településrendezési eszköz módosítása az elfogadástól számított 10. napot követõen hatályba léptethetõ.” ”

28. § (1) A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz tv.)

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

(E törvény alkalmazásában)

„d) kizárt közjogi tisztségviselõ: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos,

az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosi közgyûlés

esetében a fõpolgármester, a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló törvény által meghatározott regionális

fejlesztési ügynökség vezetõ tisztségviselõi, felügyelõ bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok

Közremûködõ szervezetei vezetõ tisztségviselõi és ellenõrzõ szervének tagjai;”

(2) A Közpénz tv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló törvény által

meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása

intézményrendszere mûködésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek elõkészítésében,

lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre

befolyással nem rendelkezik.”

(3) A Közpénz tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés nem akadálya annak, hogy a megyei közgyûlés elnöke vagy tagja, a fõvárosi közgyûlés esetében

a fõpolgármester vagy a fõvárosi közgyûlés tagja a támogatási döntés meghozatalát megelõzõen a pályázat elõzetes

véleményezésében részt vegyen.”

29. § Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 7. § c) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A vagyonnyilatkozat õrzéséért)

„c) a 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti kötelezettek esetében az állami támogatási elõirányzat kezelõje – helyi

önkormányzat esetében a jegyzõ, közalapítvány esetében az alapítói jogokat gyakorló szerv, térségi fejlesztési tanács

esetében annak hivatali szervezete –, vagy ha e szerv nem azonos az állami pénzalap, illetve az állami támogatási

elõirányzat felhasználásának szakmai lebonyolításáért felelõs szervvel, akkor ez utóbbi,”

30. § A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 27. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) A területfejlesztésért felelõs miniszter és az érintett megyei önkormányzatok, a fõváros esetében a fõvárosi

önkormányzat gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek vagy a régióban mûködõ más

szervezetek alkalmasak legyenek a regionális innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek

koordinálására, beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerû együttmûködésének elõsegítését is.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám 40619



31. § A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.)

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

(A többcélú kistérségi társulás létrehozásához szükséges, hogy)

„a) a többcélú kistérségi társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések képviselõ-testületeinek több mint

a fele, de legalább két képviselõ-testület (a továbbiakban: a társulás tagja) jóváhagyja;”

32. § A Tkt. tv. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a többcélú kistérségi társulás legalább az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feladatkörbe tartozó

egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik, akkor ezekhez a központi költségvetés az éves költségvetési

törvényben ösztönzõ támogatást biztosít.”

33. § A Tkt. tv. 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A társulási megállapodás tartalmazhatja:)

„h) a megyei önkormányzattal, a térségi fejlesztési tanácsokkal való együttmûködés, kapcsolattartás rendjét;”

34. § A Tkt. tv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A törvény mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás megváltoztatását a helyi önkormányzatokért felelõs

miniszter útján az érintett képviselõ-testület(ek) az önkormányzati általános választásokat követõ hat hónapon belül

– a társulási tanácsvéleményének csatolásával – kezdeményezheti(k). A kezdeményezést a helyi önkormányzatokért

felelõs miniszter a Kormányhoz nyújtja be.”

35. § A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A települési önkormányzatok feladata)

„b) a rendezési tervek készítésénél és elfogadásánál a létesítendõ kikötõ mûködtetéséhez szükséges és megfelelõ

parti terület kijelölése, az igénybevétel feltételeinek tervezhetõ módon, hosszú távra történõ meghatározása,

a megyei önkormányzat – a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat – bevonásával.”

36. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 9. § (9) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A megállapított helyi építési szabályzatban és a jóváhagyott szabályozási tervben foglaltakat az érintett

közigazgatási szerveknek a hatáskörüket érintõ ügyekben eljárásaik során érvényesíteniük kell.

Az (1)–(9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a (10) bekezdésben foglaltak, valamint a 9/A. §, 9/B. §, 9/C. § és a 9/D. §

eltérõ rendelkezései kivételével a településrendezési eszköz módosítása esetén is alkalmazni kell.”

(2) Az Étv. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A településszerkezeti terv esetében az elõzetes véleményt kérõ dokumentációnak a 9. § (2) bekezdésében

elõírtakon túlmenõen tartalmaznia kell a szerkezeti terv módosítása esetén az azt szükségessé tévõ településfejlesztési

döntést, valamint tájékoztatásul az elfogadott településfejlesztési koncepciót is, kivéve a 9/D. § esetében

a településszerkezeti terv módosítását, amelynél a vonatkozó kormányhatározatot kell mellékelni.”

37. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 1. § (3) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzatnak a beruházási koncepcióját – amelyet csak a 3. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele

mellett lehet benyújtani – egyeztetnie kell a szakminisztérium szakmai fejlesztési programjával. A szakminisztérium

a címzett támogatás iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót – az érintett megyei

önkormányzatoknak, a fõvárosi önkormányzat esetén a fõvárosi önkormányzatnak az egészségügyi beruházások

esetén a Regionális Egészségügyi Tanácsokkal, a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló beruházások esetében

a Területi Vízgazdálkodási Tanácsokkal egyeztetett javaslatai figyelembevételével – véleményezi.”

38. § (1) A Tftv.

1. 8. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a regionális fejlesztési tanácsok” szövegrész helyébe az „a megyei

közgyûlések” szöveg,

2. 8. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „az Országos Érdekegyeztetõ Tanács munkaadói és munkavállalói

oldalának egy-egy” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács egy” szöveg,
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3. 15. § (4) bekezdésében az „a regionális” szövegrész helyébe az „a megyei” szöveg,

4. 16. § (5) bekezdésében az „A regionális fejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „A térségi fejlesztési tanács”

szöveg,

5. 16. § (7) bekezdésében az „A regionális fejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „A térségi fejlesztési tanács”

szöveg,

6. 16. § (8) bekezdésében az „A regionális fejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „A térségi fejlesztési tanács”

szöveg,

7. 16. § (10) bekezdésében az „A regionális fejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „A térségi fejlesztési tanács”

szöveg és az „a regionális fejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „a térségi fejlesztési tanács” szöveg,

8. 16. § (11) bekezdésében az „a regionális fejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „a térségi fejlesztési tanács”

szöveg,

9. 16. § (12) bekezdésében az „a regionális területfejlesztési tanácsot” szövegrész helyébe az „a térségi fejlesztési

tanácsot” szöveg és az „A regionális fejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „A térségi fejlesztési tanács” szöveg,

10. 16. § (13) bekezdés nyitó szövegrészében az „a regionális fejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „a térségi

fejlesztési tanács” szöveg és a „vagy a regionális területfejlesztési tanács” szövegrész helyébe a „vagy a térségi

fejlesztési tanács” szöveg,

11. 16. § (13) bekezdés b) pontjában az „esetén a regionális területfejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „esetén

a térségi fejlesztési tanács” szöveg és az „a regionális területfejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „a térségi

fejlesztési tanács” szöveg,

12. 16. § (13) bekezdés c) pontjában az „a regionális fejlesztési tanács” szövegrész helyébe az „a térségi fejlesztési

tanács” szöveg,

13. 19. § (2) bekezdés c) pontjában az „állást foglal” szövegrész helyébe a „nyilatkozik” szöveg,

14. 19. § (2) bekezdés d) pontjában az „a térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárással” szövegrész helyébe

az „a területrendezési hatósági eljárással” szöveg,

15. 20. §-át megelõzõ alcímében az „A területfejlesztést segítõ” szövegrész helyébe az „A területfejlesztést és

a területrendezést segítõ” szöveg,

16. 20. § (2) bekezdés c) pontjában az „a kistérségi” szövegrész helyébe az „a térségi” szöveg,

17. 20. § (3) bekezdés d) pontjában a „támogató címzett és céltámogatások” szövegrész helyébe a „támogató

céltámogatások” szöveg,

18. 23/A. § (2) bekezdés c) pontjában az „államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell” szövegrész helyébe

az „államigazgatási szervek elõzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell” szöveg

lép.

(2) A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. § 7. pontjában

az „a területfejlesztési tanácsok” szövegrész helyébe az „a megyei (fõvárosi) önkormányzat és a térségi fejlesztési

tanácsok” szöveg lép.

(3) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény

a) 6. mellékletében az „A Regionális Fejlesztési Tanácsok” szövegrészek helyébe az „Az érintett megyei

önkormányzatok, a fõvárosi önkormányzat esetén a fõvárosi önkormányzat” szöveg,

b) 7. mellékletében az „A Regionális Fejlesztési Tanácsok” szövegrész helyébe az „Az érintett megyei

önkormányzatok, a fõvárosi önkormányzat esetén a fõvárosi önkormányzat” szöveg

lép.

(4) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja az „a megyei területfejlesztési tanács,

a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács” szövegrész helyett az „a térségi fejlesztési tanács” szöveggel

lép hatályba.

(5) A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXXII. törvény 39. § (1) bekezdésében a sportról

szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdés e) pontja az „a regionális fejlesztési tanácsokkal, a megyei területfejlesztési

tanácsokkal, illetve a térségi fejlesztési tanácsokkal” szövegrész helyett az „az érintett megyei önkormányzatokkal,

a fõváros esetén a fõvárosi önkormányzattal és a térségi fejlesztési tanácsokkal” szöveggel lép hatályba.

(6) A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

a) 72. § (2) bekezdés d) pontja az „a regionális fejlesztési tanácsokkal” szövegrész helyett az „a megyei

önkormányzatokkal, a fõváros érintettsége esetén Budapest Fõváros Önkormányzatával” szöveggel,

b) 82. § a) pontja az „a megye hosszú és középtávú területfejlesztési stratégiájának, illetve a fõvárosi, megyei

fejlesztési terv részét képezi” szövegrész helyett az „a megye, illetve a fõvárosi területfejlesztési koncepció és

területfejlesztési program részét képezi” szöveggel,
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c) 82. § g) pontja az „a regionális fejlesztési tanáccsal” szövegrész helyett az „a megyei önkormányzatokkal, a fõváros

érintettsége esetén Budapest Fõváros Önkormányzatával” szöveggel

lép hatályba.

39. § (1) Hatályát veszti

a) a Tftv. 3. § (4) bekezdés b) pontja, 5. § g), h), o) és p) pontja, 8. § (9) bekezdés c) és d) pontja, 10. § (2) bekezdése,

10/A. §-át megelõzõ alcíme, 10/A–10/G. §-a, 11. § (2) bekezdés a) pontja, 12. §-át megelõzõ alcíme és 12. §-a, 14. §

(1)–(3), és (6)–(8) bekezdése, 15. § (9), (12) és (15) bekezdése, 15/B. §-a, 16. §-át megelõzõ alcíme, 16. §

(1)–(3) bekezdése, 20. § (4) bekezdés b), d), e) és f) pontja, 23. § (7) bekezdése, 23/A. § (5) bekezdése, 23/C. §

(6) bekezdése, 27. § (3) és (6) bekezdése,

b) a Közpénz tv. 2. § (1) bekezdés e) pontjában az „ , a regionális fejlesztési tanács tagja” szövegrész.

(2) Nem lép hatályba a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 198. §-a.

40. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012. január 2-án

hatályát veszti.

(2) Az 1–26. §, a 28–37. §, a 38. § (1)–(3) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

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

2011. évi CXCIX. törvény
a közszolgálati tisztviselõkrõl*

Az erõs, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes – a nemzeti érdekeket

elõtérbe helyezõ – állam olyan közszolgálatra alapozható, amely élvezi a társadalom közmegbecsülését, hatékony és

költségtakarékos, demokratikus, pártsemleges, törvényesen mûködik, tagjai korszerû szakmai ismeretekkel rendelkeznek,

Magyarország érdekeit és a közjót pártatlanul és hazaszeretettel szolgálják. Célunk ezért, hogy elõmozdítsuk az erõs nemzettudatra

épülõ és értékelvû közszolgálati tisztviselõi hivatás megteremtését, s kiszámítható életpályát nyújtsunk, amelynek szabályai segítik

a tisztviselõket a hivatalukhoz méltó, kötelességtudatos magatartás tanúsításában. Ennek érdekében Magyarország Alaptörvénye

17. cikk (5) bekezdésében foglaltak alapján az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

Hatály, értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény hatálya

a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi

államigazgatási szerv),

b) a kormányhivatal és a központi hivatal területi, helyi szerve, a megyei, fõvárosi kormányhivatal, valamint területi

szerve, továbbá a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv,

c) a rendõrség, a büntetés-végrehajtás és a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi és területi szervei

(a továbbiakban a)–c) pont együtt: államigazgatási szerv) kormánytisztviselõjének és kormányzati ügykezelõjének

kormányzati szolgálati jogviszonyára, továbbá

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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d) a minisztérium közigazgatási államtitkárának és helyettes államtitkárának, és a Miniszterelnökség helyettes

államtitkárának (a továbbiakban: szakmai vezetõ) kormányzati szolgálati jogviszonyára, valamint

e) a helyi önkormányzat képviselõ-testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása, közterület-felügyelete,

a körjegyzõség (a továbbiakban: képviselõ-testület hivatala) köztisztviselõjének és közszolgálati ügykezelõjének

közszolgálati jogviszonyára

terjed ki.

2. § Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Országgyûlés Hivatala, az Alkotmánybíróság

Hivatala, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala, az Állami

Számvevõszék, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Gazdasági Versenyhivatal, a Pénzügyi Szervezetek

Állami Felügyelete, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, a Magyar Mûvészeti Akadémia Titkársága, az

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Közbeszerzési Hatóság köztisztviselõjének és közszolgálati

ügykezelõjének közszolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. § (1) Az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíróra, illetve ügyészre, ha törvény másként

nem rendelkezik, a kormánytisztviselõkre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

(2) A 45. § hatálya kiterjed azon magyar állampolgárokra is, akik pályázati eljárásban vesznek részt, illetve felvételüket

kérik a toborzási adatbázisba.

(3) A 72. § hatálya kiterjed azon munkáltatókra és a velük munkaviszonyban álló munkavállalókra, amelyek esetében a

munkaviszony létesítésre a 72. § alapján kerül sor, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá

tartozó munkáltatóra és a közalkalmazottra, amelyek esetében a közalkalmazotti jogviszony létesítésére a 72. § alapján

kerül sor.

(4) A 230. § hatálya kiterjed a polgármesterre, valamint a helyi önkormányzati képviselõre.

(5) A 80. § (2) bekezdésének hatálya – az ott meghatározottak szerint – kiterjed a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre.

(6) Az e törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékét a Kormány teszi közzé.

(7) A 258. § hatálya kiterjed a közigazgatási szervnél kormánytisztviselõnek, köztisztviselõnek, kormányzati, illetve

közszolgálati ügykezelõnek nem minõsülõ munkavállaló munkaviszonyára.

(8) A 34. § (3) bekezdésének, 37. § (1) bekezdésének, 185. §, 186. § (1)–(2) bekezdéseinek, 187. § (1) bekezdésének,

188. §-ának, 203. § (1)–(5) és (9) bekezdéseinek, 205. § (2) bekezdésének, 215. § (4) bekezdésének, 216. § (3) bekezdés,

218. § (1) bekezdésének, 219. § (4)–(6) bekezdéseinek, 220. § (7) bekezdésének, 224. § (4)–(6) bekezdésének hatálya

kiterjed a politikai vezetõre.

4. § E törvény hatálya nem terjed ki

a) törvény eltérõ rendelkezésének hiányában a Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a fegyveres

biztonsági õrség szerveire;

b) jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó közszolgáltatások

ellátására – polgármesteri hivatalban – foglalkoztatottakra;

c) a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottra, valamint az egyszerûsített foglalkoztatás céljára létesített

munkaviszonyban foglalkoztatottra, illetve alkalmi munkára irányuló egyszerûsített foglalkoztatás keretében

foglalkoztatott munkavállalóra.

5. § A köztársasági elnöknek az e törvénnyel a hatáskörébe utalt döntéséhez ellenjegyzés nem szükséges.

6. § E törvény alkalmazásában

1. alapvetõ munkáltatói jog: a kinevezés, jogviszony megszüntetés, áthelyezés, fegyelmi és kártérítési eljárás

megindítása, fegyelmi büntetés, kártérítés, összeférhetetlenség megállapítása, kinevezés tartalmának

módosítása;

2. beosztás szerinti heti munkaidõ: a hétre elrendelt rendes munkaidõ;

3. beosztás szerinti napi munkaidõ: a munkanapra elrendelt rendes munkaidõ;

4. egyéb jogviszony: különösen a munkaviszony, állami vezetõi szolgálati jogviszony, fennálló kormányzati szolgálati

jogviszony esetén közszolgálati jogviszony (fennálló közszolgálati jogviszony esetében kormányzati szolgálati

jogviszony), közalkalmazotti jogviszony, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve

munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerzõdéses) szolgálati jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony,
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bedolgozói munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony,

a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerzõdésen alapuló, valamint a személyes

közremûködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, az

ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység, valamint a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi,

valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony és a közérdekû önkéntes

tevékenység végzésére irányuló jogviszony;

5. éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti idõszakban teljesített munkavégzés;

6. éjszakai munkát végzõ közszolgálati tisztviselõ: aki várhatóan az éves munkaidejének legalább egynegyedében

éjszakai munkát végez;

7. elõkészítõ vagy befejezõ tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a közszolgálati tisztviselõ

munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni;

8. gyermekét egyedül nevelõ közszolgálati tisztviselõ: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nõtlen,

özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa;

9. hét: a naptári hét vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, ha

a munkáltató mûködése miatt a beosztás szerinti napi munkaidõ kezdete és befejezése nem azonos naptári napra

esik;

10. heti pihenõ- vagy munkaszüneti nap: a munkanap fogalma megfelelõen irányadó a heti pihenõ- vagy

a munkaszüneti nap meghatározása tekintetében is, azzal, hogy a hét óra és huszonkét óra közötti idõtartamot

heti pihenõ- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni;

11. hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; az örökbefogadó, mostoha- és a nevelõszülõ; az

örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermek; a testvér; a házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs, a jegyes;

a házastársnak, a bejegyzett élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett

élettársa;

12. kompetencia-vizsgálat: a pályázóval szemben a különbözõ munkakörökre elõírt követelmények és a pályázó

tényleges készségeinek és képességeinek összevetése, munkaalkalmasságának felmérése, amely során

személyes interjú, alkalmassági teszt, értékelõ központ alkalmazható;

13. kormánytisztviselõ, köztisztviselõ: az 1. és 2. §-ban felsorolt szervek (a továbbiakban együtt: közigazgatási szerv)

feladat- és hatáskörében eljáró vezetõ és ügyintézõ, aki elõkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe

tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve – felhatalmazás esetén – a döntést kiadmányozza, kivéve, ha ezt

a tevékenységet az 1. § c) pontja szerinti fegyveres szervnél más jogviszonyban álló személy végzi;

14. kormányzati, illetve közszolgálati ügykezelõ: az, aki a közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenõrzési és

felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el, kivéve, ha ezt a tevékenységet az 1. §

c) pontja szerinti fegyveres szervnél közalkalmazotti jogviszonyban álló személy végzi;

15. körzetközponti jegyzõ: az a jegyzõ, aki a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál törvény vagy

kormányrendelet alapján más településekre is kiterjedõ illetékességgel államigazgatási hatáskört gyakorol;

16. közigazgatási gyakorlatnak kell tekinteni a közigazgatási szervnél, illetve annak jogelõd szervénél közszolgálati

jogviszonyban, államigazgatási munkaviszonyban töltött idõt tekintet nélkül arra, hogy a jogviszony

folyamatosan fennállt-e vagy sem; továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél szerzett gyakorlatot is;

17. közigazgatási szerv: az 1. és 2. §-ban felsorolt szerv;

18. közigazgatási szervnél képviselettel rendelkezõ szakszervezet: az a szakszervezet, amelyik alapszabálya szerint

a közigazgatási szervnél képviseletére jogosult szervet mûködtet, illetve tisztségviselõvel rendelkezik;

19. közszolgálati szabályzat: a közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje által – a jogalkotásról szóló 2010. évi

CXXX. törvény alkalmazása szempontjából közjogi szervezetszabályozó eszközként – az e törvényben

meghatározott kérdésekben, valamint a hivatali szerv vezetõjének általános munkáltatói szabályozási hatáskörbe

tartozó kérdésekben kiadott normatív utasítás;

20. közszolgálati tisztviselõ: a kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ, köztisztviselõ, közszolgálati ügykezelõ;

21. Magyar Kormánytisztviselõi Kar tagozata: a központi és a területi államigazgatásban foglalkoztatott

kormánytisztviselõknek a Magyar Kormánytisztviselõi Kar alapszabályában meghatározott résztestületei;

22. Magyar Kormánytisztviselõi Kar: szakmai érdek-képviseleti szerv, a kormánytisztviselõk önkormányzattal

rendelkezõ szakmai, érdek-képviseleti köztestülete;

23. munkaidõ: a munkavégzésre elõírt idõ kezdetétõl annak befejezéséig tartó idõ, valamint a munkavégzéshez

kapcsolódó elõkészítõ és befejezõ tevékenység idõtartama. Nem munkaidõ a közszolgálati tisztviselõ lakó- vagy
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tartózkodási helyérõl a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyérõl a lakó- vagy

tartózkodási helyére történõ utazás idõtartama;

24. a munkáltató tevékenysége idényjellegû, ha a munkáltató tevékenysége munkaszervezéstõl függetlenül az év

valamely idõszakához vagy idõpontjához kötõdik;

25. munkanap: a naptári nap vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha

a munkáltató mûködése miatt a beosztás szerinti napi munkaidõ kezdete és befejezése nem azonos naptári napra

esik;

26. napi munkaidõ: a felek vagy a törvény által meghatározott teljes napi munkaidõ vagy részmunkaidõ;

27. pályakezdõ kormánytisztviselõ, köztisztviselõ: az, aki a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettségének

megszerzését követõen egy éven belül elsõ foglalkoztatási jogviszonyként kormányzati szolgálati, illetve

közszolgálati jogviszonyt létesít;

28. pártfogó felügyelõ: aki pártfogó felügyelõi véleményt, környezettanulmányt készít, büntetõügyben közvetítõi

eljárást folytat le, szervezi és ellenõrzi a közérdekû munka végrehajtását, az egyéni pártfogó felügyelõi terv szerint

végrehajtja a pártfogó felügyeletet, pártfogói tevékenységet lát el a büntetés-végrehajtási intézetben, végzi az

utógondozást, valamint ellátja a jogszabályban meghatározott más feladatait;

29. szakmai vezetõ: a minisztériumban kinevezett közigazgatási államtitkár, valamint helyettes államtitkár, továbbá

a Miniszterelnökségen kinevezett helyettes államtitkár;

30. szakszervezet: munkavállalói érdek-képviseleti szerv. A közszolgálati tisztviselõk minden olyan szervezete,

amelynek elsõdleges célja a közszolgálati tisztviselõk kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyával

kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése;

31. személyügyi központ: e törvény szerinti kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv;

32. további jogviszony: a fennálló kormányzati szolgálati jogviszony (közszolgálati jogviszony esetében a fennálló

közszolgálati jogviszony) melletti másik kormányzati szolgálati jogviszony (közszolgálati jogviszony esetében

másik közszolgálati jogviszony), valamint az egyéb jogviszony.

7. § (1) E törvény alkalmazásában a kormánytisztviselõ, köztisztviselõ nyugdíjasnak minõsül, ha

a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik

(öregségi nyugdíjra való jogosultság),

b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül,

c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról

szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban),

Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban, növelt

összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban, rokkantsági ellátásában részesül, vagy

d) a 63. § (2) bekezdés f) pontja alapján a felmentését kéri.

(2) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ akkor részesül az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ellátásban, ha az ellátást

jogerõsen megállapították.

(3) A kormánytisztviselõ, köztisztviselõ köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az (1) bekezdés hatálya alá esik.

(4) A 60. § (1) bekezdés j) pontja és 63. § (1) bekezdés d) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztviselõ öregségi

nyugdíjra az (1) bekezdés a)–c) pontokban szabályozott esetben jogosult.

8. § (1) A közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenõrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül

összefüggõ, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony

létesíthetõ.

(2) Megbízási, vállalkozási, illetve munkaszerzõdés nem köthetõ olyan feladat elvégzésére, amelyre csak

kormánytisztviselõi, köztisztviselõi kinevezés adható.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplõ feladat ellátására megbízási, illetve vállalkozási szerzõdés abban az esetben köthetõ,

ha

a) a szolgáltatás – vállalkozás esetében az eredmény – tárgya jogügyletileg korlátozott, és a szerzõdésben elõre

pontosan meghatározható, és

b) a feladat jellege lehetõvé teszi, hogy a közigazgatási szervet, mint megrendelõt, illetve megbízót kizárólag

korrekciós jellegû, az érdekközvetítést szolgáló utasítási jog illesse meg, és

c) a feladat a megbízott, vállalkozó saját anyagainak, illetve eszközeinek felhasználásával teljesíthetõ, és

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám 40625



d) a feladat teljesítésének helye nem szükséges, hogy a közigazgatási szerv székhelyén, telephelyén legyen, azt a

megbízott, illetve a vállalkozó maga választhatja meg, illetve az a feladat ellátásához igazítható.

(4) A közigazgatási szervnél a tárgyévben a munkaszerzõdéssel foglalkoztatott személyek aránya együttesen nem

haladhatja meg az engedélyezett létszám tíz százalékát. E mérték alól a közigazgatásért és igazságügyért felelõs

miniszter indokolt esetben mentesítést adhat.

(5) A közszolgálati tisztviselõ besorolásánál (116. §) a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, különösen

a munkaviszonyban, állami vezetõi szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti

jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszonyban, ügyészségi,

hivatásos (szerzõdéses) szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, a 47. §-ban

meghatározott ösztöndíjas jogviszonyban, bedolgozói munkaviszonyban, a munkavégzési kötelezettséget magában

foglaló szövetkezeti tagsági viszonyban, a szakcsoporti tagsági viszonyban, a vállalkozási és megbízási szerzõdésen

alapuló, valamint a személyes közremûködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként

végzett tevékenységre irányuló jogviszonyban, továbbá az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenységre irányuló

jogviszonyban töltött idõt kell alapul venni azzal, hogy a munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül

hat hónapot meghaladó idõtartamból hat hónapot kell beszámítani. A sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári

szolgálat, a tizennégy éven aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot teljesítõ dolgozó

házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes idõtartamát figyelembe kell venni.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazása szempontjából az 1992. július 1-jét megelõzõen munkaviszonyban töltött idõként

jogszabály alapján elismert idõtartamból – tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló

jogviszony fennállt-e, vagy ilyen jogviszony fennállása esetén érvényesült-e munkavégzési kötelezettség – hat

hónapot be kell számítani.

(7) Az országgyûlési, az európai parlamenti, az önkormányzati képviselõi és a polgármesteri megbízatás idõtartamát – ha

e megbízatás megszûnését követõen a köztisztviselõ ismételten közszolgálati jogviszonyt, illetve a kormánytisztviselõ

kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít – a közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõnek

kell tekinteni.

(8) A közszolgálati tisztviselõ besorolásánál (116. §) az önkéntes tartalékos tényleges katonai szolgálatteljesítés idejét

kétszeres idõtartammal kell figyelembe venni.

II. FEJEZET

KÖZÖS SZABÁLYOK

Általános magatartási követelmények

9. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszonyban és a közszolgálati jogviszonyban (a továbbiakban együtt: közszolgálat) a köz

szolgálatának elsõdlegessége alapján és a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalom fenntartásának szem elõtt

tartásával kell eljárni.

(2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszemûség és a tisztesség elvének megfelelõen kell

eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell mûködni és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát,

jogos érdekét sérti.

(3) Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényrõl, adatról, körülményrõl, vagy ezek

változásáról tájékoztatni, amely a közszolgálat létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és

a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

(4) E törvény rendelkezéseitõl csak abban az esetben lehet eltérni, ha azt a törvény kifejezetten megengedi.

10. § (1) Tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás. E törvény alkalmazásában rendeltetésellenes a jog gyakorlása különösen

akkor, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetõségeinek korlátozására, zaklatására,

véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy ehhez vezet.

(2) A közszolgálati tisztviselõ a munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen munkakörének

jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója

helytelen megítélésére, az általa betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, a jó közigazgatásba

vetett társadalmi bizalomnak, valamint a közszolgálat céljának veszélyeztetésére.

(3) A közszolgálati tisztviselõ köteles megtartani a minõsített adatot. Ezen túlmenõen illetéktelen személynek és szervnek

nem adhat tájékoztatást olyan tényekrõl, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az
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állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos vagy jogellenesen elõnyös

következményekkel járna.

A személyhez fûzõdõ jogok védelme

11. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozók személyhez fûzõdõ jogait tiszteletben kell tartani.

(2) A közszolgálati tisztviselõ személyhez fûzõdõ joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a közszolgálat rendeltetésével

közvetlenül összefüggõ okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyhez fûzõdõ jog

korlátozásának módjáról, feltételeirõl és várható tartamáról a közszolgálati tisztviselõt elõzetesen tájékoztatni kell.

(3) A közszolgálati tisztviselõ a személyhez fûzõdõ jogáról általános jelleggel elõre nem mondhat le. A közszolgálati

tisztviselõ személyhez fûzõdõ jogáról rendelkezõ jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet.

12. § (1) A közszolgálati tisztviselõtõl csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhetõ, illetve vele szemben csak

olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyhez fûzõdõ jogait nem sérti, és a közszolgálat létesítése,

teljesítése vagy megszûnése szempontjából lényeges.

(2) A munkáltató a közszolgálati tisztviselõt csak a közszolgálattal összefüggõ magatartása körében ellenõrizheti.

A munkáltató ellenõrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság

megsértésével. A közszolgálati tisztviselõ magánélete nem ellenõrizhetõ.

(3) A munkáltató elõzetesen tájékoztatja a közszolgálati tisztviselõt azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról,

amelyek a közszolgálati tisztviselõ ellenõrzésére szolgálnak.

Az egyenlõ bánásmód követelménye

13. § (1) A közszolgálattal, így különösen az illetménnyel kapcsolatban az egyenlõ bánásmód követelményét meg kell tartani.

E követelmény megsértésének orvoslása nem járhat más közszolgálati tisztviselõ jogának megsértésével, vagy

csorbításával.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában illetménynek minõsül minden, a közszolgálat alapján közvetlenül vagy közvetve

nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás.

(3) A munka egyenlõ értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minõségét, mennyiségét,

a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erõfeszítést, tapasztalatot, felelõsséget,

a munkaerõ-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.

A jognyilatkozatok

Az egyoldalú jognyilatkozat, nyilatkozat

14. § (1) Egyoldalú jognyilatkozatból csak törvényben és közszolgálati szabályzatban meghatározott esetben származhatnak

jogok vagy kötelezettségek.

(2) Az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá, és – e törvény eltérõ rendelkezésének

hiányában – csak a címzett hozzájárulásával módosítható, vagy vonható vissza.

(3) A jogról lemondó vagy abból engedõ nyilatkozatot nem lehet kiterjesztõen értelmezni.

(4) Az egyoldalú jognyilatkozatra a megállapodásra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni. A megállapodás

teljesítése során tett, jognyilatkozatnak nem minõsülõ nyilatkozat, továbbá a munka irányításával összefüggõ

munkáltatói jognyilatkozat tekintetében a 17–22. §-okban foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

A tájékoztatás

15. § (1) Amennyiben e törvény valamely fél számára tájékoztatási kötelezettséget ír elõ, a tájékoztatást közöltnek kell

tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik.

(2) A tájékoztatást olyan idõben és módon kell megtenni, hogy az lehetõvé tegye a jog gyakorlását és kötelezettség

teljesítését.
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A feltétel

16. § (1) A felek a megállapodás létrejöttét, módosítását vagy megszûnését jövõbeli, bizonytalan eseménytõl (feltétel) is

függõvé tehetik. Nem köthetõ ki olyan feltétel, amelynek alapján a közszolgálat a közszolgálati tisztviselõ hátrányára

módosulna, vagy a közszolgálat megszûnését eredményezné.

(2) Az ellentmondó, lehetetlen vagy értelmezhetetlen feltétel érvénytelen. A megállapodást ilyen esetben úgy kell

elbírálni, mintha a felek az adott feltételt nem kötötték volna ki.

(3) A felek, amíg a feltétel bekövetkezése függõben van, kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely

a másik fél feltételhez kötött jogát csorbítaná. A feltétel bekövetkezésére vagy meghiúsulására nem hivatkozhat a fél,

ha azt vétkesen maga okozta.

A jognyilatkozatok megtételének módja

A képviselet

17. § A munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.

18. § (1) A közszolgálati tisztviselõ a kinevezés elfogadásával, a megállapodás megkötésével, módosításával, a közszolgálat

megszüntetésével és a munkavégzéssel összefüggõ jognyilatkozatát csak személyesen teheti meg.

(2) A közszolgálati tisztviselõ az egyéb jognyilatkozatot meghatalmazott képviselõje útján is megteheti, az erre irányuló

meghatalmazást írásba kell foglalni. A meghatalmazás visszavonásig, vagy határozott idõre szóló meghatalmazás

esetén a határozott idõ elteltéig érvényes. A meghatalmazás visszavonása jóhiszemû harmadik személy irányában

csak akkor hatályos, ha azt vele közölték. A visszavonás jogáról érvényesen nem lehet lemondani.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott meghatalmazás hiányában is eljárhat a közszolgálati tisztviselõ képviseletében

hozzátartozója, amennyiben a jognyilatkozat megtételében a közszolgálati tisztviselõ akadályozva van. Vita esetén az

akadályoztatás tényét igazolnia kell.

(4) A munkáltatónak a közszolgálati tisztviselõ személyesen tett jognyilatkozatát kell figyelembe vennie, ha

a közszolgálati tisztviselõ és az (2)–(3) bekezdésben említett képviselõ jognyilatkozatai eltérnek.

(5) A közszolgálati tisztviselõ – kivéve, ha a képviselet tartalma egyértelmûen korlátozott – nem hivatkozhat arra, hogy

képviselõje jogkörét túllépve járt el.

Az alaki kötöttség

19. § (1) A közszolgálatot érintõ minden lényeges megállapodást és jognyilatkozatot írásba kell foglalni. A közszolgálati

tisztviselõ kérésére a munkáltatónak a jognyilatkozatát akkor is írásba kell foglalnia, ha az egyébként nem kötelezõ.

(2) A megállapodást, ha írásba kellett foglalni, módosítani vagy megszüntetni csak írásban lehet.

(3) Az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – érvénytelen. Az

érvénytelenség jogkövetkezménye nem alkalmazható, ha a jognyilatkozat a felek egyezõ akaratából teljesedésbe

ment, és ez nem jár a közérdek sérelmével.

(4) A munkáltató az egyoldalú jognyilatkozatát az e törvényben meghatározott esetben köteles írásban indokolni,

valamint az igény érvényesítésének módjáról – és ha az elévülési idõnél rövidebb –, annak határidejérõl a közszolgálati

tisztviselõt ki kell oktatni. A határidõrõl való kioktatás elmulasztása esetén hat hónap elteltével az igény nem

érvényesíthetõ.

20. § (1) A munkáltató köteles a megállapodás írásba foglalásáról gondoskodni és ennek egy példányát a közszolgálati

tisztviselõnek átadni.

(2) A megállapodásban meg kell jelölni a felek nevét, továbbá a megállapodás teljesítése szempontjából lényeges adatait.

(3) A kinevezés és annak elfogadása, a kinevezés módosítása, a közszolgálat megszüntetésével kapcsolatos

jognyilatkozat, a fegyelmi, kártérítési ügyben hozott határozat, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló

felszólítás és a fizetési felszólítás kivételével írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlése a

jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevõ személyének és a jognyilatkozat

megtétele idõpontjának azonosítására alkalmas elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus

dokumentum) kerül sor.
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A jognyilatkozat közlése

21. § (1) Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthetõ közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek

átadják, illetve az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetõvé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett

vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza.

(2) Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetõvé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más

személynek lehetõsége nyílik arra, hogy annak tartalmát a közszolgálatból eredõ kötelezettsége teljesítésével

összefüggésben megismerje.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény

különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot,

a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta, vagy a címzett által

bejelentett elérhetõségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult,

a kézbesítés megkísérlésének napján,

b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követõ

ötödik munkanapon

kézbesítettnek kell tekinteni.

(4) Az olyan jognyilatkozattal kapcsolatban, amely tekintetében e törvény alapján bírósági eljárásnak van helye, a

(3) bekezdésben szabályozott kézbesítési vélelem megdöntése iránt az eljárás kezdeményezésével egyidejûleg,

a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstõl számított tizenöt napon, de legkésõbb a vélelem beálltától

számított hat hónapon belül terjeszthetõ elõ kérelem a bíróságnál. A kézbesítési vélelem megdöntésére egyebekben

a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni. A vélelem megdöntése esetén

a bírósági eljárás kezdeményezésére elõírt határidõt megtartottnak kell tekinteni.

(5) Vita esetén a jognyilatkozatot tevõ felet terheli annak bizonyítása, hogy a közlés szabályszerûen megtörtént.

A határidõ és az idõtartam számítása

22. § (1) A határidõ számítására a (2)–(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha jogszabály vagy a felek megállapodása

valamely jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására határidõt ír elõ.

(2) Napon – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – naptári napot kell érteni.

(3) A határidõ számítása a határidõ megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követõ napon kezdõdik.

(4) A hetekben megállapított határidõ azon a napon jár le, amely elnevezésénél fogva a kezdõ napnak megfelel.

Hónapokban vagy években megállapított határidõ lejártának napja az a nap, amely számánál fogva a kezdõ napnak

megfelel, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja.

(5) A határidõ az utolsó napjának végén jár le. A határidõ az általános munkarend szerinti következõ munkanap végén jár

le, ha az utolsó nap az általános munkarend szerint heti pihenõnap vagy munkaszüneti nap.

(6) A határidõt – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a lejárat napjának

végéig a jognyilatkozatot közlik, vagy ezen idõpontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik.

(7) A határidõ elmulasztása akkor menthetõ ki, ha a határidõt megállapító jogszabály ezt kifejezetten megengedi.

(8) A jognyilatkozatot, egyéb magatartást késedelem nélkül, szükség esetén az egyébként nem a kötelezett által

viselendõ költségek megelõlegezésével kell megtenni vagy tanúsítani, ha jogszabály a jognyilatkozat megtételére

vagy az egyéb magatartás tanúsítására haladéktalanul kötelezi a felet.

(9) A jogszabályban vagy a felek megállapodásában meghatározott, határidõnek nem minõsülõ idõtartam számítására

a (4)–(8) bekezdés nem alkalmazható, az ilyen idõtartam számításánál a naptár az irányadó.

Az érvénytelenség

A semmisség

23. § (1) Semmis az a megállapodás, amely jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, valamint amely jogszabály megkerülésével

jött létre.

(2) A színlelt megállapodás semmis, ha pedig más megállapodást leplez, azt a leplezett megállapodás alapján kell

megítélni.

(3) A semmis megállapodás érvénytelen, kivéve, ha ahhoz a rendelkezést megállapító jogszabály más jogkövetkezményt

fûz. A semmisségre az érdekelt határidõ nélkül hivatkozhat, a megállapodás semmisségét a bíróság hivatalból észleli.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám 40629



A megtámadhatóság

24. § (1) A megállapodás megtámadható, ha a fél annak megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben tévedett,

feltéve, hogy a tévedését a másik fél okozta vagy azt felismerhette, vagy, ha mindkét fél ugyanabban a téves

feltevésben volt. Jogi kérdésben való tévedés címén a megállapodást akkor lehet megtámadni, ha a tévedés lényeges

volt és a munkakörében eljáró jogi szakértõ a feleknek együttesen adott a jogszabályok tartalmára nézve

nyilvánvalóan téves tájékoztatást.

(2) Megtámadható a megállapodás akkor is, ha annak megtételére a felet jogellenes fenyegetéssel vagy kényszerítéssel

vették rá.

(3) A megállapodást az támadhatja meg, akit a jognyilatkozat megtételére jogellenes fenyegetéssel, kényszerítéssel

vettek rá, vagy az, aki tévedésben, téves feltevésben volt.

(4) A megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés felismerésétõl, vagy jogellenes fenyegetés, kényszerítés

esetén a kényszerhelyzet megszûnésétõl kezdõdik. A megtámadási határidõre az elévülés szabályai megfelelõen

irányadók azzal, hogy hat hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.

(5) A megtámadásra irányuló jognyilatkozatot a (4) bekezdésben meghatározott határidõn belül írásban kell a másik féllel

közölni.

(6) A sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen.

Az érvénytelenség jogkövetkezménye

25. § (1) Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket úgy kell tekinteni,

mintha azok érvényes megállapodás alapján állnának fenn. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt

– ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni,

feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek a közérdek sérelme nélkül rövid idõn belül nem hárítják el.

(2) A munkáltató köteles a közszolgálati tisztviselõnek annyi idõre járó illetményt megfizetni, amennyi a munkáltató

részérõl történõ felmentés esetén járna, továbbá megfelelõen alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is, ha a

kinevezés a munkáltató oldalán felmerült okból érvénytelen, és azt az (1) bekezdés alapján meg kell szüntetni.

(3) Ha a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a jogszabályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek az érvénytelen

rész nélkül nem állapodtak volna meg.

(4) Az egyoldalú jognyilatkozat érvénytelensége esetén e jognyilatkozatból jogok és kötelezettségek nem származnak.

(5) A közszolgálat megszüntetésére irányuló jognyilatkozat érvénytelensége esetén – a munkáltató saját

jognyilatkozatának sikeres megtámadását kivéve – a 193–194. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen

alkalmazni.

(6) A megállapodás érvénytelenségébõl származó kár megtérítésére az e törvény szerinti kártérítési felelõsség szabályait

kell megfelelõen alkalmazni.

MÁSODIK RÉSZ

III. FEJEZET

KÖZSZOLGÁLATI SZEMÉLYZETI IGAZGATÁS

A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter

26. § (1) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter felel a Kormány közigazgatási személyzeti politikájának

érvényesítésért. E feladatkörében

a) összehangolja, koordinálja a közigazgatás szervek személyzeti tevékenységét,

b) kidolgozza a közigazgatási személyzetpolitika irányait és elveit és gondoskodik azok megvalósításáról.

(2) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter módszertani koordinációs feladatkörében támogatást nyújt a

közszolgálatra vonatkozó szabályozás egységes alkalmazásának elõsegítésére, a feladatok végrehajtásának

összehangolására.

(3) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter statisztikai célú adatgyûjtést végezhet, adatszolgáltatást

kérhet a közigazgatási szervtõl a kormányzati személyzetpolitika összehangolásának biztosítása érdekében.
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(4) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter ellenõrzi – a Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve közremûködésével – a kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó

jogszabályok végrehajtását.

(5) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter felel az egységes alapokon megvalósuló személyügyi

nyilvántartás és integrált emberi erõforrás-gazdálkodási rendszer mûködéséért a minisztériumokban és

a Miniszterelnökségen.

(6) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter képviseli a Kormányt a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõi

Fórumban.

(7) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter javaslatot tesz a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság

elnökének és helyettesének, valamint tagjainak kinevezésére.

(8) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter dönt az 55. §-ban meghatározott kormányzati kirendelés

elrendelésérõl.

(9) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter irányítja a kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati

jogviszonyban állók képzését, továbbképzését, átképzését, ellátja a közigazgatási vezetõképzéssel kapcsolatos

feladatokat.

(10) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter látja el az e törvényben a közszolgálati ellenõrzéssel

kapcsolatos feladatokat.

A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv

27. § A személyügyi központ ellátja a 45. §-ban meghatározott pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat, valamint kezeli

a toborzási adatbázist.

IV. FEJEZET

A MAGYAR KORMÁNYTISZTVISELÕI KAR

A Magyar Kormánytisztviselõi Kar jogállása, feladata és hatásköre

28. § E fejezet alkalmazásában miniszter a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter.

29. § (1) A Magyar Kormánytisztviselõi Kar (a továbbiakban: MKK) a kormánytisztviselõk önkormányzattal rendelkezõ,

közigazgatási szakmai, érdek-képviseleti köztestülete.

(2) Az MKK kötelezõ tagsági viszony alapján mûködik.

(3) Az MKK a feladatait az országos, valamint a fõvárosban és a megyékben (a továbbiakban: területi szint) mûködõ

szervezete útján látja el.

(4) Az MKK tagjai e törvényben és az MKK Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) meghatározott módon és

feltételek szerint tagozatokat alakíthatnak, amelyek ellátják az Alapszabályban, illetve a 30. §-ban meghatározott

szervezet által átruházott feladatokat.

(5) Az MKK jogi személy.

(6) Az MKK

a) ellátja a kormánytisztviselõi hivatás gyakorlásával összefüggõ ügyekben az érdekképviseletet;

b) védi a Kormánytisztviselõi Kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, valamint a kormánytisztviselõ

jogait;

c) megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, kialakítja az e törvényben meghatározott keretek között az etikai

eljárás rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat;

d) konzultációs joggal közremûködik a kormánytisztviselõk foglalkoztatását és hivatásgyakorlásának feltételeit

befolyásoló, a kormánytisztviselõ számára elõírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MKK-t érintõ

jogszabályok megalkotásában;

e) véleményét ki kell kérni

ea) a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggõ kérdésekben,

eb) a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókat érintõ

rendelkezéseivel összefüggésben, valamint

ec) az igazgatási munkaerõvel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben;
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f) kezdeményezheti a Kormánynál a kormánytisztviselõk élet-és munkakörülményeit, valamint foglalkoztatási

feltételeit és a hivatás gyakorlását érintõ jogszabályok megalkotását, illetve módosítását;

g) a feladat- és hatáskörét érintõ bármely kérdésben felterjesztési jogot gyakorol;

h) kezdeményezheti a miniszternél a kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogszabálysértõ gyakorlat

megváltoztatását;

i) megalkotja mûködési szabályait;

j) tagjairól és szerveirõl nyilvántartást vezet;

k) a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat;

l) a Kormánynál, a miniszternél, illetve az illetékes szerv vezetõjénél kezdeményezheti kitüntetés vagy más

elismerés adományozását;

m) szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészítõ továbbképzéseket szervezhet;

n) pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentethet meg a közigazgatás fejlesztésére,

gyakorlatának egységesítésére, a közigazgatási példaadó munkamódszerek megismertetésére, hagyományainak

ápolására;

o) a kormányzati szolgálati jogviszony tekintetében meghatalmazás alapján képviseli tagját a bíróság vagy más

hatóság elõtti eljárásban;

p) tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat;

q) megfigyelõként részt vesz a kormánytisztviselõk vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt esetben

törvényességi és egyéb intézkedést kezdeményez;

r) tagot delegál az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság és a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium

elnökségébe;

s) megalkotja éves költségvetését, elfogadja az éves költségvetés végrehajtásáról szóló a számviteli törvény szerinti

beszámolót;

t) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény vagy kormányrendelet határoz meg.

(7) A fõvárosi, megyei illetékességû államigazgatási szerv vezetõje köteles kikérni a területi szinten mûködõ MKK

véleményét a kormánytisztviselõk munkavégzésére, munka- és pihenõidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira

vonatkozó, a munkáltató hatáskörébe utalt szabályozásról. A területi szinten mûködõ MKK jogosult véleményezni a

kormánytisztviselõk csoportját érintõ fõvárosi, megyei illetékességû államigazgatási szerv által hozott munkáltatói

intézkedést vagy annak tervezetét, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.

(8) Az államigazgatási szerv nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ,

megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a közszolgálat érdekeit, illetve mûködését vagy az

államigazgatási szerv jogos érdekeit, illetve mûködését veszélyeztetné.

(9) Az MKK-tagja olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet az államigazgatási szerv jogos érdekei, illetve

mûködése, valamint a közszolgálat érdekei, illetve mûködése védelmében kifejezetten bizalmasan vagy minõsített

adatként való kezelésre történõ utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt

az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel.

(10) Az MKK-tagja a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak az államigazgatási szerv jogos érdekeinek,

illetve mûködésének, valamint a közszolgálat érdekeinek, illetve mûködésének veszélyeztetése, valamint

a személyhez fûzõdõ jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

Az MKK szervezete, mûködése

30. § Az MKK szervezete képviseleti, ügyintézõi testületekbõl, valamint tisztségviselõkbõl és ügyintézõi szervbõl áll.

31. § (1) Az MKK legfõbb képviseleti, döntéshozó szerve az Országos Közgyûlés.

(2) Az Országos Közgyûlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Országos Közgyûlés

kötelezõ összehívásának más eseteit, továbbá a mûködés rendjét az Alapszabály állapítja meg.

(3) Az Országos Közgyûlés feladata:

a) megválasztja saját tagjai közül az elnökét, alelnökeit, a fõtitkárt, az Országos Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság,

valamint az Országos Etikai Bizottság elnökét és tagjait;

b) megalkotja az Alapszabályt és a Választási Szabályzatot;

c) gyakorolja az MKK-nak az e törvényben, valamint az Alapszabályban meghatározott feladat- és hatásköreit.
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(4) Az Országos Közgyûlés feladat- és hatásköreinek gyakorlását – ha e törvény vagy az Alapszabály nem rendelkezik

másképp – átruházhatja az MKK országos és területi szerveire és tisztségviselõire.

(5) A miniszter az Országos Közgyûlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

(6) Az MKK legfõbb ügyintézõi testülete az Országos Elnökség (a továbbiakban: Elnökség).

(7) Az Elnökség tagjai:

a) az elnök, az alelnökök;

b) a fõtitkár;

c) az Országos Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság elnöke;

d) az Országos Etikai Bizottság elnöke.

(8) Az Országos Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság (a továbbiakban: Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság) öt tagból áll. A Pénzügyi

Ellenõrzõ Bizottság tagjait, elnökét az Országos Közgyûlés választja meg.

(9) Az Országos Etikai Bizottság (a továbbiakban: Etikai Bizottság) tagjait és elnökét az Országos Közgyûlés választja meg.

Az Etikai Bizottság tagjainak számát az Alapszabály határozza meg. Az Etikai Bizottság az Alapszabályban

meghatározott módon háromtagú tanácsban jár el. Feladata a másodfokú etikai eljárás lefolytatása. A másodfokú

határozat a közigazgatási perekre irányadó szabályok szerint bíróság elõtt megtámadható.

(10) Az elnök az MKK képviseletét önállóan gyakorolja, jogkörét az Alapszabályban meghatározott módon átruházhatja. Az

elnök munkáját az Országos Közgyûlés által megválasztott legfeljebb öt alelnök segíti.

(11) A fõtitkár vezeti az MKK Országos Irodáját, valamint ellátja az Alapszabályban meghatározott feladatokat.

(12) Az Elnökség, az Elnökség tagjainak, valamint a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság és az Etikai Bizottság feladat- és

hatáskörét, annak átruházási módját, mûködésük rendjét és választásuk részletes szabályait az Alapszabály határozza

meg.

(13) A területi szinten a Területi Közgyûlés által megválasztott Területi Elnökséget és Területi Etikai Bizottságot kell

alakítani. A Területi Elnökség elnökbõl, alelnökbõl, és a Területi Etikai Bizottság elnökébõl áll. A Területi Elnökség, a

Területi Elnökség tagjainak, valamint a Területi Etikai Bizottság feladat- és hatáskörét, és annak átruházási módját,

mûködésük rendjét az Alapszabály határozza meg.

(14) A Területi Etikai Bizottság az Alapszabályban meghatározott számú tagból álló Becsületbíróságként jár el, amelynek

feladata az elsõfokú etikai eljárás lefolytatása. Etikai vétség gyanúja esetén az MKK a tagja ellen etikai eljárást folytat le.

Amennyiben az etikai vétség gyanúját megalapozó bejelentés kivizsgálásához olyan adatokra, információkra van

szükség, amelyek kizárólag a munkáltató számára hozzáférhetõek, felkéri a munkáltatót – utólagos tájékoztatási

kötelezettség mellett – a bejelentés kivizsgálására. A kivizsgálás eredményétõl függõen dönt az etikai eljárás

megindításáról. Nem kell az eljárást megindítani, ha a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan vagy az

a kormánytisztviselõ munkájának ellehetetlenítésére irányul.

(15) Az etikai vétséget elkövetõ MKK taggal szemben kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás. Ha az etikai

eljárás során fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja merül fel, az eljáró szerv errõl köteles értesíteni az eljárás alá vont

kormánytisztviselõ munkáltatóját.

(16) Etikai vétséget követ el az, aki az e törvény 83. §-a, a Kormánytisztviselõi Hivatásetikai Kódex, valamint az Alapszabály

és az Etikai Eljárási Szabályzat rendelkezéseit megszegi. Az etikai eljárásról e törvény, valamint az Etikai Eljárási

Szabályzat rendelkezik.

Az MKK Országos Közgyûlésének és Területi tisztségviselõk és bizottságok megválasztása

32. § (1) Az Országos Közgyûlés tagjait, a Területi Elnökséget, a Területi Etikai Bizottságot és elnökét egyidõben, két külön

jelölõlista alapján öt évre, titkos szavazással a Választási Szabályzat szerint választják meg. Nem lehet az Országos

Közgyûlés és a Területi Közgyûlés tagja az a kormánytisztviselõ, aki a választás kitûzésének idõpontjában fegyelmi

büntetés hatálya alatt áll. Az Országos Közgyûlés és a Területi Közgyûlés tagja ellen indított fegyelmi eljárás alatt

a tagsági jogviszony szünetel.

(2) Az Országos Közgyûlés nyolcvan tagból, a Területi Közgyûlés a területi szinten foglalkoztatott valamennyi

kormánytisztviselõbõl áll.

Tagsági viszony

33. § (1) Az MKK tagja az a magyar állampolgár, aki államigazgatási szervnél kormánytisztviselõi kinevezést kapott.

(2) A munkáltató írásban tájékoztatja az Országos Irodát a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésérõl. Az Országos

Iroda az MKK tagját nyilvántartásba veszi. Az Országos Iroda az MKK-tagságról igazolást állít ki.
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(3) Megszûnik a MKK-tagsági viszonya annak, akinek a kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnt.

(4) Az MKK-tag kormányzati szolgálati jogviszonyának megszûnésérõl a munkáltató köteles tizenöt napon belül írásban

tájékoztatni az Országos Irodát.

(5) Az MKK-tag a nyilvántartásba vétel, annak elmulasztása, illetve a nyilvántartásból való törlés ellen az Elnökséghez

benyújtandó fellebbezéssel élhet. A nyilvántartással kapcsolatos döntésekkel, illetve mulasztással szembeni

jogorvoslatra és döntés-felülvizsgálatra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény

rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Az MKK-tagság nem zár ki más kamarai tagsági viszonyt.

(7) Az MKK tagjának joga, hogy

a) az Alapszabályban meghatározottak szerint az Országos Közgyûlés tagjának, tisztségviselõjének, valamint

a Területi Közgyûlés tisztségviselõjének megválasszák;

b) részt vegyen az MKK rendezvényein, valamint a tagozat munkájában;

c) igénybe vegye az MKK tagjai részére nyújtott szolgáltatásokat.

(8) Az MKK tagjának kötelezettsége, hogy megtartsa az MKK mûködésére vonatkozó szabályokat.

(9) Az Országos Iroda a tagnyilvántartási adatok körében az MKK 29. § (6) bekezdésében meghatározott feladatainak

ellátása céljából kezeli az e törvény 2. melléklete szerinti közszolgálati alapnyilvántartás adatkörébõl az I/A. 1.–4.,

a III. 1.–5. és 7., a IV. 1., a V. 1. és 5. és 8. pontban foglalt, valamint a tagsági viszonyból eredõ jogokkal és

kötelezettségekkel összefüggésben keletkezett adatokat. A kezelt adatokat a tagsági viszony megszûnését követõ öt

év elteltével törölni kell.

(10) Az MKK-tagsághoz tagdíjfizetési kötelezettség nem kapcsolódik.

Az MKK tisztségviselõire, ügyintézõi testületeinek nem tisztségviselõ tagjaira vonatkozó közös szabályok

34. § (1) Az MKK tisztségviselõje legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezõ kormánytisztviselõ lehet. Az MKK tagja

azonos tisztségre legfeljebb két egymást követõ alkalommal választható meg.

(2) A tisztségviselõ megbízatása megszûnik:

a) az MKK-tagsági jogviszony megszûnésével;

b) lemondással;

c) összeférhetetlenség kimondásával;

d) a megválasztásakor meghatározott idõtartam lejártával;

e) az Alapszabályban meghatározott más okból.

(3) Az MKK tisztségviselõje, az ügyintézõi testületek nem tisztségviselõ tagja nem lehet:

a) politikai párt tagja;

b) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény

szerinti állami vezetõ, valamint a hivatali szerv vezetõje;

c) más kamara tagja.

(4) Az Országos és a Területi Elnökség, az Országos Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság és az Országos és a Területi Etikai

Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.

(5) A (3) és (4) bekezdésben megjelölt összeférhetetlenségi okot a kormánytisztviselõ a megválasztásakor – illetve annak

késõbbi keletkezésekor, az ok bekövetkezésétõl számított tizenöt napon belül – köteles bejelenteni és azt

megválasztásától – illetve a bejelentéstõl – számított tizenöt napon belül megszüntetni. A megszüntetésrõl az érintett

a választására jogosult testületet haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben az összeférhetetlenséget nem szünteti

meg, az ellátott tisztség, az ügyintézõi testületi tagság megszûnik.

(6) Az Alapszabály az összeférhetetlenség más eseteit is megállapíthatja.

Az MKK és az állami szervek kapcsolata

35. § (1) Az MKK a feladat- és hatáskörét érintõ bármely kérdésben az adott kérdésben hatáskörrel rendelkezõ állami szerv

vezetõjéhez fordulhat, és

a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a továbbiakban együtt: tájékoztatás)

kérhet;

b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti;

40634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



c) az általa irányított szerv mûködésével, illetõleg az általa kibocsátott jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó

eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti annak megváltoztatását

vagy visszavonását.

(2) A megkeresett szerv a megkeresésre harminc napon belül köteles érdemben válaszolni. Ha a tájékoztatás, illetõleg

a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést nyolc napon

belül áttenni a hatáskörrel rendelkezõ szervhez, és errõl a jog gyakorlóját egyidejûleg tájékoztatni.

(3) Az MKK felett a törvényességi ellenõrzést az ügyészség gyakorolja. A törvényességi ellenõrzés nem terjed ki az olyan

ügyekre, amelyekben munkaügyi vitának, illetve egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

(4) A törvényességi ellenõrzést gyakorló ügyészség ellenõrzi, hogy az MKK

a) Alapszabálya és más önkormányzati szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak;

b) mûködése, határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, az Alapszabályt vagy az egyéb önkormányzati

szabályzatokat.

(5) Ha az MKK mûködésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész törvényességi ellenõrzési

jogkörében eljárva keresettel bírósághoz fordulhat. A bíróság

a) megsemmisíti az MKK törvénysértõ határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el;

b) a mûködés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja az Országos Közgyûlést és a Területi

Közgyûlést;

c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén az MKK egyes szerveinek mûködését felfüggeszti.

(6) Az ügyészég és a bíróság a (5) bekezdés szerinti jogsértés megállapításával és intézkedések megtételével egyidejûleg

értesíti a minisztert.

HARMADIK RÉSZ
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN ÁLLÓK

V. FEJEZET

A KORMÁNYTISZTVISELÕK

A kormányzati szolgálati jogviszony alanyai, jellege

36. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony az állam, valamint az állam nevében foglalkoztatott kormánytisztviselõ között

a köz szolgálata és munkavégzés céljából létesített különleges jogviszony, amely alapján a munkavégzéssel

szükségszerûen együtt járó kötelezettségeken és jogosultságokon túlmenõen mindkét felet többletkötelezettségek

terhelik és jogosultságok illetik meg.

(2) A kormányzati szolgálati jogviszony alapján a kormánytisztviselõ az MKK tagjává válik.

A munkáltatói jogkör gyakorlása

37. § (1) A kormánytisztviselõk felett a munkáltatói jogokat – törvény vagy a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter rendeletének eltérõ rendelkezése hiányában – az államigazgatási szerv hivatali

szervezetének vezetõje, vagy testület gyakorolja. Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a munkáltatói jogkör

gyakorlása állami vezetõre vagy vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõre írásban átruházható. Az átruházott

munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.

(2) Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõjén a minisztériumok esetében a közigazgatási államtitkárt kell

érteni.

(3) Ha a kormánytisztviselõ kinevezése testület hatáskörébe tartozik, a kinevezést, a felmentést és az összeférhetetlenség

megállapítását, továbbá a fegyelmi eljárás megindítását és a fegyelmi büntetés kiszabását – kivéve a 156. §

(2) bekezdését – a testület nem ruházhatja át.

(4) Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy (szerv, testület) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a

jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot hat hónapon belül írásban jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes

a jognyilatkozat, ha a kormánytisztviselõ a körülményekbõl alappal következtethetett az eljáró jogosultságára.

(5) A munkáltató akkor hivatkozhat arra, hogy képviselõje jogkörét túllépve járt el, ha a kormánytisztviselõ

a körülményekbõl nem következtethetett alappal az eljáró jogosultságára.
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(6) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár gyakorolja a munkáltatói jogokat a Miniszterelnökség állományába tartozó

kormánytisztviselõk felett.

(7) Ahol e törvény „munkáltatót” említ, azon „államigazgatási szervet” kell érteni.

A kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

A kinevezés idõtartama

38. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. Eltérõ rendelkezés hiányában a

kormányzati szolgálati jogviszony határozatlan idõre és teljes munkaidõre jön létre. A kinevezést és annak elfogadását

írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a kinevezés érvénytelenségére csak a kormánytisztviselõ

– a munkába lépést követõ harminc napon belül – hivatkozhat.

(2) Kormányzati szolgálati jogviszony – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – tartósan távollevõ kormánytisztviselõ

helyettesítése céljából vagy esetenként szükségessé váló feladat elvégzésére, illetve tartós külszolgálat ellátására

létesíthetõ határozott idõre.

(3) A határozott idejû kormányzati szolgálati jogviszony idõtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon – így

különösen meghatározott munka elvégzéséhez, feladat ellátásához vagy esemény bekövetkeztéhez kötõdõen – kell

meghatározni. A kormányzati szolgálati jogviszony megszûnésének idõpontja nem függhet kizárólag az

államigazgatási szerv, illetve a kormánytisztviselõ akaratától, ha a felek a kormányzati szolgálati jogviszony

idõtartamát nem naptárilag határozták meg. Ez utóbbi esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója tájékoztatja

a kormánytisztviselõt a kormányzati szolgálati jogviszony várható idõtartamáról.

(4) A kormányzati szolgálati jogviszonyt határozatlan idejûnek kell tekinteni, ha a határozott idõre történõ kinevezés nem

felel meg a (2) bekezdésben foglaltaknak.

(5) A határozott idõre kinevezett kormánytisztviselõt a 116. § szerint be kell sorolni, illetményét a 131–142. §-ok alapján

kell megállapítani. Ha a kinevezés idõtartama az egy évet nem haladja meg, a kormánytisztviselõ elõmenetelére

e törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

A kinevezés feltételei

39. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony

a) büntetlen elõéletû,

b) cselekvõképes,

c) legalább középiskolai végzettséggel rendelkezõ

magyar állampolgárral létesíthetõ és tartható fenn.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl pártfogó felügyelõnek nem lehet kinevezni továbbá azt,

a) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság bûncselekmény elkövetése miatt büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben

megállapította,

aa) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,

ab) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés esetén

a mentesítés beálltától számított tíz évig,

ac) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén

a mentesítés beálltától számított nyolc évig,

ad) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés

beálltától számított öt évig,

ae) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén

a mentesítés beálltától számított három évig,

af) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés

beálltától számított nyolc évig,

ag) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén

a mentesítés beálltától számított öt évig,

ah) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka esetén a mentesítés beálltától számított

három évig,
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b) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés

jogerõre emelkedésétõl számított három évig,

c) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén

a meghosszabbított próbaidõ elteltétõl számított három évig, vagy

d) akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult

eljárást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig,

e) aki a kormányzati szolgálati jogviszony alapján végzett tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás

hatálya alatt áll.

(3) Jogszabály által meghatározott fontos és bizalmas munkakörre kormányzati szolgálati jogviszony csak azzal

létesíthetõ, illetve tartható fenn, aki a munkakörre elõírt, az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez

szükséges biztonsági feltételeknek megfelel. A kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személynek

írásban nyilatkoznia kell arról, hogy ezeknek a követelményeknek megfelel, és hozzájárul ahhoz, hogy ezt az illetékes

nemzetbiztonsági szolgálat ellenõrizze. Az ellenõrzéshez való hozzájáruláshoz a külön törvényben meghatározott

hozzátartozó nyilatkozatát is csatolni kell. Ha az érintett úgy nyilatkozik, hogy a fontos és bizalmas munkakörrel együtt

járó kötelezettségeknek nem kívánja magát alávetni, vele fontos és bizalmas munkakörre kormányzati szolgálati

jogviszony nem létesíthetõ.

(4) Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy, illetve a kormánytisztviselõ nem felel meg az

állami élet és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szükséges, valamint – amennyiben szükséges – a nemzetközi

kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételeknek, az államigazgatási szerv a kormányzati szolgálati

jogviszonyt létesíteni szándékozó személy, illetve a kormánytisztviselõ részére más, fontos és bizalmas munkakörnek

nem minõsülõ munkakört ajánlhat fel. Felajánlható munkakör hiányában, vagy ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt

létesíteni szándékozó személy, illetve a kormánytisztviselõ a felajánlott munkakört nem fogadja el, kormányzati

szolgálati jogviszony nem létesíthetõ, illetve a kormányzati szolgálati jogviszonyt azonnali hatállyal meg kell szüntetni.

A kormányzati szolgálati jogviszonynak ezen okból történõ megszüntetése esetén a kormánytisztviselõt felmentési

idõ és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit közölni kell a kormánytisztviselõvel.

(5) Ha a rendõrségrõl szóló törvény az e törvényben meghatározott munkavégzési szabályra külön ellenõrzési

lehetõséget teremt az államigazgatási szerv kormánytisztviselõi tekintetében, a kormányzati szolgálati jogviszony

létesítésének és fenntartásának feltétele az ellenõrzéshez való hozzájárulás.

(6) Jogszabály – vagy jogszabály által meghatározott esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója – a kormányzati szolgálati

jogviszony létesítését az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen meghatározott iskolai végzettséghez és

szakképzettséghez, szakképesítéshez, munkaköri követelményhez, illetve gyakorlati idõ letöltéséhez, valamint

egészségi és pszichikai alkalmassághoz, továbbá képességhez kötheti.

(7) Az e törvényben meghatározott alkalmazási feltételek alól – a 41. § (1) bekezdés a) pontja kivételével – felmentés nem

adható.

40. § (1) Ha a központi államigazgatási szerv alaptevékenysége körében felsõfokú iskolai végzettségû pályakezdõ

kormánytisztviselõt kíván alkalmazni, a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséhez a 39. § (1) bekezdésében

meghatározott feltételeken túlmenõen a kormánytisztviselõnek angol, francia vagy német nyelvbõl államilag elismert

nyelvvizsgával kell rendelkeznie. Ha a központi államigazgatási szervnél betöltendõ munkakör ellátásához az

elõbbiekben felsoroltakon kívül más idegen nyelv használata szükséges, akkor az e nyelvbõl meglévõ, államilag

elismert nyelvvizsgát az angol, francia vagy német nyelvbõl meglévõ nyelvvizsga helyett alkalmazási feltételnek kell

tekinteni.

(2) Központi államigazgatási szerv alaptevékenysége keretében – ide nem értve a funkcionális tevékenységet –

középiskolai végzettségû kormánytisztviselõt nem alkalmazhat. Az államigazgatási szerv alaptevékenységének az

alkalmazási és a képesítési követelmények szempontjából az minõsül, amit jogszabály a szerv feladatkörébe utal,

továbbá amit a miniszter, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, kormányhivatal vagy központi hivatal vezetõje e

körben alaptevékenységként határoz meg.

41. § (1) A hivatásos szolgálati, illetve katonai szolgálati jogviszonyban állók a tartalékállomány (73. §) útján kormányzati

szolgálati jogviszonyt létesíthetnek

a) a munkakör betöltéséhez elõírt képesítési feltétel hiányában is, ha a képesítés megszerzésére irányuló

tanulmányaikat legkésõbb a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó kinevezésükkel

egyidejûleg megkezdik és vállalják, hogy azokat két éven belül befejezik,

b) próbaidõ kikötése nélkül.
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(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kétéves határidõbe nem számít be a harminc napot meghaladó fizetés

nélküli szabadság, a keresõképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó hivatalos kiküldetés idõtartama.

(3) Ha a kormánytisztviselõ az (1) bekezdés a) pontja szerinti képesítést határidõn belül nem szerzi meg, kormányzati

szolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszûnik.

42. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a kinevezést megelõzõen hatósági

bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen elõéletû.

(2) A pártfogó felügyelõként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy az (1) bekezdésben

foglaltakon túl hatósági bizonyítvánnyal azt is igazolja, hogy a 39. § (2) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem

állnak fenn vele szemben.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója felhívására a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy

hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati

szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

(4) Indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólíthatja a kormánytisztviselõt, hogy a felhívástól

számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidõn belül menthetõ ok miatt nem lehetséges, annak megszûnését

követõen haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy

a) büntetlen elõéletû, illetve

b) nem áll a munkakörének megfelelõ vagy a munkakörének részét képezõ foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

továbbá

c) az a) pontban foglaltakon túlmenõen, pártfogó felügyelõ esetén, hogy a 39. § (2) bekezdésében foglalt kizáró

feltételek nem állnak fenn vele szemben.

(5) Ha a kormánytisztviselõ igazolja, hogy

a) büntetlen elõéletû, illetve

b) nem áll a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá

c) a pártfogó felügyelõ azt is igazolja, hogy a 39. § (2) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak fenn vele

szemben

az államigazgatási szerv a bûnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása

iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a kormánytisztviselõ részére megtéríti.

(6) Az államigazgatási szerv a foglalkoztatást kizáró és az (1)–(3) bekezdés alapján vizsgálandó ok fennállásának

megállapítása céljából kezeli

a) a kormánytisztviselõként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,

b) a kormánytisztviselõ

azon személyes adatait, amelyeket a bûnügyi nyilvántartó szerv által a kizáró ok fennállásának megállapítása céljából

kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.

(7) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat az államigazgatási szerv a kormányzati

szolgálati jogviszony létesítésérõl meghozott döntés idõpontjáig vagy – kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

és fennállása esetén – a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnéséig (megszüntetéséig) kezeli.

(8) Az államigazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszonyt a 25. § (1) bekezdése alapján azonnali hatállyal

megszünteti, és az érvénytelenség jogkövetkezményeit alkalmazza,

a) ha a kormánytisztviselõ a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének ismételt szabályszerû felhívásra sem tesz

eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása menthetõ ok következménye,

b) ha a foglalkoztatást kizáró és az (1)–(3) bekezdés alapján vizsgálandó ok fennállását a munkáltatói jogkör

gyakorlója a bûnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján

megállapítja, vagy az egyéb módon a tudomására jut.

(9) A kormányzati szolgálati jogviszonynak a (8) bekezdésben meghatározott okból történõ megszüntetése esetén

a kormánytisztviselõt felmentési idõ és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit

közölni kell a kormánytisztviselõvel.

A kinevezéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

43. § (1) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a kormánytisztviselõ

a) besorolásának alapjául szolgáló besorolási osztályt, besorolási és fizetési fokozatot,

b) illetményét, annak a besorolása szerinti alapilletményéhez viszonyított beállási szintjét,
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c) munkakörét és meghatározott feladatkörét,

d) munkavégzésének a helyét,

e) elõmeneteléhez elõírt kötelezettségeket, valamint

f) kormányzati szolgálati jogviszonya kezdetének napját.

(2) Ha a kinevezési okmány nem tartalmaz az (1) bekezdés f) pontjában foglalt napra vonatkozóan rendelkezést,

a jogviszony kezdete a kinevezés elfogadását követõ nap.

(3) A kinevezési okmány a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintõ egyéb kérdésekrõl is rendelkezhet.

(4) A kinevezési okmányhoz csatolni kell a kormánytisztviselõ munkaköri leírását.

(5) A kormánytisztviselõ és a munkáltató a kinevezés elfogadása és a kormányzati szolgálati jogviszony kezdetének napja

közötti idõszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létrejöttét

meghiúsítaná.

(6) Ha a kinevezés érvénytelenségét a munkába lépés elõtt állapítják meg, akkor az érvénytelenséget elõidézõ ok

megszüntetéséig a kormánytisztviselõ nem állítható munkába. Ha az érvénytelenség oka a munka megkezdése után

jut a kinevezési jogkört gyakorló tudomására, a kormánytisztviselõt az érvénytelenség orvoslásáig a munkavégzéstõl

el kell tiltani.

Eskü

44. § (1) A kormánytisztviselõnek kinevezésekor esküt kell tennie.

(2) Az eskü szövege a következõ:

„Én, .............................................. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak

Alaptörvényéhez hû leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet

javára gyakorolom.”

(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint:)

„Isten engem úgy segéljen!”

(3) Az eskütételt az államigazgatási szerv köteles a kormánytisztviselõi kinevezés elõtt megszervezni. Az eskütételre

a munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkatársak elõtt kerülhet sor. Az esküt szóban kell elmondani és írásban

megerõsíteni.

(4) Az eskütétel elmaradása érvénytelenségi ok. Eskütétel hiányában a kormánytisztviselõ nem állítható szolgálatba, erre

bárki hivatkozhat.

Kiválasztási eljárás

45. § (1) Jogszabály vagy az államigazgatási szerv döntése alapján a kinevezés meghívásos vagy pályázati eljárás alapján

történhet. Pályázati eljárás esetén kinevezést adni csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és

a pályázati feltételeknek megfelelt.

(2) A személyügyi központ toborzási adatbázist mûködtet a kiválasztás, a lehetséges pályázók tájékoztatásának

elõsegítésére. A toborzási adatbázisba az a magyar állampolgár kérheti felvételét, aki büntetlen elõéletû,

cselekvõképes és legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik. A 4. melléklet határozza meg azokat az adatokat,

amelyeket a toborzási adatbázisba felvételét kérõ személynek kötelezõen kell, illetve választhatóan lehet megadnia.

(3) Az államigazgatási szerv vezetõje a betöltetlen álláshely betöltése céljából a toborzási adatbázisban nyilvántartott

személyek egyéni azonosításra alkalmas módon nyilvántartott adataihoz közvetlenül hozzáférhet.

(4) Az önéletrajz tartalmazza az 5. mellékletben meghatározott kötelezõ adatköröket, valamint az önéletrajzhoz

csatolandó, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket, illetve tartalmazhat egyéb kiegészítõ információkra

vonatkozó adatokat.

(5) A (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az államigazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszony

létesítésérõl meghozott döntés idõpontjáig vagy – kormányzati szolgálati jogviszony létesítése és fennállása esetén –

a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnéséig (megszüntetéséig) kezeli.

(6) A kiválasztás során, a munkakör betöltéséhez elõírt szakmai végzettséggel, szakképzettséggel, szakképesítéssel,

tapasztalattal, képességgel egyformán rendelkezõ jelöltek esetén – a Kormány rendeletében meghatározottak

szerint – elõnyben lehet részesíteni azt a személyt, aki több gyermeket nevel.
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46. § (1) A kinevezésben – a 41. § (1) bekezdés b) pontjában, a 47. § (4) bekezdésében, az 59. §-ban meghatározott eset,

valamint a (4) bekezdés kivételével – a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor legalább három, de legfeljebb

hat hónapig terjedõ próbaidõt kell kikötni.

(2) A próbaidõ nem hosszabbítható meg. A próbaidõ tartamát a pályakezdõnél a gyakornoki idõbe be kell számítani.

(3) A próbaidõ alatt a kormányzati szolgálati jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti.

(4) A három hónapnál rövidebb idejû kinevezés esetén a felek megállapodhatnak a próbaidõ kikötésérõl azzal, hogy

a próbaidõ legfeljebb a határozott idejû kinevezés idõtartamának a fele lehet.

Ösztöndíj

47. § (1) A Kormány a közigazgatási szakmai gyakorlat támogatására ösztöndíjat alapíthat.

(2) Az ösztöndíjat elnyert személy (a továbbiakban: ösztöndíjas) az államigazgatási szervvel ösztöndíjas jogviszonyban áll.

(3) Az ösztöndíjas jogviszony beszámít

a) a kormánytisztviselõ besorolásánál a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõtartamba [8. §

(5) bekezdése],

b) a jubileumi jutalomhoz szükséges idõtartamba (150. §),

c) a közigazgatási szakvizsgához szükséges gyakorlati idõbe [118. § (8) bekezdése], valamint

d) a 6. § 16. pontja szerinti közigazgatási gyakorlatba.

(4) Az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerzõdésben meghatározott feltételek sikeres teljesítését követõen az

ösztöndíjassal elsõ munkavégzésre irányuló jogviszonyként az ösztöndíjas jogviszony megszûnését követõ egy éven

belül elsõként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítõ államigazgatási szerv próbaidõt nem köthet ki.

A kinevezés módosítása

48. § (1) A kinevezés tartalmát módosítani csak az államigazgatási szerv és a kormánytisztviselõ közös megegyezésével lehet.

A kinevezés tartalmának módosítására a kinevezésre és annak elfogadására vonatkozó szabályokat kell megfelelõen

alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem kell a kormánytisztviselõ beleegyezése

a) a fizetési fokozatban történõ elõrelépése, illetményének e törvény szerinti megállapításakor,

b) a kormánytisztviselõ elõmeneteléhez elõírt vizsgakötelezettség e törvény szerinti megállapításakor,

c) a munkavégzés helyének kizárólag a település területén belüli megváltoztatásakor,

d) ha a munkakör megváltoztatása indokolja a kinevezés módosítását, valamint

e) az e törvényben meghatározott esetekben.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban az esetben módosíthatja a munkáltató

a kormánytisztviselõ belegyezése nélkül, ha az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel –

történõ oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelõ kormánytisztviselõ

esetében a másfél órát nem haladja meg.

(4) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban az esetben módosíthatja a munkáltató a

kormánytisztviselõ belegyezése nélkül, ha az új munkakör megfelel a kormánytisztviselõ iskolai végzettségének,

szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának.

(5) A (2) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott okból a kinevezést abban az esetben módosíthatja a munkáltató

a kormánytisztviselõ belegyezése nélkül, ha a kormánytisztviselõre nézve – különösen beosztására, besorolására,

egészségi állapotára vagy családi körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem jár.

(6) A vezetõre az (5) bekezdés nem alkalmazandó.

(7) A kormánytisztviselõt a (2) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott okból történõ kinevezés-módosítástól számított

öt munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére a 63. § (2) bekezdés d) pontja alapján – a nyilatkozattétel

idõpontjától kezdõdõen – fel kell menteni. A kormánytisztviselõ felmentése esetén a kinevezés-módosítást

megelõzõen betöltött korábbi munkakörében megállapított illetményét kell alapul venni a felmentési idõre járó

illetmény, a végkielégítés összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározásakor.

49. § (1) A nõt várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig az állapotának egészségügyi szempontból megfelelõ

munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni vagy meglévõ munkakörében a munkafeltételeket kell megfelelõen

módosítani, ha munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény bemutatása alapján a munkakörében nem

foglalkoztatható.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti kormánytisztviselõt a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, ha az egészségi

állapotának megfelelõ foglalkoztatása a munkáltatónál nem lehetséges.

(3) A kormánytisztviselõ a felajánlott munkakörnek megfelelõ illetményre jogosult, ami a korábbi munkaköre szerinti

illetménynél kevesebb nem lehet. A munkavégzés alóli felmentés idejére illetménye illeti meg, kivéve, ha a felajánlott

munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

Kötelezõ részmunkaidõ kikötése

50. § (1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott kormánytisztviselõ írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a kinevezésben heti

húsz órás részmunkaidõt kikötni, ha a kormánytisztviselõ a kérelem benyújtásakor a 111. §-ban foglalt fizetés nélküli

szabadságot vesz igénybe.

(2) A munkáltató a kormánytisztviselõnek a munkaidõ egyenlõtlen beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az

esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató köteles

írásban megindokolni a kérelem megtagadását.

(3) A részmunkaidõ kikötése

a) a fizetés nélküli szabadság megszûnését követõ naptól,

b) ha a kormánytisztviselõnek betegsége vagy a személyét érintõ más elháríthatatlan akadály esetén az

akadályoztatás megszûnésétõl számított harminc napon belül ki kell adni rendes szabadságát, a szabadság

leteltét követõ naptól hatályos. A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérõ megállapodása

hiányában – a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követõ elsõ munkanapon meg kell

kezdeni. Eltérõ megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követõ

harminc napon belül meg kell kezdeni.

(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszûnése elõtt legalább hatvan

nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben a kormánytisztviselõ köteles tájékoztatni a munkáltatót

a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének idõpontjáról,

továbbá

b) ha egyenlõtlen munkaidõ-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidõ-beosztásra vonatkozó javaslatáról.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidõben a munkáltató a kormánytisztviselõt

a) a kérelem szerinti idõpontig, de

b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig

köteles foglalkoztatni. Ezt követõen a kormánytisztviselõ munkaidejét a kérelem benyújtása elõtti mérték szerint kell

megállapítani.

(6) Az (1)–(5) bekezdés nem alkalmazható a vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõ tekintetében.

Kinevezéstõl eltérõ ideiglenes foglalkoztatás

Közös szabályok

51. § (1) A kormánytisztviselõ átirányítással, kirendeléssel – ideértve a kormányzati érdekbõl történõ kirendelést – és

kiküldetéssel ideiglenesen a kinevezéstõl eltérõen is foglalkoztatható.

(2) A kinevezéstõl eltérõ ideiglenes foglalkoztatás elrendelése a kormánytisztviselõre nézve – különösen beosztására,

korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat. Átirányítás,

kirendelés – ideértve a kormányzati érdekbõl történõ kirendelést – abban az esetben rendelhetõ el, ha a másik

munkakörbe tartozó feladat ellátása megfelel a kormánytisztviselõ végzettségének, szakképzettségének vagy

szakképesítésének.

(3) A kormánytisztviselõt legkésõbb tíz munkanappal – átirányítás esetén három munkanappal – korábban írásban kell

tájékoztatni a kinevezéstõl eltérõ ideiglenes foglalkoztatás – ide nem értve a kiküldetés – elrendelésérõl, valamint

annak várható idõtartamáról.

(4) Az átirányítás, kirendelés, kiküldetés alapján történõ munkavégzés idõtartama külön-külön nem haladhatja meg

– a munkáltatói jogkör gyakorlója és a kormánytisztviselõ eltérõ megállapodása hiányában – naptári évenként

a negyvennégy munkanapot. Ha az átirányítás, kirendelés, kiküldetés idõtartama egy munkanapon belül a négy órát

meghaladja, azt egy munkanapként kell számításba venni.
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(5) Egy naptári éven belül az átirányítás, a kirendelés, valamint a kiküldetés idõtartamát össze kell számítani, és ezek

együttes idõtartama – a munkáltatói jogkör gyakorlója és a kormánytisztviselõ eltérõ megállapodása hiányában –

a száztíz munkanapot nem haladhatja meg.

(6) Nem rendelhetõ ki – ideértve a kormányzati érdekbõl történõ kirendelést –, kiküldetés keretében – beleegyezése

nélkül – nem kötelezhetõ más helységben történõ munkavégzésre

a) a kormánytisztviselõ várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,

b) kiskorú gyermekét egyedül nevelõ kormánytisztviselõ,

c) tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó kormánytisztviselõ,

d) a kormánytisztviselõ, akinek legalább ötven százalékos mértékû egészségkárosodását rehabilitációs szakértõi

szerv megállapította.

(7) Ha az (6) bekezdésben meghatározott okok bármelyike a kinevezéstõl eltérõ ideiglenes foglalkoztatás ideje alatt

következik be, akkor

a) a tudomásszerzést követõen haladéktalanul meg kell szüntetni a kirendelést – ideértve a kormányzati érdekbõl

történõ kirendelést –,

b) a kormánytisztviselõ erre irányuló kérelmére kell megszüntetni a kiküldetést.

Átirányítás

52. § (1) Nem minõsül a kinevezés módosításának, ha a kormánytisztviselõ – az államigazgatási szerv hatékony mûködéséhez

szükséges munkaszervezési okból, ideiglenesen – a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli utasítása alapján eredeti

munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el (átirányítás).

(2) Ha a kormánytisztviselõ a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti

munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.

(3) A helyettesítési díj mértéke idõarányosan a helyettesítõ kormánytisztviselõ illetményének 25–50%-áig terjedhet.

A helyettesítési díj mértékét a hivatali szervezet vezetõje állapítja meg. A helyettesítési díj a helyettesítés elsõ napjától

jár.

(4) A kormánytisztviselõ akkor is jogosult a helyettesítési díjra, ha tartósan távol lévõ kormánytisztviselõt helyettesít,

illetve részben vagy egészben többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el.

(5) Nem jár helyettesítési díj, ha

a) a helyettesítés a kormánytisztviselõ munkaköri kötelezettsége,

b) a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges.

(6) A (5) bekezdés a) pontjában meghatározott tilalom nem vonatkozik arra az esetre, amikor a helyettesítésre azért van

szükség, mert a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve, feltéve, ha a helyettesítés idõtartama a harminc

napot meghaladja.

Kirendelés

53. § (1) A kormánytisztviselõ az államigazgatási szervek között létrejött megállapodás alapján más munkáltatónál történõ

munkavégzésre is kötelezhetõ (kirendelés).

(2) Az 51. § (4) bekezdésétõl eltérõen a más helységbe történõ kirendelés esetén a kirendelés idõtartama nem haladhatja

meg naptári évenként a huszonkét munkanapot.

(3) A kirendelés a kormányzati szolgálati jogviszonyt nem érinti. A kirendelés idõtartama alatt a kormánytisztviselõ a

kirendelés idõpontjában érvényes illetményére jogosult, de ha a kirendelés helye szerinti államigazgatási szervnél

kedvezõbb illetményre lenne jogosult, akkor illetményét ennek megfelelõen kell megállapítani. Hasonlóan kell eljárni

a külön és egyéb juttatások tekintetében is. A kormánytisztviselõ illetményét, külön és egyéb juttatását, az ezzel járó

közterheket és a kirendeléssel felmerülõ költségeket – az érintett államigazgatási szervek eltérõ megállapodása

hiányában – az az államigazgatási szerv viseli, ahova a kormánytisztviselõt kirendelték.

(4) Az alapvetõ munkáltatói jogok kivételével a kirendelt kormánytisztviselõ felett a munkáltatói jogokat azon

államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje gyakorolja, amelyhez a kormánytisztviselõt kirendelték.

(5) A kormánytisztviselõ az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz is kirendelhetõ.
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Kiküldetés

54. § (1) Az államigazgatási szerv a szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli munkavégzésre kötelezheti

a kormánytisztviselõt (kiküldetés). Ennek feltétele, hogy a kormánytisztviselõ a kiküldetés idõtartama alatt is

a munkáltató irányítása és utasítása alapján végezze a munkát.

(2) Nem minõsül kiküldetésnek, ha a kormánytisztviselõ a munkáját – a munka természetébõl eredõen – szokásosan az

államigazgatási szerv székhelyén kívül végzi, valamint, ha olyan településen végzi, amely az államigazgatási szerv

szervezetszerû mûködéséhez tartozik.

(3) A kiküldetésben lévõ kormánytisztviselõnek az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés

tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár.

(4) A napidíj mértéke a költségvetési törvényben meghatározott illetményalap egy munkanapra esõ összegének 25%-a.

A napidíj átalányként is elszámolható, ha a kormánytisztviselõ havonta, rendszeresen kiküldetésben végez munkát. Az

átalányt a napidíj és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.

(5) A napidíj kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot lehet figyelembe venni és annak összegét tíz forintra

felkerekítve kell megállapítani. Nem számolható el napidíj, ha a kiküldetésben töltött idõ a négy órát nem éri el.

A napidíj fele számolható el, ha a kiküldetésben töltött idõ a nyolc órát nem éri el.

(6) Kiküldetés esetén a napidíjon túlmenõen a munkáltató köteles a kormánytisztviselõ számára megfizetni a kiküldetés

során felmerülõ szükséges és igazolt többletköltségeit.

Kormányzati érdekbõl történõ kirendelés

55. § (1) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter döntése alapján – az érintett hivatali

szervezet vezetõje véleményének kikérését követõen – kormányzati érdekbõl a központi államigazgatási szerv

kormánytisztviselõje határozott idõre kirendelhetõ másik központi államigazgatási szervhez.

(2) A kormányzati érdekbõl történõ kirendelés idõtartama nem haladhatja meg az egy évet. A kirendelés ugyanarra

a feladatra egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A kirendelés lejártát követõen

a kormánytisztviselõt a kinevezése szerinti központi államigazgatási szerv köteles eredeti munkakörében

továbbfoglalkoztatni.

(3) Jelen §-ban nem szabályozott kérdésekben a kirendelésre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.

Határozott idejû áthelyezés

56. § (1) Az államigazgatási szerv, a kormánytisztviselõ és egy másik államigazgatási szerv megállapodhat

a kormánytisztviselõnek a másik államigazgatási szervhez történõ határozott idejû áthelyezésében.

A kormánytisztviselõ határozott idejû áthelyezésekor a kinevezést az áthelyezés idejére közös megegyezéssel

módosítani kell. A határozott idõ elteltével a kormánytisztviselõt az elõmeneteli szabályok figyelembevételével vissza

kell helyezni ahhoz az államigazgatási szervhez, ahonnan áthelyezték (a továbbiakban: áthelyezõ államigazgatási

szerv).

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából államigazgatási szervnek kell tekinteni az e törvény 1–2. §-aiban

meghatározott szerveket.

(3) A határozott idejû áthelyezésre megfelelõen kell alkalmazni az 53. § (3) bekezdésében foglaltakat.

Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban történõ szakértõi

részvétel, Európai Unió Intézményeiben foglalkoztatott nemzeti szakértõ

57. § (1) Az államigazgatási szerv és a kormánytisztviselõ megállapodhat abban, hogy a kormánytisztviselõ határozott ideig az

Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programok keretében szakértõi

tevékenységet lát el. A kormánytisztviselõ és a fejlesztési programok végrehajtásáért felelõs szerv között a szakértõi

tevékenység gyakorlásával kapcsolatban kötött megállapodás nem hoz létre e törvény szerinti további jogviszonyt.

(2) A nemzeti szakértõként történõ foglalkoztatásról valamely európai uniós intézmény és a küldõ államigazgatási szerv

közötti megállapodás rendelkezik. A kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonya a küldõ államigazgatási

szervnél a nemzeti szakértõként történõ foglalkoztatás ideje alatt folyamatosan fennáll.
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(3) A kormánytisztviselõ kinevezését az (1)–(2) bekezdésekben foglalt tevékenység ellátásának idõtartamára közös

megegyezéssel módosítani kell. A határozott idõ elteltével a kormánytisztviselõt az elõmeneteli szabályok

figyelembevételével vissza kell helyezni a szakértõi tevékenységet megelõzõen általa betöltött beosztásba.

(4) Az (1)–(2) bekezdésekben foglalt tevékenység ellátásának ideje alatt a kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati

jogviszonya – a 63. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nem szüntethetõ meg felmentéssel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti programban egyes részfeladatok végrehajtásáért felelõs szakértõként részt vevõ,

a megvalósítás idõtartama alatt esetileg a kedvezményezett országban tartózkodó kormánytisztviselõre a (3)

bekezdést nem kell alkalmazni.

A munkáltató személyében bekövetkezõ jogutódlás

58. § (1) Nem kell a kormánytisztviselõ beleegyezése, ha – a kormányzati szolgálati jogviszony, a feladatkör, az illetmény és

a munkavégzés helye szerinti település megváltozása nélkül – a közigazgatási szerv személyében jogutódlás miatt

bekövetkezett változás indokolja a kinevezés módosítását.

(2) Jogutódlás esetén az annak idõpontjában fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelességek a jogutódlás

idõpontjában a jogelõdrõl (átadó) a jogutód (átvevõ) munkáltatóra szállnak át.

(3) Az átadó munkáltató az átszállást megelõzõen köteles tájékoztatni az átvevõ munkáltatót az átszállással érintett

jogviszonyokból, valamint a tanulmányi szerzõdésekbõl származó jogokról és kötelezettségekrõl. A tájékoztatás

elmaradása az átvevõ munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti.

(4) Az átvevõ munkáltató az átszállást követõ harminc napon belül a munkáltató azonosító adatainak közlésével köteles

írásban tájékoztatni a kormánytisztviselõt a munkáltató személyében bekövetkezett változásról.

Végleges áthelyezés

59. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntethetõ végleges áthelyezéssel közigazgatási szervekhez.

(2) A közigazgatási szerv, a kormánytisztviselõ és egy másik közigazgatási szerv megállapodhat a kormánytisztviselõnek

a másik közigazgatási szervhez történõ végleges áthelyezésében. Végleges áthelyezés esetén az áthelyezõ

közigazgatási szerv a hozzájárulást nem tagadhatja meg, feltéve, hogy a megkeresés kézhezvétele és az áthelyezés

kért idõpontja közötti idõtartam a két hónapot meghaladja.

(3) Végleges áthelyezéskor a kormánytisztviselõ az áthelyezést kezdeményezõ szervnél új kinevezést kap.

(4) Végleges áthelyezés esetén a közszolgálati igazolást, valamint a kormánytisztviselõ illetményét és egyéb

járandóságait ki kell adni.

(5) Végleges áthelyezés esetén a kormánytisztviselõ jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.

A kormányzati szolgálati jogviszony megszûnése

A megszûnés

60. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony megszûnik:

a) a kinevezésben foglalt határozott idõ lejártával,

b) a kormánytisztviselõ halálával,

c) e törvény erejénél fogva az e törvényben meghatározott esetekben,

d) az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró, illetve ügyész minisztériumi

beosztásának megszûnésével,

e) a 70. életév betöltésével,

f) a prémiumévek programban történõ részvétel, illetõleg különleges foglalkoztatási állományba helyezés esetén az

erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint,

g) az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszûnésével,

h) a kormánytisztviselõ politikai vezetõvé történõ megválasztásával, illetve kinevezésével,

i) a hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel,

j) ha a kormánytisztviselõ a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az

öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõt megszerezte, kivéve, ha a kormánytisztviselõ kérelmére és

hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja.
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(2) A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntethetõ:

a) a felek közös megegyezésével,

b) áthelyezéssel a közigazgatási szervek között, illetve a közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszonyt

szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez,

c) lemondással,

d) felmentéssel,

e) azonnali hatállyal a próbaidõ alatt.

(3) Ha a kormányzati szolgálati jogviszony az (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján szûnik meg, a kormánytisztviselõ

részére annak megfelelõ összeget kell kifizetni, amely felmentése esetén a munkavégzési kötelezettség alóli

mentesítés idejére járó illetményének felel meg, kivéve, ha felmentés esetén a munkavégzés alóli mentesítés

idõtartamára a kormánytisztviselõ illetményre nem lenne jogosult.

(4) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott életkori korlát alól a miniszterelnök felmentést adhat, ha

a kormánytisztviselõi kinevezés a külszolgálathoz kapcsolódó képviselet-vezetõi megbízáshoz szükséges.

(5) A 38. § (2) bekezdés alapján létrejött tartós külszolgálat hatvan napos hatállyal megszüntethetõ.

(6) A kormánytisztviselõ köteles bemutatni a munkáltatónak az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feltétel

megállapításához szükséges, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatát.

61. § (1) A kormánytisztviselõ a kormányzati szolgálati jogviszonyról bármikor lemondhat.

(2) A kormánytisztviselõ lemondási ideje két hónap. A felek ennél rövidebb idõben is megállapodhatnak. Határozott idejû

kormányzati szolgálati jogviszony esetén a lemondási idõ nem terjedhet túl a kinevezésben meghatározott

idõtartamon.

62. § Ha a határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ

a) állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél,

b) az Európai Unió szerveinél

jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonya az a) vagy b) pont szerinti jogviszony kezdete elõtti napon

megszûnik. A megszûnés idõpontját a felek ettõl eltérõen is meghatározhatják.

A megszüntetés

63. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha

a) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõje, az államigazgatási szerv vezetõje

döntése alapján az államigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt

a kormánytisztviselõ munkaköre megszûnik;

b) megszûnt az államigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a kormánytisztviselõt

foglalkoztatták;

c) átszervezés következtében munkaköre megszûnik;

d) a kormánytisztviselõ nyugdíjasnak minõsül (kivéve, ha a jogviszony a 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján

megszûnt).

(2) A kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha

a) a kormánytisztviselõ hivatalára méltatlan;

b) a kormánytisztviselõ munkavégzése nem megfelelõ;

c) a kormánytisztviselõ egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan;

d) az 48. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kinevezés-módosítás esetén a kormánytisztviselõ azt

kérelmezi;

e) a kormánytisztviselõ vezetõjének bizalmát elveszti;

f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt

feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ kormánytisztviselõ kérelmezi.

(3) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tûnnie és

a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerû.

(4) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi okból bekövetkezõ alkalmatlanság esetén

a kormánytisztviselõ akkor menthetõ fel, ha a hivatali szervezetben a képzettségének, besorolásának és egészségi

állapotának megfelelõ betöltetlen munkakör nincs, vagy ha az ilyen munkakörbe való áthelyezéséhez

a kormánytisztviselõ nem járul hozzá.
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(5) Ha az államigazgatási szerv jogutód nélkül szûnik meg, akkor a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnésével,

valamint a 73. §-ban meghatározott feladatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket – ha jogszabály eltérõen

nem rendelkezik – az államigazgatási szerv felügyeleti szerve hozza meg.

(6) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel

megállapításához szükséges jogosultsági idõt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti

határozatával kell igazolni.

(7) A munkáltató a határozatlan idõtartamú jogviszony felmentéssel történõ megszüntetését nem köteles indokolni, ha

a kormánytisztviselõ nyugdíjasnak minõsül.

64. § (1) Hivatalára az a kormánytisztviselõ méltatlan, aki olyan magatartást tanúsít – akár a hivatali munkájával

(munkavégzésével) összefüggésben, akár munkahelyén kívül –, amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás

tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja, és

emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa.

(2) A méltatlanság címén való felmentés közlése elõtt lehetõséget kell adni a kormánytisztviselõnek a felmentés

indokainak megismerésére és az azokkal szembeni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeibõl

következõen ez a munkáltatótól nem várható el.

(3) A méltatlanság jogcímén történõ felmentés jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstõl számított

tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétõl számított egy éven belül, bûncselekmény elkövetése

esetén a büntethetõség elévüléséig lehet gyakorolni. Ha a méltatlanság jogcímén történõ felmentés jogát testület

jogosult gyakorolni, a tudomásszerzés idõpontjának azt kell tekinteni, amikor a felmentés okáról a testületet – mint

a munkáltatói jogkört gyakorló szervet – tájékoztatják. A hivatalára méltatlanná vált kormánytisztviselõ kormányzati

szolgálati jogviszonyát felmentési idõ nélkül (azonnali hatállyal) kell megszüntetni.

(4) A sérelmezett munkáltatói intézkedés végrehajtására a közszolgálati panasz benyújtásának nincs halasztó hatálya.

(5) A méltatlanság jogcímén történõ felmentés esetében a 70. és 71. § nem alkalmazható.

65. § (1) A 63. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felmentésre akkor kerülhet sor, ha

a) a minõsítés alapján a kormánytisztviselõ munkaköri feladatainak ellátása nem megfelelõ színvonalú, és

b) az államigazgatási szervnél nincs másik, a kormánytisztviselõ minõsítésében foglaltak alapján megfelelõ

felajánlható munkakör, vagy a kormánytisztviselõ a munkáltató által (2) bekezdésben foglaltak szerint felajánlott

munkakört nem fogadta el.

(2) A kormánytisztviselõ számára a felmentését megelõzõen az államigazgatási szervnél – feltéve, ha ilyennel

rendelkezik – másik megfelelõ kormánytisztviselõi munkakört kell felajánlani. A kormánytisztviselõ a felajánlott

munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik.

A nyilatkozat hiányát a munkakör elutasításának kell tekinteni, kivéve, ha a késedelem a kormánytisztviselõ önhibáján

kívül esõ okból következett be. A kormánytisztviselõ elfogadó nyilatkozata esetén õt az új munkakörének megfelelõen

kell besorolni és besorolásának megfelelõ illetményre jogosult.

(3) Nem lehet megfelelõnek tekinteni azt a munkakört, amelynek ellátásához a minõsítés során nem megfelelõnek

minõsített szakmai követelmény szükséges.

(4) Ha a kormánytisztviselõ a felajánlott állást elutasítja, vagy ha az államigazgatási szervnél a (2) bekezdésben

meghatározott munkakör nincs, akkor a kormánytisztviselõt a 63. § (2) bekezdés b) pontja alapján fel kell menteni.

(5) A kormánytisztviselõ a minõsítés tartalmának, illetve a felajánlott munkakör megfelelõségének vizsgálata iránt

a Kormánytisztviselõi Döntõbizottsághoz fordulhat. A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság határozatával szemben

kizárólag jogi tények vizsgálata tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozással – hibás vagy valótlan

ténymegállapításának megsemmisítése iránt – a kormánytisztviselõ közszolgálati jogvitát kezdeményezhet

a bíróságnál.

66. § (1) Bizalomvesztésnek minõsül, ha a kormánytisztviselõ a 76. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem

tesz eleget.

(2) A bizalomvesztés indoka kizárólag a kormánytisztviselõ magatartásában, illetve munkavégzésében megnyilvánuló és

bizonyítható tény lehet.

67. § (1) Az államigazgatási szerv legkésõbb a felmentés közlésekor írásban tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet

a felmentéssel érintett kormánytisztviselõk személyes adatairól, utolsó munkakörérõl, szakképzettségérõl és
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illetményérõl. A tájékoztatási kötelezettség – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a jogutód nélkül megszûnõ

államigazgatási szerv felügyeleti szervét terheli.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentésre a 63. § (1) bekezdés

a)–c) pontjaiban meghatározott okból kerüljön sor és a felmentéssel érintett kormánytisztviselõk létszáma harminc

napon belül

a) húsz fõnél kevesebb kormánytisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább öt fõ;

b) húsznál több száznál kevesebb kormánytisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább tíz fõ;

c) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb kormánytisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább

a kormánytisztviselõk 10%-a;

d) háromszáz vagy annál több kormánytisztviselõ foglalkoztatása esetén legalább harminc fõ.

Az a)–d) pontban meghatározott rendelkezések alkalmazása szempontjából a kormánytisztviselõi jogviszonyban és

a munkaviszonyban állók létszámát össze kell számítani.

68. § (1) A felmentési idõ két hónap.

(2) A felmentési idõ a felmentési okiratban megjelölt napon kezdõdik. A felmentési idõ legkorábban a felmentés közlését

követõ napon kezdõdhet.

(3) Határozott idejû kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése esetén a felmentési idõ nem terjedhet túl azon az

idõponton, amikor a kormányzati szolgálati jogviszony a kinevezés értelmében felmentés nélkül is megszûnt volna.

(4) A kormánytisztviselõt a felmentés idõtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell,

erre az idõtartamra illetményre jogosult. A 85. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabály

nem alkalmazható a munkavégzési kötelezettség alól mentesített kormánytisztviselõvel szemben. A munkavégzés

alól a kormánytisztviselõt a kívánságának megfelelõen – legfeljebb két részletben – kell mentesíteni.

(5) A kormánytisztviselõ a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményre havonta egyenlõ

részletekben jogosult.

(6) A kifizetett illetményt visszakövetelni nem lehet, ha a kormánytisztviselõt a munkavégzés alól végleg mentesítették és

az illetmény fizetését kizáró körülmény a kormánytisztviselõnek a munkavégzés alóli mentésítése után következett be.

A végkielégítés

69. § (1) A kormánytisztviselõt – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – végkielégítés illeti meg, ha kormányzati szolgálati

jogviszonya felmentés vagy az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszûnése következtében szûnik meg.

(2) A végkielégítés összege, ha a kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje legalább

a) három év: egyhavi,

b) öt év: kéthavi,

c) nyolc év: háromhavi,

d) tíz év: négyhavi,

e) tizenhárom év: öthavi,

f) tizenhat év: hathavi,

g) húsz év: nyolchavi

– a felmentési idõ kezdetekor vagy az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszûnésekor irányadó – illetményének

megfelelõ összeg. A végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha a kormánytisztviselõ

kormányzati szolgálati jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelõzõ öt éven belül

szûnik meg. Nem illeti meg az emelt összegû végkielégítés a kormánytisztviselõt, ha valamelyik jogcímen korábban

már emelt összegû végkielégítésben részesült. A kifizetett végkielégítés összegét fel kell tüntetni a közszolgálati

igazoláson.

(3) A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a kormányzati szolgálati jogviszonyt megszüntetõ

államigazgatási szervnél kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idõt lehet figyelembe venni.

(4) A 38. § (2) bekezdése szerint határozott idõre létesített kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel történõ

megszüntetése esetén a végkielégítés összegének meghatározásánál a kinevezés és a felmentés közötti idõtartamot

kell figyelembe venni.

(5) A (3) és (4) bekezdés alkalmazása szempontjából kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõnek minõsül

a) a jogelõd munkáltatónál – ideértve jogviszonyváltás esetén az átadó munkáltatónál – ,
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b) áthelyezés esetén a költségvetési szervnél kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban,

hivatásos szolgálati jogviszonyban, illetve 1992. július 1-jéig bármely munkáltatónál munkaviszonyban,

c) a 204. § (5) bekezdése szerint folyamatosnak tekintendõ kormányzati szolgálati jogviszony esetében a politikai

fõtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonyban,

d) átminõsítés esetén a hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött idõ is.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével a végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a kormányzati

szolgálati jogviszony folyamatosan fennálljon a jogviszony megszüntetéséig.

(7) A végkielégítés összegének a felére jogosult a kormánytisztviselõ, ha felmentésére azért került sor, mert a 63. §

(4) bekezdése szerinti áthelyezéséhez nem járult hozzá, kivéve, ha a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, így

különösen, ha

a) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál,

b) a korábbi kötelezõ heti munkaidejéhez képest rövidebb vagy hosszabb heti kötelezõ munkaidõvel együttjáró

munkakört ajánlanak fel,

c) a korábbi határozatlan idejû alkalmazás helyett határozott idejût ajánlanak fel,

d) az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történõ oda- és visszautazás ideje naponta

a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelõ kormánytisztviselõ esetében a másfél órát meghaladja.

Az a) pont alkalmazása szempontjából akkor is a kormánytisztviselõ besorolása szerinti illetményt kell figyelembe

venni, ha besorolása szerinti illetményénél magasabb illetményben, címadományozásban részesült, fõtanácsadói,

tanácsadói munkakört töltött be.

(8) A végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell kifizetni.

(9) Végkielégítésre nem jogosult a kormánytisztviselõ, ha

a) a felmentés a gyakornoki idõ alatt történt;

b) legkésõbb a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnésének idõpontjában nyugdíjasnak minõsül;

c) felmentésére a 63. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott okból került sor;

d) kormányzati szolgálati jogviszonya a 72. § szerint szûnt meg és az új munkáltatóval a 72. § szerint foglalkoztatásra

irányuló jogviszonyt létesít;

e) méltatlanság címén mentették fel.

(10) Ha a kormánytisztviselõ a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy

költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs

jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében illetményre nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása

során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.

Felmentési védelem

70. § (1) A munkáltató felmentéssel nem szüntetheti meg a jogviszonyt

a) a várandósság,

b) a szülési szabadság,

c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság [111. §, 113. § (1) bekezdés], illetve – a fizetés

nélküli szabadság igénybevétele nélkül is – a gyermek hároméves koráig terjedõ,

d) a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresõképtelenség,

e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint

f) a nõ jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggõ kezelésének, de legfeljebb ennek

megkezdésétõl számított hat hónap

idõtartama alatt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem alkalmazása szempontjából a felmentés közlésének idõpontja az irányadó.

(3) Az (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott körülményre a kormánytisztviselõ csak akkor hivatkozhat, ha errõl

a munkáltatót a felmentés közlését megelõzõen tájékoztatta.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti védelem a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül azt a szülõt illeti meg, aki

a fizetés nélküli szabadságot utoljára igénybe vette.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott védelem az anyát illeti meg, ha a fizetés nélküli szabadságot mindkét

szülõ igénybe veszi.
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71. § (1) A munkáltató általi felmentés esetén a felmentési idõ legkorábban az alábbiakban meghatározott idõtartam lejártát

követõ napon kezdõdik:

a) betegség miatti keresõképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követõ egy év,

b) a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a kormánytisztviselõ jogviszonyának felmentéssel

történõ megszüntetésére, ha a kormánytisztviselõ nyugdíjasnak minõsül.

A jogviszonyváltás

72. § (1) A munkáltató személyében a jogszabály rendelkezése folytán bekövetkezõ olyan változás esetén, ha a munkáltató

egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erõforrásainak vagy feladat- és hatáskörének

meghatározott csoportja) az e törvény hatálya alól egy, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá

tartozó munkáltatóhoz kerül, a munkáltató érintett szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott

kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonya – a (3), (4) és a (9) bekezdésben foglalt kivétellel –

a jogállásváltozás idõpontjában közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.

(2) A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevõ munkáltató az átalakulást követõ harminc napon belül

tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem alakul át a kormánytisztviselõ jogviszonya, ha az átvevõ munkáltató

a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt az

átadással érintett kormánytisztviselõvel, ebben az esetben a kormányzati szolgálati jogviszony a törvény erejénél

fogva az átadás idõpontjában megszûnik. A jogviszony megszûnésérõl a kormánytisztviselõt az átadás napjával

írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnése esetén a kormánytisztviselõ számára a 69. § alkalmazásával

megállapított végkielégítést kell megfizetni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni, ha az átadással érintett kormánytisztviselõvel szemben

a közalkalmazottakra vonatkozó szabályozás alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az összeférhetetlenséget

kiváltó ok megszüntethetõ, és ennek érdekében a kormánytisztviselõ a jogviszony átalakulását megelõzõen

intézkedik, és ezt igazolja.

(5) A jogviszony közalkalmazotti jogviszonnyá történõ átalakulását követõ negyvenöt napon belül a kormánytisztviselõt

a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell állapítani.

(6) Határozatlan idõtartamú kormányzati szolgálati jogviszony – eltérõ törvényi rendelkezés hiányában – határozatlan

idõtartamú közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén a jogviszony

teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.

(7) Az átalakult jogviszony esetén a kormánytisztviselõnek az átalakulással érintett e törvény hatálya alá tartozó

munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevõ

munkáltatónál töltötte volna el.

(8) A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló vezetõ jogviszonyának átalakulását követõen – a közalkalmazotti

jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével – kell a vezetõi munkakör szintjét és megnevezését

megállapítani.

(9) Ha a jogviszony átalakulása idõpontjában munkaügyi per fegyelmi felelõsségre vonás tekintetében folyik, a kereset

elbírálásánál

a) a fegyelmi elbocsátás szabályait kell megfelelõen alkalmazni, ha a kormánytisztviselõ jogviszonya közalkalmazotti

jogviszonnyá,

b) a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelõen alkalmazni, ha a kormánytisztviselõ jogviszonya

munkajogviszonnyá,

c) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelõen alkalmazni, ha a kormánytisztviselõ jogviszonya

közszolgálati jogviszonnyá

alakul át.

(10) E § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni, ha a kormánytisztviselõ jogviszonya közszolgálati vagy

munkajogviszonnyá alakul át.
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A tartalékállomány

73. § (1) Ha az államigazgatási szervnél alkalmazott kormánytisztviselõt – ide nem értve a vezetõt – kormányzati szolgálati

jogviszonyából a 63. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott okból, vagy a 63. § (2) bekezdés b)–d) pontjaiban

meghatározott okból mentik fel vagy a 60. § (1) bekezdés g) pontja alapján szûnik meg a jogviszonya, akkor a

felmentési idejére, illetve a felmentési idõvel azonos idõtartamra tartalékállományba kell helyezni, abból a célból,

hogy számára másik közigazgatási szervnél képzettségének, besorolásának megfelelõ állást ajánljanak fel. Ha a

kormánytisztviselõt kérésére a tartalékállományból törlik, a reá irányadó végkielégítés felére jogosult, kivéve, ha

munkaviszony létesítése, vagy hivatásos szolgálati, illetve katonai szolgálati jogviszonyban történõ foglalkoztatás

miatt kéri a törlését. A kormányzati szolgálati jogviszony megszûnésével a tartalékállományba helyezés is megszûnik.

(2) A hivatásos szolgálati, illetve katonai szolgálati jogviszonyban állók tartalékállományba helyezésének szabályait külön

törvény állapítja meg. Az adatokat a külön jogszabályban kijelölt személyügyi szerv adja át a személyügyi központnak.

(3) A hivatali szervezet vezetõje – a Kormány által meghatározott módon – bejelenti az üres álláshelyet.

(4) Ha a munkáltató tartalékállományba helyezett kormánytisztviselõt nevez ki, akkor külön törvény kedvezményt írhat

elõ. A kedvezmény összegét a munkáltató személyi juttatásokra használhatja fel.

(5) A személyügyi központ kezeli a tartalékállományt.

(6) Ha a kormánytisztviselõ a tartalékállományból történõ áthelyezéséhez nem járul hozzá, akkor a 69. § (7) bekezdésben

foglaltak szerint kell eljárni.

Eljárás a jogviszony megszûnés, megszüntetés esetén

74. § (1) A kormánytisztviselõ jogviszonya megszüntetésekor (megszûnésekor) munkakörét az elõírt rendben köteles átadni és

a munkáltatóval elszámolni. A munkakör-átadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani.

(2) A jogviszony megszüntetésekor, illetve megszûnésekor az utolsó munkában töltött napon, de legkésõbb tizenöt

napon belül, a kormánytisztviselõ részére ki kell fizetni az illetményét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni

a jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban elõírt igazolásokat.

Kormányzati szolgálati jogviszony tartalma

Jogok és kötelezettségek

Az államigazgatási szerv kötelezettségei

75. § (1) Az államigazgatási szerv köteles

a) a kormánytisztviselõt a kinevezésében foglaltak és a jogszabályok, illetve a közszolgálati szabályzat szerint

foglalkoztatni, részére az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani,

b) a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani,

c) a kormánytisztviselõ e törvény szerinti elõmenetelének feltételeit biztosítani,

d) a kormánytisztviselõ feladatait és a munkakör betöltésével kapcsolatos követelményeket (végzettség,

szakképzettség, szakképesítés, tapasztalat, képességek) munkaköri leírásban rögzíteni,

e) a munkaköri feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy a kormánytisztviselõ a kormányzati szolgálati

jogviszonyból eredõ jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja,

f) a munkaköri feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni,

g) a kormánytisztviselõ munkakörével kapcsolatos képzést és továbbképzést elõsegíteni,

h) a kormánytisztviselõnek az e törvényben meghatározott illetményt és egyéb járandóságait megfizetni,

i) a kormánytisztviselõnek a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése során

indokoltan felmerült költségeit megtéríteni,

j) a kormánytisztviselõ teljesítményét értékelni és minõsítését elvégezni,

k) biztosítani annak lehetõségét, hogy a kormánytisztviselõ érdek-képviseleti tevékenységével kapcsolatos jogait

gyakorolhassa.

(2) A kormánytisztviselõt csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá

hátrányos következményekkel nem járhat.

(3) A fogyatékossággal élõ, illetve a megváltozott munkaképességû kormánytisztviselõ foglalkoztatása során

a munkáltatónak gondoskodnia kell az ésszerû alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.
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(4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába

lépést megelõzõen és a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt rendszeres idõközönként köteles

ingyenesen biztosítani a kormánytisztviselõ munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

(5) Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje köteles az e törvényben meghatározott kérdésekben,

valamint az általános munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben közszolgálati szabályzatot kiadni.

Kormánytisztviselõ kötelezettségei

76. § (1) A kormánytisztviselõ köteles

a) feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak, a hivatásetikai elveknek és a vezetõi döntéseknek megfelelõen, az

általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai

szerint ellátni,

b) az elõírt helyen és idõben, munkára képes állapotban megjelenni,

c) munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató rendelkezésére állni,

d) vezetõkkel és munkatársakkal együttmûködni,

e) munkáját személyesen ellátni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi

épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elõ.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a kormánytisztviselõ vezetõi iránti szakmai lojalitással köteles ellátni

feladatait. Szakmai lojalitás alatt kell érteni különösen a vezetõ által meghatározott szakmai értékek iránti

elkötelezettséget, a vezetõkkel és a munkatársakkal való alkotó együttmûködést, a szakmai elhivatottsággal történõ,

fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzést.

77. § Az államigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban állók tekintetében – ha a rendõrségrõl szóló törvény

elõírja – a rendõrségrõl szóló törvény szerinti belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv

ellenõrizheti, hogy az államigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselõ eleget

tesz-e az e törvényben meghatározott hivatali kötelezettségének.

78. § (1) A kormánytisztviselõ köteles felettese utasítását végrehajtani.

(2) A kormánytisztviselõ köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével:

a) bûncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg;

b) más személy életét, testi épségét vagy egészségét, illetõleg a környezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(3) A kormánytisztviselõ az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha annak teljesítése

a) az életét, egészségét vagy testi épségét, közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy

b) jogszabályba, a munkáltató által kiadott normatív utasításba ütközne.

(4) A kormánytisztviselõ köteles az utasítást adó figyelmét felhívni, és egyben kérheti az utasítás írásba foglalását, ha az,

vagy annak végrehajtása jogszabályba vagy a munkáltató által kiadott normatív utasításba ütközne, vagy teljesítése

kárt idézhet elõ és a kormánytisztviselõ a következményekkel számolhat, vagy az utasítás az érintettek jogos érdekeit

sérti. Az utasítást adó felettes az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. A kormánytisztviselõt az írásba

foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti.

(5) Ha az utasítást adó a kormánytisztviselõnek nem közvetlen felettese, akkor a közvetlen felettes útján kell az írásba

foglalást kérni.

(6) A kormánytisztviselõ, ha felettese döntésével, illetve utasításával nem ért egyet, jogosult különvéleményét írásba

foglalni. Emiatt hátrány nem érheti.

(7) Az utasítás jogszerû megtagadása nem menti fel a kormánytisztviselõt az alól, hogy munkavégzés céljából továbbra is

rendelkezésre álljon, és a jogszerû utasításokat teljesítse.

(8) Ha a kormánytisztviselõ az utasítás teljesítésének jogszerû megtagadása következtében nem végez munkát, a kiesõ

idõre illetményre jogosult.

(9) A kormánytisztviselõ a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása

feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésrõl a munkáltatót

haladéktalanul tájékoztatni kell.

79. § A kormánytisztviselõ mentesül a rendelkezésre állási, illetõleg munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól

a) keresõképtelensége idõtartamára,
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b) a külön jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggõ, egészségügyi intézményben történõ

kezelés idõtartamára,

c) kötelezõ orvosi vizsgálata idõtartamára,

d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra idõtartamra,

e) a szoptató anya a szoptatás elsõ hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermek esetén naponta kétszer két

órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermek esetén naponta két órára,

f) hozzátartozója halálakor két munkanapra,

g) a 80. § (1) bekezdése szerinti továbbképzésben, valamint a 81. §-ban foglaltak szerint a képzésben való

részvételhez szükséges idõre,

h) önkéntes, illetõleg létesítményi tûzoltói szolgálat ellátása idõtartamára,

i) bíróság vagy hatóság felhívására vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges idõtartamra,

j) a különös méltánylást érdemlõ személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét idõtartamára,

továbbá

k) e törvényben, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott idõtartamra.

Kormánytisztviselõ képzése, továbbképzése

80. § (1) A kormánytisztviselõ jogosult az elõmenetelhez, és köteles a központilag vagy az államigazgatási szerv által elõírt

képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben – ideértve a közigazgatási vezetõképzést is – (a továbbiakban együtt:

továbbképzés) részt venni.

(2) A továbbképzést – kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja.

(3) A kormánytisztviselõnek elõírt továbbképzés és az ezzel összefüggõ beszámolási vagy vizsgakötelezettség teljesítése

miatt kiesõ munkaidõre járó illetményét az államigazgatási szerv köteles megtéríteni.

(4) A továbbképzés költségeit a kormánytisztviselõ köteles megtéríteni az államigazgatási szervnek, ha neki felróható

okból a továbbképzést elmulasztja, illetve az elõírt követelményeket nem teljesíti, vagy ha hivatalvesztés fegyelmi

büntetéssel, méltatlanság jogcímén alapuló felmentéssel szûnt meg a kormányzati szolgálati jogviszonya, valamint

arra figyelemmel szüntették meg kormányzati szolgálati jogviszonyát közös megegyezéssel, hogy a fontos és bizalmas

munkakörbe történõ áthelyezéséhez nem járult hozzá. Ha a kormánytisztviselõ a továbbképzést a munkáltatónak

felróható okból mulasztja el, illetve nem teljesíti, akkor a továbbképzés költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.

Nincs megtérítési kötelezettsége a kormánytisztviselõnek az iskolarendszeren kívüli kötelezõ továbbképzés költségei

esetében, kivéve az idegen nyelvi képzést, valamint a külföldi képzést, továbbképzést.

81. § (1) Ha a kormánytisztviselõ képzésben – ide nem értve a 80. § (1) bekezdése szerinti továbbképzést – vesz részt és ez érinti

a munkaidejét, köteles ezt engedélyeztetni a munkáltatójával. A munkáltató engedélye alapján a kormánytisztviselõ

mentesül a tanulmányok folytatásához szükséges idõre a munkavégzési kötelezettsége alól, amelynek idõtartamára a

kormánytisztviselõ illetményre jogosult. A kormánytisztviselõ – tanulmányi szerzõdés vagy közszolgálati szabályzat

eltérõ rendelkezése hiányában – köteles ledolgozni a tanulmányi célú mentesítés idõtartamát.

(2) A mentesítés mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelezõ iskolai foglalkozás és szakmai

gyakorlat idõtartamáról szóló igazolásnak megfelelõen állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a munkáltató vizsgánként – ha egy vizsganapon a kormánytisztviselõnek több

vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként – a vizsga napját is beszámítva négy munkanapra köteles a

kormánytisztviselõt mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól. Vizsgának az oktatási intézmény által

meghatározott számonkérés minõsül.

(4) A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanapra köteles

a kormánytisztviselõt mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól.

(5) A munkáltató a kormánytisztviselõ kérésének megfelelõen köteles a (3)–(4) bekezdés szerint mentesíteni

a kormánytisztviselõt munkavégzési kötelezettsége alól.

Tanulmányi szerzõdés

82. § (1) A tanulmányi szerzõdésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a kormánytisztviselõ

pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után

a támogatás mértékével arányos idõn – de legfeljebb öt éven – keresztül kormányzati szolgálati jogviszonyát

lemondással nem szünteti meg. A tanulmányi szerzõdést írásba kell foglalni.
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(2) Nem köthetõ tanulmányi szerzõdés

a) jogszabály vagy közszolgálati szabályzat alapján járó kedvezmények biztosítására, továbbá,

b) ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a kormánytisztviselõt.

(3) Tanulmányi szerzõdést csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának elõzetes engedélyével köthet a kormánytisztviselõ

más államigazgatási szervvel, illetõleg más munkáltatóval.

(4) A tanulmányi szerzõdésben meg kell határozni a munkáltatót terhelõ támogatás formáját és mértékét, továbbá

– a támogatás mértékével arányosan – a kormánytisztviselõ által a munkáltatónál kötelezõen kormányzati szolgálati

jogviszonyban töltendõ idõ tartamát, amely öt évnél hosszabb nem lehet.

(5) A munkáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban töltendõ idõ tartamába – a tanulmányi szerzõdés ellenkezõ

kikötése hiányában – nem számít be a kormányzati szolgálati jogviszony szünetelésének az az esete, amelyre

a kormánytisztviselõt szabadság nem illeti meg.

(6) A munkáltató személyében bekövetkezõ változás esetén a tanulmányi szerzõdésbõl származó jogok és

kötelezettségek az átvevõ munkáltatóra átszállnak.

(7) Amennyiben a munkáltató a támogatást nem biztosítja, vagy egyéb lényeges szerzõdésszegést követ el,

a kormánytisztviselõ mentesül a szerzõdésbõl folyó kötelezettségei alól, és a szerzõdésszegésbõl eredõ esetleges kárát

érvényesítheti.

(8) Ha a támogatásban részesülõ kormánytisztviselõ tanulmányait nem megfelelõ eredménnyel folytatja, nem lép

a szerzõdés szerinti idõpontban a munkáltatónál munkába, illetõleg a meghatározott idõtartamot nem tölti le, vagy

egyéb lényeges szerzõdésszegést követ el, a munkáltató követelheti a ténylegesen nyújtott támogatásnak megfelelõ

összeg megtérítését.

(9) Amennyiben a támogatásban részesülõ a szerzõdésben kikötött idõtartamnak csak egy részét nem tölti le, megtérítési

kötelezettsége ezzel arányos.

(10) A tanulmányi szerzõdést mindkét fél felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely

a tanulmányi szerzõdésbõl eredõ kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy annak teljesítése aránytalan

sérelemmel járna.

(11) A kormánytisztviselõ felmondása esetén a munkáltató az általa nyújtott támogatást visszakövetelheti. A munkáltató

a támogatást arányosan követelheti vissza, ha a kormánytisztviselõ a szerzõdésben kikötött tartamnak csak egy részét

tölti le. A munkáltató felmondása esetén a támogatás nem követelhetõ vissza.

A kormánytisztviselõi hivatás etikai alapelvei

83. § (1) A kormánytisztviselõre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen a hûség és elkötelezettség, a nemzeti érdekek

elõnyben részesítése, az igazságos és méltányos jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az elõítéletektõl való

mentesség, a pártatlanság, a felelõsségtudat és szakszerûség, az együttmûködés, az intézkedések megtételére

irányuló arányosság és a védelem.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt hivatásetikai alapelveken túlmenõen a vezetõkkel szemben további etikai alapelvek

különösen a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott hivatásetikai elvek megsértése esetén az MKK etikai eljárás lefolytatására

jogosult.

(4) Az etikai eljárás eredménye alapján az MKK fegyelmi eljárást kezdeményezhet a kormánytisztviselõ munkáltatójánál.

Együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség

84. § (1) Nem létesíthetõ kormánytisztviselõi jogviszony, ha a kormánytisztviselõ ezáltal hozzátartozójával irányítási

(felügyeleti), ellenõrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

(2) A külszolgálati hálózat felügyeletét ellátó miniszter – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az (1) bekezdésben

foglalt tilalom alól – különösen indokolt esetben – felmentést adhat.

85. § (1) A kormánytisztviselõ nem lehet helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati képviselõ annál az

önkormányzatnál, amely az õt alkalmazó államigazgatási szerv illetékességi területén mûködik.

(2) A kormánytisztviselõ további jogviszonyt – tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom

alá esõ szellemi tevékenység (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekû önkéntes

tevékenység kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának elõzetes engedélyével létesíthet. A gyakorolható
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tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekû önkéntes tevékenység végzésére irányuló

jogviszonyt, annak létesítését megelõzõen a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e

jogviszony keretében végzett tevékenység a kormánytisztviselõ munkaköri feladataival közvetlenül összefügg.

(3) A kormánytisztviselõ a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekû

önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának elõzetes

engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés idõtartama részben azonos a kormánytisztviselõ beosztás szerinti

munkaidejével.

(4) A kormánytisztviselõ

a) nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely

pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné;

b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében – az országgyûlési, az európai parlamenti, illetve a

helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve – közszereplést nem vállalhat;

c) nem lehet gazdasági társaságnál vezetõ tisztségviselõ, illetve felügyelõbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági

társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami

tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen

vagy közvetett befolyás mértéke – a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva –

legalább ötven százalék.

(5) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása következtében gazdasági társaságban

vagy más szervezetben keletkezõ vezetõ tisztségviselõi, illetve felügyelõbizottsági, audit bizottsági tagság, amelynek

alapja az államháztartás, illetve a pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítése érdekében hozott állami

intézkedés, különös tekintettel az állami tõkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve garanciavállalásra.

86. § (1) A kormánytisztviselõ köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott

összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha kormánytisztviselõi jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen

helyzetbe kerül. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles haladéktalanul írásban felszólítani a kormánytisztviselõt az

összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyiben a kormánytisztviselõ az összeférhetetlenséget a felszólítás

kézbesítésétõl számított harminc napon belül nem szünteti meg, kormánytisztviselõi jogviszonya megszûnik.

(2) Ha a 84. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség a kormánytisztviselõi jogviszony fennállása alatt keletkezik, akkor

az érintettek megegyezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el, hogy melyik kormánytisztviselõnek

szûnik meg a kormánytisztviselõi jogviszonya.

87. § (1) A vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõ a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszony

kivételével további jogviszonyt nem létesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõ a munkáltatói jogkör

gyakorlójának az elõzetes engedélye alapján

a) viselhet egyesületben, érdek-képviseleti szervezetben, valamint szövetkezetben tisztséget,

b) folytathat közérdekû önkéntes tevékenységet,

c) lehet alapítvány, közalapítvány kezelõ szervezetének tagja, illetve elnöke.

(3) Vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõ összeférhetetlenségére az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon

túlmenõen egyebekben a kormánytisztviselõre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A vagyongyarapodás vizsgálata

88. § A munkáltatói jogkör gyakorlója az állami adóhatóságnál a közélet tisztasága szempontjából jelentõs érzékenységgel

rendelkezõ munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselõ és vele egy háztartásban élõ hozzátartozója

vagyongyarapodásának az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti vizsgálatát a kormánytisztviselõi jogviszony

fennállása alatt ötévente, megszûnése esetén haladéktalanul kezdeményezi.

A munka- és pihenõidõ

A napi munkaidõ és az általános munkarend, a munkaidõkeret

89. § (1) A teljes napi munkaidõ napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidõ). A heti munkaidõ heti negyven óra, hétfõtõl

csütörtökig 8.00–16.30 óráig, pénteken 8.00–14.00 óráig tart (általános munkarend).

40654 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



(2) A kinevezés az (1) bekezdésben foglalt, az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidõnél rövidebb napi

munkaidõt is megállapíthat, ebben az esetben az egyébként járó illetményt arányosan csökkenteni kell

(részmunkaidõ).

90. § (1) A munkáltató a kormánytisztviselõ által teljesítendõ munkaidõt munkaidõkeretben is meghatározhatja.

(2) A munkaidõkeretben teljesítendõ munkaidõt a munkaidõkeret tartama, a napi munkaidõ és az általános munkarend

alapul vételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra esõ munkaszüneti napot

figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A munkaidõ (2) bekezdés szerinti meghatározásakor a távollét tartamát figyelmen kívül kell hagyni vagy az adott

munkanapra irányadó beosztás szerinti napi munkaidõ mértékével kell számításba venni. Munkaidõ-beosztás

hiányában a távollét tartamát a napi munkaidõ mértékével kell figyelmen kívül hagyni vagy számításba venni.

(4) A munkaidõkeret kezdõ és befejezõ idõpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni.

(5) A munkaidõkeret tartama – a 89. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott idõtartam figyelembevételével – legfeljebb

négy hónap vagy tizenhat hét.

A munkaidõ-beosztás szabályai

91. § (1) A munkaidõ-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

(2) A kormánytisztviselõre a kinevezéstõl eltérõ foglalkoztatás eseteiben (51–55. §) a munkavégzés helye szerinti

munkarend az irányadó.

(3) A munkáltató a munkaidõt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére

figyelemmel osztja be.

(4) A kormánytisztviselõ munkaidõ-beosztását a munkáltatói jogkör gyakorlója az általános munkarendtõl eltérõen is

megállapíthatja.

92. § (1) A kormánytisztviselõ beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidõt kivéve – négy óránál rövidebb nem lehet.

(2) A kormánytisztviselõ beosztás szerinti

a) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra,

b) heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra

lehet.

(3) A kormánytisztviselõ beosztás szerinti napi vagy heti munkaideje a (2) bekezdésben meghatározott idõtartamot

legfeljebb egy órával meghaladhatja, ha a téli idõszámítás kezdete a munkaidõ-beosztás szerinti munkaidõre esik.

(4) A kormánytisztviselõ beosztás szerinti

a) napi munkaidejébe a 96. § (2) bekezdés a) pontjában,

b) heti munkaidejébe a 96. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában

meghatározott rendkívüli munkaidõ idõtartamát is be kell számítani.

(5) A kormánytisztviselõ beosztás szerinti napi munkaidejébe az ügyelet, valamint a készenlét teljes tartamát be kell

számítani, ha a munkavégzés tartama nem mérhetõ.

(6) Egyenlõtlen munkaidõ-beosztás alkalmazása esetén a (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezést azzal az

eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beosztás szerinti heti munkaidõ tartamát átlagban kell figyelembe venni.

(7) A 93. § (6) bekezdésében meghatározott rendelet szerinti munkarendet alkalmazó munkáltatónál – munkaidõkeret

hiányában – a szombaton történõ munkavégzéssel érintett naptári héten a (2) bekezdés b) pontja, valamint a 95. §

(4) bekezdése nem irányadó.

(8) A munkáltató – a felek megállapodása alapján – a napi munkaidõt legfeljebb két részletben is beoszthatja (osztott napi

munkaidõ). A beosztás szerinti napi munkaidõk között legalább két óra pihenõidõt kell biztosítani.

Munkaszüneti nap

93. § (1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfõ, május 1., pünkösdhétfõ, augusztus 20., október 23., november

1. és december 25–26.

(2) A Közszolgálati Tisztviselõk Napja július 1-je, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túl szintén munkaszüneti nap.

(3) Munkaszüneti napra rendes munkaidõ

a) a rendeltetése folytán e napon is mûködõ munkáltatónál vagy munkakörben,
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b) az idényjellegû,

c) társadalmi közszükségletet kielégítõ vagy külföldre történõ szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegébõl

eredõen – e napon szükséges munkavégzés esetén,

d) külföldön történõ munkavégzés során

foglalkoztatott kormánytisztviselõ számára osztható be.

(4) A munkáltató vagy a munkakör akkor minõsül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán mûködõnek, ha

a) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy

általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredõ igény alapján, vagy

b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegetõ veszély megelõzése vagy

elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.

(5) A munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell megfelelõen alkalmazni, ha a munkaszüneti nap

vasárnapra esik, továbbá a húsvét- és a pünkösdvasárnap tekintetében.

(6) A foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által évenként kiadott, az általános munkarendben foglalkoztatott

munkavállalók munkaidõ-beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását szabályozó rendelet hatálya

kiterjed a kormánytisztviselõkre.

A munkaközi szünet és a pihenõidõ

94. § (1) Ha a napi munkaidõ a hat órát meghaladja, a kormánytisztviselõ részére a munkaidõn belül – a munkavégzés

megszakításával – napi harminc perc, valamint minden további három óra munkavégzés után a kormánytisztviselõ

részére legalább húsz perc munkaközi szünetet kell egybefüggõen biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a beosztás szerinti napi munkaidõbe a 96. § (2) bekezdés a) pontja szerinti rendkívüli

munkaidõ tartamát be kell számítani.

95. § (1) A kormánytisztviselõ részére a napi munkájának befejezése és a következõ napi munkakezdés között legalább

tizenegy óra egybefüggõ pihenõidõt (napi pihenõidõ) kell biztosítani.

(2) A napi pihenõidõ, ha az a nyári idõszámítás kezdetének idõpontjára esik, legalább tíz óra.

(3) A kormánytisztviselõt a készenlétet követõen, ha munkát nem végzett, nem illeti meg pihenõidõ.

(4) A kormánytisztviselõt hetenként két egymást követõ pihenõnap illeti meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell

esnie (heti pihenõnap).

A rendkívüli munkaidõ

96. § (1) Rendkívüli esetben a kormánytisztviselõ a beosztás szerinti munkaidején felül is köteles munkahelyén munkát

végezni.

(2) Rendkívüli munkaidõ

a) a munkaidõ-beosztástól eltérõ munkaidõ,

b) a munkaidõkereten felüli munkaidõ,

c) az ügyelet tartama, továbbá

d) a készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre érkezéstõl a munkavégzés befejezéséig – ha a

kormánytisztviselõnek több helyen kell munkát végeznie, az elsõ munkavégzési helyre érkezéstõl az utolsó

munkavégzési helyen történõ munkavégzés befejezéséig – terjedõ idõtartam.

(3) Nem minõsül rendkívüli munkaidõnek, ha a kormánytisztviselõ az engedélyezett távollét idejét a munkáltatóval

történt megállapodás alapján ledolgozza.

(4) A rendkívüli munkaidõt a kormánytisztviselõ kérése esetén írásban kell elrendelni. Az ilyen munkavégzés

elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a hivatali szervezet vezetõje állapítja meg.

(5) Nem korlátozott a rendkívüli munkaidõ elrendelése baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet

fenyegetõ közvetlen és súlyos veszély megelõzése, elhárítása érdekében.

(6) Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidõ

a) a rendes munkaidõben e napon is foglalkoztatható kormánytisztviselõ számára, vagy

b) az (5) bekezdésben meghatározott esetben

rendelhetõ el.
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(7) A rendkívüli munkaidõ elrendelése nem veszélyeztetheti a kormánytisztviselõ testi épségét, egészségét, illetõleg nem

jelenthet személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet.

(8) Teljes napi munkaidõ esetén naptári évenként kettõszáz óra rendkívüli munkaidõ rendelhetõ el.

(9) A (8) bekezdésben foglaltakat arányosan kell alkalmazni, ha

a) a kormányzati szolgálati jogviszony év közben kezdõdött,

b) határozott idõre, illetve

c) részmunkaidõre jött létre.

Ügyelet és készenlét

97. § (1) Rendkívüli esetben a kormánytisztviselõ a beosztás szerinti munkaidején felül is köteles meghatározott ideig és helyen

a munkavégzésre rendelkezésre állni.

(2) Négy órát meghaladó idõtartamú rendelkezésre állás

a) a társadalmi közszükségletet kielégítõ szolgáltatás folyamatos biztosítása, továbbá

b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, valamint az egészséget vagy a környezetet fenyegetõ veszély megelõzése, illetve

elhárítása

érdekében rendelhetõ el.

(3) A kormánytisztviselõ a rendelkezésre állás tartama alatt köteles munkára képes állapotát megõrizni és a munkáltató

utasítása szerint munkát végezni.

(4) A munkáltató a kormánytisztviselõ számára meghatározhatja a rendelkezésre állás helyét (ügyelet), egyébként

a tartózkodási helyét a kormánytisztviselõ határozza meg oly módon, hogy a munkáltató utasítása esetén

haladéktalanul rendelkezésre álljon (készenlét).

(5) A rendelkezésre állás elrendelésére a 96. § (4) bekezdésének rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

(6) A rendelkezésre állás idõtartamát legalább egy héttel korábban, egy hónapra elõre közölni kell. Ettõl a munkáltató

– különösen indokolt esetben – eltérhet. Az eltérés során az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeire

figyelemmel kell lenni.

(7) Az ügyelet idõtartama – a 92. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen – nem haladhatja meg a huszonnégy

órát, amelybe az ügyelet megkezdésének napjára beosztott rendes, illetõleg elrendelt rendkívüli munkaidõ tartamát

be kell számítani.

(8) A készenlét havi idõtartama a százhatvannyolc órát nem haladhatja meg, amelyet munkaidõkeret alkalmazása esetén

átlagban kell figyelembe venni.

(9) Készenlét a heti pihenõnap (heti pihenõidõ) idõtartama alatt csak a kormánytisztviselõ hozzájárulásával rendelhetõ el,

ha az elrendelést megelõzõ százhatvannyolc órás idõszakban a kormánytisztviselõ a heti pihenõnapján készenlétet

teljesített.

A rendkívüli munkaidõ, az ügyelet, a készenlét, valamint a munkaszüneti napi rendes munkaidõben

történõ munkavégzés ellenértéke

98. § (1) A kormánytisztviselõt rendkívüli munkaidõ teljesítése esetén annak idõtartamával azonos mértékû szabadidõ illeti

meg.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a kormánytisztviselõnek

a) a heti pihenõnapon teljesített rendkívüli munkaidõ ellenértékeként a munkaidõ idõtartama kétszeresének,

b) a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkaidõ ellenértékeként a munkaidõ idõtartama háromszorosának

megfelelõ mértékû szabadidõ jár.

(3) A kormánytisztviselõt a napi munkaidõn túl teljesített ügyeletért, készenlétért legfeljebb annak idõtartamával

megegyezõ mértékû szabadidõ illeti meg. Ha az ügyeletre, készenlétre a kormánytisztviselõ heti pihenõnapján, illetve

munkaszüneti napon kerül sor, részére a (2) bekezdés szerinti szabadidõ jár.

(4) A rendszeresen rendkívüli munkaidõt teljesítõ kormánytisztviselõ számára legfeljebb évi huszonöt munkanap

szabadidõ-átalány állapítható meg.

(5) A vezetõi munkakörben lévõ kormánytisztviselõ részére akkor jár a rendkívüli munkaidõért szabadidõ, illetve

szabadidõ-átalány, ha ezt a közszolgálati szabályzat megállapítja.

(6) Munkaszüneti napon rendes munkaidõben történõ munkavégzésre kötelezett kormánytisztviselõt a teljesített

munkavégzés idõtartama kétszeresének megfelelõ mértékû szabadidõ illeti meg.
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(7) A szabadidõt a rendkívüli munkaidõ, illetve a (6) bekezdés szerinti munkaidõ teljesítését követõen legkésõbb harminc

napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a kormánytisztviselõ kifizetéskori

illetményének a szabadidõre járó arányos összege.

Az egyes kormánytisztviselõi csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

99. § (1) A munka- és pihenõidõre vonatkozó szabályokat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni

a) a várandósság megállapításától a gyermek hároméves koráig,

b) a gyermekét egyedül nevelõ kormánytisztviselõ esetén gyermeke hároméves koráig, vagy

c) a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázat fennállásakor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben

a) egyenlõtlen munkaidõ-beosztás csak a kormánytisztviselõ hozzájárulása esetén alkalmazható,

b) a heti pihenõnapok egyenlõtlenül nem oszthatók be,

c) rendkívüli munkaidõ vagy készenlét nem rendelhetõ el.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kormánytisztviselõ számára éjszakai munka nem rendelhetõ el.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a kormánytisztviselõ beosztás szerinti napi munkaideje éjszakai

munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg.

(5) A gyermekét egyedül nevelõ kormánytisztviselõ számára – gyermeke hároméves korától négyéves koráig – rendkívüli

munkaidõ vagy készenlét – a 96. § (5) bekezdésében foglaltakat kivéve – csak hozzájárulásával rendelhetõ el.

A szabadság

100. § (1) A kormánytisztviselõnek a munkában töltött idõ alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és

pótszabadságból áll.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szabadság jár

a) a munkaidõ-beosztás alapján történõ munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,

b) a szülési szabadság,

c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság [111. §, 113. § (1) bekezdése] elsõ hat

hónapjának,

d) a hozzátartozó ápolása miatt kapott harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság,

e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó idõtartamára,

f) a 79. § a), b), h) és j) pontjaiban meghatározott esetekben, valamint

g) minden olyan munkában nem töltött idõre, amelyre a kormánytisztviselõ illetményre jogosult [144. §

(3) bekezdése].

Alap- és pótszabadság

101. § (1) A kormánytisztviselõt évi huszonöt munkanap alapszabadság illeti meg.

(2) A kormánytisztviselõnek az alapszabadságon felül besorolásától függõen pótszabadság jár.

(3) A felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetén a pótszabadság mértéke évente

a) fogalmazó besorolásnál három munkanap,

b) tanácsos besorolásnál öt munkanap,

c) vezetõ-tanácsos besorolásnál hét munkanap,

d) fõtanácsos besorolásnál kilenc munkanap,

e) vezetõ-fõtanácsos besorolásnál tizenegy munkanap.

(4) A középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetén a pótszabadság mértéke évente

a) elõadó besorolásnál öt munkanap,

b) fõelõadó besorolásnál nyolc munkanap,

c) fõmunkatárs besorolásnál tíz munkanap.

(5) A vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõt a (3) bekezdésben szereplõ pótszabadság helyett vezetõi

pótszabadság illeti meg, amelynek mértéke évente

a) osztályvezetõnél tizenegy munkanap,
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b) fõosztályvezetõ-helyettesnél tizenkét munkanap,

c) fõosztályvezetõnél tizenhárom munkanap.

(6) Ha a föld alatt állandó jelleggel, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen dolgozó kormánytisztviselõ

naponta legalább három órán keresztül tevékenységét ionizáló sugárzásnak kitett munkakörülmények között végzi,

évenként öt munkanap pótszabadságra jogosult. Ha a kormánytisztviselõ ilyen munkahelyen legalább öt évet

eltöltött, évenként tíz munkanap pótszabadság illeti meg.

(7) A sugárártalomnak kitett munkahelyen eltöltött napi munkaidõtõl függetlenül a (6) bekezdésben meghatározott

pótszabadság megilleti azt a kormánytisztviselõt is, akit rendszeres kettõs egészségi ártalomnak kitett munkakörben

foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik egészségi ártalom sugárártalom.

102. § (1) A kormánytisztviselõnek a tizenhat évesnél fiatalabb

a) egy gyermeke után kettõ,

b) két gyermeke után négy,

c) kettõnél több gyermeke után összesen hét

munkanap pótszabadság jár.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nõ, ha a kormánytisztviselõ

gyermeke fogyatékos.

(3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket elõször a születésének évében, utoljára pedig abban

az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

(4) Az apának gyermeke születése esetén, legkésõbb a születést követõ második hónap végéig, öt, ikergyermekek

születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelõ idõpontban kell kiadni. A szabadság

akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

(5) A kormánytisztviselõnek, ha a rehabilitációs szakértõi szerv legalább ötven százalékos mértékû egészségkárosodását

megállapította, évenként öt munkanap pótszabadság jár.

A szabadság kiadása

103. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a kormánytisztviselõ igényének megismerése után – a tárgyévben február végéig

köteles éves szabadságolási tervet (a továbbiakban: szabadságolási terv) készíteni a szabadságok tárgyévi

ütemezésérõl, s arról a kormánytisztviselõt tájékoztatja.

(2) A szabadság kiadásának idõpontját – a kormánytisztviselõ elõzetes meghallgatása után – a szabadságolási terv alapján

a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.

(3) A szabadságot kettõnél több részletben csak a kormánytisztviselõ kérésére lehet kiadni.

(4) A kormánytisztviselõ kérelmére az alapszabadság kettõötödét – a kormányzati szolgálati jogviszony elsõ három

hónapját kivéve – a szabadságolási tervtõl eltérõen a kormánytisztviselõ által kért idõpontban kell kiadni.

A kormánytisztviselõnek erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete elõtt legkésõbb tizenöt nappal be kell

jelentenie. Ha a kormánytisztviselõt érintõ olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség

teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentõs sérelemmel járna,

a kormánytisztviselõ errõl haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság

kettõötödébõl összesen három munkanapot – legfeljebb három alkalommal – a kormánytisztviselõ kérésének

megfelelõ idõpontban, a tizenöt napos bejelentési határidõre vonatkozó szabály mellõzésével köteles kiadni.

A kormánytisztviselõ a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul

igazolni köteles.

(5) A szabadságolási tervben foglaltaktól csak rendkívül indokolt esetben lehet eltérni és ebben az esetben

a kormánytisztviselõ – kivéve, ha az eltérésre a kormánytisztviselõ kérelmére került sor – jogosult az ezzel

összefüggésben felmerülõ kára, költségei megtérítésére.

(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselõ már megkezdett szabadságát kivételesen fontos érdekbõl

megszakíthatja. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyrõl a munkahelyre, illetve a visszautazással,

valamint a munkával töltött idõ a szabadságba nem számít be. A kormánytisztviselõnek a megszakítással

összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit az államigazgatási szerv köteles megtéríteni.
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104. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója

a) szolgálati érdek esetén a szabadságot a tárgyévet követõ év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek

esetén legkésõbb március 31-ig,

b) a kormánytisztviselõ betegsége vagy a személyét érintõ más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás

megszûnésétõl számított harminc napon belül

adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgálati érdeknek minõsül különösen

a) ha a szabadság kiadása miatt nem biztosítható a szervezet alapfeladatainak folyamatos mûködése, vagy

b) az elõre nem tervezhetõ, rendkívüli feladatok határidõre történõ ellátása.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kivételesen fontos szolgálati érdeknek minõsül az államigazgatási szerv

mûködési körében fellépõ veszélyhelyzet (baleset, elemi csapás, súlyos kár).

(5) A tárgyévet követõ hónap végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja a kormánytisztviselõ tárgyévben

igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékét. A tárgyévben ki nem adott szabadságot a következõ évben

járó szabadság mértékéhez hozzászámítja.

(6) A 192. §-ban foglaltaktól eltérõen

a) a szabadság kiadására vonatkozó kormánytisztviselõi igény a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt

nem évül el;

b) a szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselõi igény elévülése a kormányzati szolgálati jogviszony

megszûnésének napján kezdõdik.

(7) Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében

megkezdõdik és a szabadság következõ évben kiadott része nem haladja meg az öt munkanapot.

105. § (1) A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidõ-beosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni.

(2) A heti kettõnél több pihenõnapot biztosító munkaidõ-beosztás esetén a szabadság kiadása tekintetében a hét

minden napja munkanapnak számít, kivéve a kormánytisztviselõ két pihenõnapját, valamint a munkaszüneti napot.

(3) Annak a kormánytisztviselõnek, akinek a munkaidõ-beosztása nem biztosít hetenként két pihenõnapot, úgy kell

számítani a szabadságát, hogy azonos naptári idõszakra (hétre) mentesüljön a munkavégzés alól, mint az ötnapos

munkahéttel dolgozók.

106. § (1) A kormánytisztviselõ részére, ha a kormányzati szolgálati jogviszonya év közben kezdõdött vagy szûnt meg,

a szabadság arányos része jár.

(2) A fél napot elérõ töredéknap egész munkanapnak számít.

(3) Ha a szabadság mértékét érintõ változásra év közben kerül sor, akkor a kormánytisztviselõ számára a szabadság

arányos része jár.

107. § (1) A szabadságot – a (2) bekezdést kivéve – megváltani nem lehet.

(2) A kormányzati szolgálati jogviszony megszûnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg

kell váltani. A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszûnését követõen, ha

a kormánytisztviselõ a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság elsõ hat hónapjára járó

szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani.

(3) Ha a kormánytisztviselõ a kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnéséig több szabadságot vett igénybe annál,

mint ami az államigazgatási szervnél töltött idõre megilletné, a különbözetre kifizetett illetményt köteles visszafizetni.

(4) Nem követelhetõ vissza a túlfizetés, ha a kormányzati szolgálati jogviszony a kormánytisztviselõ nyugdíjasnak

minõsülése miatt, vagy halála, illetve az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszûnése miatt szûnt meg.

(5) Ha a kormánytisztviselõ az esedékesség évében a részére járó szabadságnál több szabadságban részesült,

a kormánytisztviselõ a következõ évben arányosan kevesebb szabadságra jogosult.

Az igazgatási szünet

108. § A Kormány a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve igazgatási területenként

rendeletben megállapíthatja azt az idõszakot (igazgatási szünet), amely alatt a rendes szabadságot ki kell adni. Az

államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje, a Kormány által megállapított igazgatási szünet idõtartamán
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belül, az egyes szervezeti egységek esetében eltérõ idõszakban, illetve idõtartamban határozhatja meg a szabadság

kiadását, illetve kivételét. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett szabadság nem haladhatja meg a kormánytisztviselõ

tárgyévre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

Betegszabadság

109. § (1) A munkáltató a kormánytisztviselõ számára a betegség miatti keresõképtelenség idõtartamára naptári évenként

tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi

baleset és foglalkozási betegség miatti keresõképtelenség, valamint a várandósság miatti keresõképtelenség

idõtartamára.

(3) Év közben kezdõdõ kormányzati szolgálati jogviszony esetén a kormánytisztviselõ a betegszabadság arányos részére

jogosult.

(4) A betegszabadság kiadásánál a 105. §-ban foglalt rendelkezéseket kell azzal az eltéréssel alkalmazni, ha

a kormánytisztviselõ a munkaszüneti nap miatt mentesülne a munkavégzési kötelezettsége alól, ezt a napot

munkanapként kell figyelembe venni.

(5) A betegszabadság tekintetében a 106. § (2) bekezdése megfelelõen irányadó.

Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság

110. § (1) Az anya egybefüggõ huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult.

(2) A szülési szabadság annak a nõnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette.

(3) A szülési szabadságot – eltérõ megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható

idõpontja elé essen.

(4) A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben

gondozzák, a szülést követõ egy év elteltéig a gyermeknek az intézetbõl történt elbocsátása után is igénybe lehet

venni.

(5) A szülési szabadság idõtartamát, a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve, munkában töltött

idõnek kell tekinteni.

111. § A kormánytisztviselõ a gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli

szabadságra jogosult, amelyet a kormánytisztviselõ kérésének megfelelõ idõpontban kell kiadni.

112. § (1) A 110–111. §-ban meghatározott szabadság megszûnik

a) a gyermek halva születése esetén,

b) ha a gyermek meghal, a halált követõ tizenötödik napon,

c) ha a gyermeket – a külön jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós

nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,

a gyermek elhelyezését követõ napon.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetben a szabadság idõtartama – a szülést követõen – hat hétnél rövidebb nem lehet.

113. § (1) A kormánytisztviselõnek gyermeke személyes gondozása érdekében – a 111. §-ban foglaltakon túl – fizetés nélküli

szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának idõtartama alatt.

(2) A kormánytisztviselõnek hozzátartozója tartós – elõreláthatólag harminc napot meghaladó – személyes ápolása

céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadság jár. A tartós ápolást és annak indokoltságát

az ápolásra szoruló személy kezelõorvosa igazolja.

(3) A kormánytisztviselõnek fizetés nélküli szabadság jár a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés

idõtartamára.

(4) A kormánytisztviselõnek fizetés nélküli szabadság jár a külszolgálat idõtartamára, ha házastársa vagy élettársa

külszolgálatot teljesít.

114. § (1) A kormánytisztviselõ a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban köteles írásban

bejelenteni.
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(2) A fizetés nélküli szabadság a kormánytisztviselõ által megjelölt idõpontban, de legkorábban a szabadság

megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétõl számított harmincadik napon szûnik meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés határidõre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 113. § (1) bekezdés b) pontja és a

113. § (3) bekezdése szerinti fizetés nélküli szabadságra.

A munka- és pihenõidõ nyilvántartása

115. § (1) A munkáltató köteles nyilvántartani

a) a rendes és rendkívüli munkaidõ,

b) a készenlét,

c) a szabadság, valamint

d) az egyéb munkaidõ-kedvezmények

idõtartamát.

(2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidõ, valamint

a készenlét kezdõ és befejezõ idõpontjának is.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – az írásban közölt

munkaidõ-beosztás hónap végén történõ igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethetõ.

Az elõmenetel

116. § A kormánytisztviselõt az e törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén – a 119. §-ban foglaltak kivételével –

iskolai végzettségének és a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelõen kell besorolni.

117. § (1) A pályakezdõ kormánytisztviselõ – a 120. § (2) és (3) bekezdései kivételével – gyakornoki besorolást kap.

(2) A felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ

a) egy év gyakornoki besorolásban töltött idõ után fogalmazó,

b) három év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõ után tanácsos,

c) nyolc év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõ után vezetõ-tanácsos,

d) tizenhat év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõ után fõtanácsos,

e) huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõ után vezetõ-fõtanácsos

besorolást kap.

(3) A középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ

a) két év gyakornoki besorolásban töltött idõ után elõadó,

b) tizenkét év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõ után fõelõadó,

c) harmincegy év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõ után fõmunkatárs

besorolást kap.

118. § (1) A kormánytisztviselõt – a 117. §-ban meghatározott kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõ megszerzését

követõen – magasabb besorolási fokozatba kell sorolni, ha

a) a feladatainak ellátására – a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõ öt év kivételével –

megfelelt fokozatú minõsítést kap, és

b) a következõ besorolási fokozathoz jogszabályban elõírt feltételeket, vagy

c) az államigazgatási szerv által írásban meghatározott feltételeket teljesítette.

(2) A kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõ 117. § szerinti számításánál a munkavégzési kötelezettséggel nem

járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó idõtartamot – kivéve a sor- és tartalékos katonai, polgári szolgálat

idejét, a tizennégy éven aluli gyermek ápolásának, gondozásának céljából, valamint a tartós külszolgálatot teljesítõ

dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes idõtartamát – figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A kormánytisztviselõnek fogalmazó besorolásához egy éven belül, elõadó besorolásához két éven belül kell

közigazgatási alapvizsgát tennie. Közigazgatási alapvizsgát – ha jogszabály elõírja – nem kormányzati szolgálati

jogviszonyban álló is tehet.

(4) A közigazgatási alapvizsga letételére elõírt határidõbe nem számít be a harminc napot meghaladó fizetés nélküli

szabadság, a keresõképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó hivatalos kiküldetés idõtartama.
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(5) Ha a gyakornok a közigazgatási alapvizsgát a (3) bekezdésben elõírt határidõt követõ hat hónapon belül nem teszi le,

kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnik.

(6) A Kormány rendeletben állapítja meg a közigazgatási alapvizsga alóli mentesítés eseteit.

(7) A pályakezdõként kinevezett kormánytisztviselõnek a tanácsos besorolási fokozatba soroláshoz közigazgatási

szakvizsgát kell tennie. Közigazgatási szakvizsga hiányában a kormánytisztviselõ nem sorolható a tanácsos besorolási

fokozatba.

(8) Közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt kormánytisztviselõ tehet, aki közigazgatási alapvizsgát

tett vagy az alól mentesült és közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik. A vezetõ

kormánytisztviselõ közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat nélkül is tehet közigazgatási szakvizsgát.

(9) E törvény alkalmazásában közigazgatási szakvizsgával egyenértékû a jogi szakvizsga, valamint az Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített

tudományos fokozat és az annak alapján adott mentesítés. Az OKV elnöksége részben is közigazgatási jellegûnek

minõsítheti a kormánytisztviselõ tudományos fokozatát, ebben az esetben a kormánytisztviselõ a közigazgatási

szakvizsgának abból a részébõl tesz vizsgát, amelyre a mentesítés nem vonatkozik.

(10) Közigazgatási szakvizsgát – ha jogszabály elõírja – nem kormányzati szolgálati jogviszonyban álló is tehet, feltéve, ha

közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült.

(11) Az (1) bekezdés c) pontjában említett feltételek a kormánytisztviselõ feladatának ellátásához nélkülözhetetlen

ismeretek – képzés, továbbképzés, átképzés formájában történõ – megszerzésére irányulhatnak.

(12) Az OKV elnöke különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsga teljesítését közigazgatási

szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában is.

119. § A kormánytisztviselõ az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére elõírt szakirányú felsõfokú

iskolai végzettséget szerzett.

120. § (1) Ha a kormánytisztviselõ a 118. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott feltételeket a következõ besorolási

fokozathoz elõírt várakozási idõ lejárta elõtt teljesítette, a magasabb besorolási fokozat legalacsonyabb fizetési

fokozatába kell sorolni. Ha a vezetõ-fõtanácsos, illetve a fõmunkatárs besorolási fokozatba sorolt kormánytisztviselõ

legmagasabb fokozatú minõsítést kap, eggyel magasabb fizetési fokozatba sorolható.

(2) Azt a kormánytisztviselõt, aki mentesül a közigazgatási alapvizsga alól, a fogalmazó besorolási fokozat 2-es fizetési

fokozatába kell sorolni, akkor is, ha kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje az e besorolási fokozathoz elõírt

idõtartamot nem éri el.

(3) Azt a pályakezdõ kormánytisztviselõt, aki bizonyítványát, oklevelét kiváló vagy annak megfelelõ minõsítéssel szerezte

meg, a fogalmazó besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába, illetve elõadó besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába

kell sorolni.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott besorolás esetén a kormánytisztviselõ mindaddig nem léphet magasabb

besorolási fokozatba, ameddig a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje, illetve a munkáltatói intézkedés

alapján arra jogosultságot nem szerez.

121. § (1) Ha a kormánytisztviselõ megfeleltnél alacsonyabb fokozatú minõsítést kap, a következõ besorolási fokozathoz elõírt

várakozási ideje legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(2) Ha a 118. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjaiban meghatározott feltételeket a kormánytisztviselõ nem teljesíti az elõírt

határidõre, magasabb besorolási fokozatba sorolásánál nem vehetõ figyelembe az elõírt határidõtõl a feltétel

teljesítéséig eltelt idõtartam.

122. § (1) A nem pályakezdõ kormánytisztviselõt kinevezésekor, áthelyezésekor a 116. § rendelkezésének megfelelõen kell

besorolni.

(2) Az (1) bekezdés szerint kinevezett, áthelyezett kormánytisztviselõ a közigazgatási alapvizsgát a 118. §

(3) bekezdésében meghatározott idõ alatt köteles teljesíteni; ha e kötelezettségének nem tesz eleget, kormányzati

szolgálati jogviszonya megszûnik.

(3) Ha a nem pályakezdõ kormánytisztviselõ kinevezésekor, áthelyezésekor, átsorolásakor nem rendelkezik közigazgatási

szakvizsgával, akkor a közigazgatási szakvizsgát kinevezésének, áthelyezésének, átsorolásának idõpontjától számított

három éven belül köteles letenni. A határidõ számítására a 118. § (4) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.
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(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidõ eredménytelen elteltét követõen a kormánytisztviselõ magasabb fizetési,

besorolási fokozatba nem sorolható a közigazgatási szakvizsga teljesítéséig. A közigazgatási szakvizsga teljesítése

után a 116. § rendelkezésének megfelelõen kell besorolni és illetményét megállapítani.

(5) A kormánytisztviselõ az (1)–(3) bekezdésben, a 119. §-ban meghatározott esetekben – a 121. § (1) bekezdés esetét

kivéve – a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján jogosult az elõmenetelre.

(6) Ha az (1) bekezdés szerint kinevezett, áthelyezett kormánytisztviselõ gyakornoki vagy fogalmazói besorolású és

kinevezésekor, áthelyezésekor nem rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, akkor a (3) bekezdés szerint köteles

közigazgatási szakvizsgát tenni, elõmenetelére a (4) és (5) bekezdést megfelelõen alkalmazni kell.

(7) Ha a 38. § (2) bekezdése alapján határozott idõre létesített kormányzati szolgálati jogviszony idõtartama az egy évet

meghaladja, a kormánytisztviselõ elõmenetelére e törvény rendelkezéseit alkalmazni kell. Ha a kormánytisztviselõ

ismételten határozott idejû kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, az egyéves határidõ számítása szempontjából

a határozott idejû jogviszonyok idõtartamát össze kell számítani.

123. § A Miniszterelnökség és a minisztériumok kivételével a központi államigazgatási szervek esetében jogszabály

a kormánytisztviselõ tevékenységének jellegére utaló – a besorolási fokozatot nem érintõ – munkaköri megnevezést

állapíthat meg.

124. § (1) A pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt

szervnél mûködõ pártfogó felügyelõ, kormánytisztviselõ a kinevezéstõl számított két éven belül az

igazságszolgáltatási ismeretekrõl is számot adó ügyviteli vizsgát tesz. A külön jogszabály meghatározott iskolai

végzettségû kormánytisztviselõ részére a vizsga alól részben vagy egészben felmentést adhat.

(2) A munkáltató a munkakörre elõírt ügyviteli vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben

– legfeljebb 3 évre – halasztást engedélyezhet.

A címek

125. § (1) A Miniszterelnökségen a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár miniszterelnökségi fõtanácsadói, miniszterelnökségi

tanácsadói, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztériumban a miniszter

kormány-fõtanácsadói és kormánytanácsadói, a miniszteri kabinetben a miniszter miniszteri fõtanácsadói, miniszteri

tanácsadói (a továbbiakban együtt: fõtanácsadó, tanácsadó) munkaköröket létesíthet.

(2) A fõtanácsadói, tanácsadói munkakör betöltésére szóló kinevezés határozatlan idõre szól. A fõtanácsadói vagy

tanácsadói munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselõ – tekintet nélkül a kormánytisztviselõi jogviszonyban

eltöltött idejére – vezetõ-fõtanácsosi vagy fõtanácsosi besorolást kap. A vezetõ-fõtanácsosi besorolású

kormánytisztviselõ fõosztályvezetõi, a fõtanácsosi besorolású kormánytisztviselõ fõosztályvezetõ-helyettesi

illetményre jogosult.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított munkaköröket a szervezeti és mûködési szabályzat (ügyrend)

mellékletében fel kell tüntetni.

(4) Fõtanácsadói munkakör ellátására kinevezést az kaphat, aki feladata ellátásához szükséges egyetemi szintû

végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(5) Tanácsadói munkakör ellátására kinevezést az kaphat, aki felsõfokú iskolai végzettséggel és feladata ellátásához

szükséges szakirányú szakképzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsga alól

adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(6) Ha a fõtanácsadó, illetve tanácsadó kormánytisztviselõi jogviszonya megszûnésekor – a hivatalvesztés fegyelmi

büntetés kivételével – e törvény szerint nyugdíjasnak minõsül, a kormánytisztviselõ jogosult a fõtanácsadói, illetve

tanácsadói elnevezés „nyugalmazott” jelzõvel kiegészített használatára.

(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója egyoldalú írásba foglalt döntésével a fõtanácsadói, tanácsadói munkakört betöltõ

kormánytisztviselõt az iskolai végzettségének, szakképzettségének, szakképesítésének megfelelõ másik munkakörbe

helyezheti át. Ekkor a kormánytisztviselõ alapilletményét e munkakörre megfelelõen kell megállapítani.

126. § (1) A hivatali szervezet vezetõje közigazgatási tanácsadói, illetve közigazgatási fõtanácsadói címet adományozhat a (2) és

(3) bekezdésben foglalt feltételekkel rendelkezõ kormánytisztviselõnek. A két adományozható cím együttesen nem

haladhatja meg az államigazgatási szerv felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõi létszámának 20%-át.
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(2) Közigazgatási tanácsadói cím az I. besorolási osztályba tartozó, legalább ötéves szakmai gyakorlattal és közigazgatási

vagy jogi szakvizsgával, illetve teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozattal rendelkezõ

kormánytisztviselõnek adományozható. A közigazgatási tanácsadó a közigazgatási szervre vonatkozó szabályok

szerint vezetõi pótlék nélkül számított fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogosult. Ha a közigazgatási tanácsadó

vezetõi munkakört tölt be, a vezetõi illetményre jogosult, ha az magasabb, mint a címe alapján járó illetménye.

(3) Közigazgatási fõtanácsadói cím az I. besorolási osztályba tartozó, legalább tízéves szakmai gyakorlattal és

közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, illetve teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozattal

rendelkezõ kormánytisztviselõnek adományozható. A közigazgatási fõtanácsadó a közigazgatási szervre vonatkozó

szabályok szerint vezetõi pótlék nélkül számított fõosztályvezetõi illetményre jogosult. Ha a közigazgatási fõtanácsadó

vezetõi munkakört tölt be, a vezetõi illetményre jogosult, ha az magasabb, mint a címe alapján járó illetménye.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt szakmai gyakorlaton a 8. § (5)–(7) bekezdés szerinti jogviszonyt, illetõleg megbízatást

kell érteni.

(5) A közigazgatási fõtanácsadói, közigazgatási tanácsadói címmel rendelkezõ kormánytisztviselõt a cím adományozását

követõen a 130. §-ban meghatározottak szerint minõsíteni kell, és legalacsonyabb fokozatú minõsítés esetén a címet

vissza kell vonni, ebben az esetben a kormánytisztviselõ a besorolása szerinti illetményére jogosult.

(6) A közigazgatási fõtanácsadói, közigazgatási tanácsadói cím tartós külszolgálatra való kihelyezés esetén a munkáltató

döntése alapján a kormánytisztviselõ a besorolása szerinti illetményre jogosult. A tartós külszolgálatra való kihelyezés

megszûnését követõen a kormánytisztviselõ – amennyiben ez számára kedvezõbb – a címe alapján fizetett

illetményre jogosult.

127. § (1) A hivatali szervezet vezetõje szakmai tanácsadói, illetve szakmai fõtanácsadói címet adományozhat a (2) bekezdésben

foglalt feltételekkel rendelkezõ kormánytisztviselõnek. Az adományozható szakmai tanácsadói, illetve szakmai

fõtanácsadói címek számát az államigazgatási szerv szervezeti és mûködési szabályzatában kell meghatározni. Az

adományozható kétféle cím együttesen nem haladhatja meg az államigazgatási szerv felsõfokú iskolai végzettségû

kormánytisztviselõi létszámának 20%-át.

(2) Szakmai tanácsadói cím annak az I. besorolási osztályba tartozó, szakmai gyakorlattal és közigazgatási vagy jogi

szakvizsgával, illetve teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozattal rendelkezõ

kormánytisztviselõnek; szakmai fõtanácsadói cím annak az I. besorolási osztályba tartozó, szakmai gyakorlattal és

közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, illetve teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozattal

rendelkezõ kormánytisztviselõnek adományozható, aki jogszabályban meghatározott minõsítésû.

(3) A szakmai tanácsadó, illetve szakmai fõtanácsadó az államigazgatási szervre vonatkozó szabályok szerint vezetõi

pótlék nélkül számított fõosztályvezetõ-helyettesi, illetve fõosztályvezetõi illetményre jogosult. A szakmai tanácsadói,

szakmai fõtanácsadói címmel és vezetõi kinevezéssel rendelkezõ kormánytisztviselõ a vezetõi illetményre jogosult, ha

az magasabb, mint a címe alapján számított illetménye.

(4) A szakmai (fõ)tanácsadói címet jogszabályban meghatározott minõsítés esetén vissza kell vonni, ebben az esetben

a kormánytisztviselõ a címmel járó illetmény helyett a besorolás szerinti illetményére jogosult.

128. § (1) A hivatali szervezet vezetõje a tartósan kiemelkedõ munkát végzõ felsõfokú iskolai végzettségû, közigazgatási

szakvizsgával rendelkezõ kormánytisztviselõnek címzetes vezetõ-tanácsosi, címzetes fõtanácsosi, címzetes

vezetõ-fõtanácsosi, a középiskolai végzettségû kormánytisztviselõnek címzetes fõmunkatársi címet adományozhat.

(2) Címzetes vezetõ-tanácsosi cím a legalább öt, címzetes fõtanácsosi cím a legalább tizenkettõ, címzetes

vezetõ-fõtanácsosi cím a legalább húsz, címzetes fõmunkatársi cím a legalább tizennyolc év kormányzati szolgálati

jogviszonyban töltött idõvel rendelkezõ kormánytisztviselõnek adományozható.

(3) A kormánytisztviselõ a címzetes vezetõ-tanácsosi címmel a vezetõ-tanácsos besorolási fokozat 7-es fizetési

fokozatába, a címzetes fõtanácsosi címmel a fõtanácsos besorolási fokozat 11-es fizetési fokozatába, a címzetes

vezetõ-fõtanácsosi címmel a vezetõ-fõtanácsos besorolási fokozat 14-es fizetési fokozatába, a címzetes fõmunkatársi

címmel a fõmunkatárs besorolási fokozat 14-es fizetési fokozatába kerül. Ha a kormánytisztviselõ a kormányzati

szolgálati jogviszonyban töltött idõ alapján eléri a címmel járó besorolási, fizetési fokozatot, akkor a cím megszûnik és

a kormánytisztviselõ további elõmenetelére az általános szabályok az irányadók.

(4) Ha a kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonya nyugdíjazás miatt szûnik meg, a besorolására, valamint

a cím viselésére, vezetõi beosztására utaló megnevezést nyugdíjasként is viselheti.
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A vezetõk

129. § (1) A kormánytisztviselõ – külön törvényben írtakon túlmenõen – osztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi,

fõosztályvezetõi munkakör betöltésére is kinevezhetõ államigazgatási szerv, illetve a munkamegosztás

szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetésére. A fõosztályvezetõ helyettesítésére – szervezeti egység

vezetése nélkül – egy fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör tölthetõ be.

(2) Vezetõi kinevezést csak felsõfokú iskolai végzettségû, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól

adott, az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökségének teljes körû mentesítésével rendelkezõ

kormánytisztviselõ kaphat.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen, ha a vezetõi kinevezéskor a kormánytisztviselõ nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási

szakvizsgával, azt a kinevezéstõl számított két éven belül le kell tennie. Ha szakvizsga-kötelezettségét e határidõn belül

a kormánytisztviselõ számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva

megszûnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidõbe nem számít bele a harminc napot meghaladó

fizetés nélküli szabadság vagy keresõképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó kiküldetés idõtartama.

(4) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a vezetõi kinevezés határozatlan idõre szól.

(5) Vezetõi kinevezés helyettesítés céljából határozott idõre is adható. A helyettesítés céljából adott határozott idejû

vezetõi kinevezés meghosszabbítható.

(6) A tartós külszolgálat idõtartamára – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – vezetõi kinevezés határozott idõre is

adható.

(7) Ha a kinevezés módosítása következtében a vezetõ

a) alacsonyabb vezetõi munkakört tölt be, alapilletményét az új vezetõi munkaköre szerint,

b) nem vezetõi munkakört tölt be, alapilletményét a 116. § megfelelõ alkalmazásával, a munkaköre betöltéséhez

szükséges iskolai végzettségének, továbbá a 8. § (5)–(7) bekezdés megfelelõ alkalmazásával megállapított

kormánytisztviselõi jogviszonyban eltöltött idejének megfelelõ besorolása alapján

kell megállapítani.

(8) Az (1) bekezdés szerinti vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõre a 116–122. § nem alkalmazható, ide nem

értve a közigazgatási alap- és szakvizsgára vonatkozó rendelkezéseket.

(9) A vezetõi kinevezéshez kormányrendelet egyéb feltételeket is megállapíthat.

Teljesítményértékelés, minõsítés

130. § (1) A kormánytisztviselõ munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban

értékeli (teljesítményértékelés).

(2) A teljesítményértékelésnek vannak kötelezõ és ajánlott elemei.

(3) Legalább négy teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a kormánytisztviselõ minõsítését. Minõsíteni az elsõ

teljesítményértékeléstõl számított egy évet követõen kell.

(4) A teljesítményértékelés alapján jutalom fizethetõ.

(5) A minõsítés alapján szakértõi, illetve vezetõi utánpótlás adatbázisba helyezhetõ a kormánytisztviselõ.

(6) A teljesítményértékelés, minõsítés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértõ

megállapításának megsemmisítése iránt a kormánytisztviselõ közszolgálati jogvitát kezdeményezhet.

(7) A közigazgatásért és igazságügyért felelõs miniszter a teljesítményértékelés lefolytatásának elõsegítése érdekében

módszertani ajánlást ad ki.

(8) A közigazgatásért és igazságügyért felelõs miniszter – a helyi önkormányzatok tekintetében a megyei, fõvárosi

kormányhivatalok útján – ellenõrzi a teljesítményértékelésre, minõsítésre vonatkozó szabályok és módszertan

betartását.

Díjazás, illetmény

131. § (1) A kormánytisztviselõ a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetményt száz

forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minõsül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérõ

illetmény-megállapításnak.

(2) Az illetmény a 133. § (1) bekezdése szerint megállapított alapilletménybõl, valamint – az e törvényben meghatározott

feltételek esetén – illetménykiegészítésbõl és illetménypótlékból áll.
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(3) Az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell

érnie.

(4) A garantált bérminimum összegét és hatályát a Kormány állapítja meg.

(5) Havi illetmény esetén az egy órára járó illetmény meghatározása során a havi illetmény összegét osztani kell

a) általános teljes napi munkaidõ esetén: 174 órával,

b) általánostól eltérõ teljes napi vagy részmunkaidõ esetén: 174 óra idõarányos részével.

(6) A tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi illetmény nem haladhatja

meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági

havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

(7) A felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõt az I., a középiskolai végzettségû kormánytisztviselõt a II. osztályba

kell besorolni (a továbbiakban: besorolási osztály). A besorolási osztály fizetési fokozatokból áll.

132. § Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésrõl szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet

alacsonyabb, mint az elõzõ évi illetményalap.

133. § (1) Az egyes osztályok emelkedõ számú fizetési fokozataihoz növekvõ szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az

illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különbözõ fokozataihoz tartozó alapilletményt.

(2) A besorolási osztályokat és a fizetési fokozatokat e törvény 1. melléklete tartalmazza.

(3) A hivatali szerv vezetõje – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható hatáskörében, a megállapított

személyi juttatások elõirányzatán belül a tárgyévet megelõzõ év minõsítése, ennek hiányában teljesítményértékelése

alapján – ide nem értve, ha a kormánytisztviselõ végleges áthelyezésére kerül sor – a tárgyévre vonatkozóan a

kormánytisztviselõ besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet vezetõje

esetében a kinevezésre jogosult – december 31-éig terjedõ idõszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy

legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésrõl a hivatali szervezet vezetõje minden év

február 28-áig dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke – a (6) bekezdésben foglaltakon túl – a tárgyévben egy

alkalommal a megállapítástól számított hat hónapot követõen a teljesítményértékelés alapján módosítható, azzal

a feltétellel, hogy a kormánytisztviselõ korábban már megállapított alapilletménye legfeljebb 20%-kal csökkenthetõ.

(4) A fõosztályvezetõ alapilletményének eltérítésére a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy

a fõosztályvezetõ alapilletményét – minõsítésüktõl, ennek hiányában teljesítményértékelésüktõl függõen – át nem

ruházható hatáskörében legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben

állapíthatja meg:

a) költségvetési fejezetet irányító szervnél – ideértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is – a szerv

vezetõje tekintetében a kinevezésre jogosult, egyéb esetben – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában –

a hivatali szervezet vezetõje,

b) egyéb esetben – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – a szerv vezetõje.

(5) A (3) és (4) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni a minisztériumok, Miniszterelnökség esetében, hogy az

eltérítés maximum mértéke 30% lehet.

(6) A (3) bekezdés szerint megállapított alapilletmény-eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha a tárgyévben

a kormánytisztviselõ vezetõi kinevezést kap, vagy azt tõle visszavonják, illetve miniszterelnökségi fõtanácsadói,

miniszterelnökségi tanácsadói, kormány-fõtanácsadói, kormánytanácsadói, miniszteri fõtanácsadói, miniszteri

tanácsadói munkakörbe helyezik, vagy e munkakörét módosítják, illetve címadományozásra, vagy annak

visszavonására, vagy a 119. § szerinti átsorolásra kerül sor. A módosítás eredményeként az alapilletmény nem lehet

alacsonyabb, mint e törvény alapján az eltérítés nélkül meghatározott összeg.

(7) A kormánytisztviselõ év közben történõ végleges áthelyezése esetén – eltérõ megállapodás hiányában – a korábbi

munkáltató által megállapított eltérítés mértékére jogosult az áthelyezést kérõ szervnél is.

(8) A fõvárosi és megyei kormányhivatal esetében a (3) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakigazgatási

szerv kormánytisztviselõje tekintetében az alapilletmény-eltérítésre a szakigazgatási szerv vezetõje tesz javaslatot.

A szakigazgatási szerv vezetõjének javaslata alapján az alapilletmény-eltérítésrõl a kormánymegbízott dönt.

(9) Az illetmény-összetevõk – ide nem értve az illetménypótlékokat – változása esetén, így különösen az illetményalap

emelkedése, a besorolási vagy fizetési fokozat változása során a kormánytisztviselõ illetményét újra meg kell állapítani.

134. § (1) A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a költségvetési fejezetet irányító

szerveknél – a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével és ide nem értve a Nemzeti Adó- és
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Vámhivatalt –, a Magyar Államkincstár Központjában, valamint a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságánál,

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnél, a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, a Földmérési és Távérzékelési Intézetnél, az

Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságnál, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi

Szolgálatánál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, a Nemzeti Információs és Bûnügyi Elemzõ Központnál, a Nemzeti

Külgazdasági Hivatalnál, továbbá jogszabály által országos hatáskörû szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen

felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél, valamint – a belsõ igazgatási

szervei kivételével – az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál,

továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû

kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az

alapilletményének 15%-a.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett központi államigazgatási szervnél, a rendõrség, a büntetés-végrehajtás és

a katasztrófavédelem szervezeteinél, valamint a megyei, fõvárosi kormányhivatalnál, továbbá az Országos

Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság központi igazgatási szerveinél az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai

végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 35%-a, középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ

esetében az alapilletményének 15%-a.

(3) A központi államigazgatási szerv legalább megyei illetékességû területi szervénél, valamint a rendõrség,

a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás, a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv és az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár legalább megyei illetékességû belsõ igazgatási szerveinél az illetménykiegészítés mértéke

a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 30%-a, a középiskolai végzettségû

kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 10%-a.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt államigazgatási szerv, továbbá a megyei, fõvárosi kormányhivatalok helyi és körzeti (nem

megyei) illetékességû, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási

Pénztár legalább helyi illetékességû belsõ szerveinél az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû

kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 10%-a.

135. § (1) A 134. § (3) bekezdésében felsorolt szervnél – ide nem értve a szerv vezetõjét – legfeljebb kettõ, fõvárosi illetékességû

szervnél legfeljebb három, a 134. § (4) bekezdésében felsorolt szervnél – ide nem értve a szerv vezetõjét – legfeljebb

egy vezetõi szint létesíthetõ. Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a 134. § (3) bekezdésében

felsorolt szerv vezetõje fõosztályvezetõi, szervezeti egységének vezetõje fõosztályvezetõ-helyettesi vagy

osztályvezetõi, fõvárosi illetékességû szervnél a szervezeti egység vezetõje fõosztályvezetõi vagy

fõosztályvezetõ-helyettesi, vagy osztályvezetõi, a 134. § (4) bekezdésében felsorolt szerv vezetõje fõosztályvezetõi,

szervezeti egységének vezetõje osztályvezetõi alapilletményre jogosult. A fõváros területére kiterjedõ illetékességgel

rendelkezõ, a 134. § (3) bekezdésében felsorolt szerv vezetõje a 30%-os vezetõi illetménypótlékra jogosult.

(2) Törvény felhatalmazása alapján a felügyeletet ellátó miniszter a 134. § (3) és (4) bekezdésben felsorolt szerveknél az

(1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen legfeljebb további két vezetõi szintet is megállapíthat. Az egyes vezetõi szintek

között a vezetõi pótlék tekintetében a legalacsonyabb vezetõi szinthez képest 10%-os mértékû különbség állhat fenn.

Ha a fõvárosi illetékességû államigazgatási szervnél a szerv vezetõje vezetõi beosztásának szintje megegyezik

a szervezeti egység vezetõi beosztásának szintjével, a vezetõi pótlék tekintetében 10%-os mértékû különbség állhat

fenn.

(3) A 134. § (3) bekezdésében felsorolt szervnél, amennyiben a szervezet legalább tízezer fõt foglalkoztat – ide nem értve a

szerv vezetõjét – négy vezetõi szint létesíthetõ. A szerv vezetõje – ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem

rendelkezik – fõosztályvezetõi, szervezeti egységének vezetõje fõosztályvezetõi vagy fõosztályvezetõ-helyettesi, vagy

osztályvezetõi alapilletményre jogosult. A szerv vezetõje és helyettese a 30%-os vezetõi illetménypótlékra jogosult.

136. § (1) Testület által vezetett szerv esetében a testület elnökének és tagjainak az illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója

állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnyolcszorosát nem haladhatja meg. A megyei, fõvárosi

kormányhivatal fõigazgatójának és igazgatójának az illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal,

hogy a fõigazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát, igazgató esetében az illetmény az

illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.

(2) A Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõjének az illetményét a kinevezési jogkör gyakorlója

– a kormánymegbízott javaslatára – állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát nem

haladhatja meg. A Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõ-helyettesének az illetményét a kinevezési
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jogkör gyakorlója – az intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõjének a javaslatára – állapítja meg azzal, hogy az

illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.

(3) A regionális államigazgatási szerv, valamint a megyei, fõvárosi kormányhivatal szakigazgatási szerve

a) vezetõjének illetményét az államigazgatási szervet közvetlenül irányító vagy felügyelõ miniszter, ennek

hiányában a kinevezési jogkör gyakorlója – a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs

miniszter egyetértésével – legfeljebb az illetményalap huszonkétszeresében,

b) vezetõ-helyettesének illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója legfeljebb az illetményalap

tizenhétszeresében,

a szervezet feladat- és hatásköreinek, létszámának, valamint az általa vezetett szervezeti egységek számának

figyelembevételével állapítja meg.

(4) E §-ban meghatározott illetményre jogosultak esetében pótlék nem fizethetõ.

137. § (1) A vezetõi illetménypótlék mértéke a 134. § (1) bekezdésében meghatározott államigazgatási szervnél:

a) fõosztályvezetõ esetén az alapilletmény 30%-a,

b) fõosztályvezetõ-helyettes esetén az alapilletmény 20%-a,

c) osztályvezetõ esetén az alapilletmény 10%-a.

(2) A 134. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervnél a vezetõi illetménypótlék mértéke a vezetõ

alapilletményének:

a) fõosztályvezetõ esetén az alapilletmény 25%-a,

b) fõosztályvezetõ-helyettes esetén az alapilletmény 15%-a,

c) osztályvezetõ esetén az alapilletmény 10%-a.

(3) A 134. § (4) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervnél a vezetõi illetménypótlék mértéke a vezetõ

alapilletményének:

a) fõosztályvezetõ esetén az alapilletmény 20%-a,

b) osztályvezetõ esetén az alapilletmény 10%-a.

138. § Integrált ügyfélszolgálati pótlékra jogosult az a kormánytisztviselõ, aki a fõvárosi és megyei kormányhivatalokon belül

mûködõ integrált ügyfélszolgálati irodán ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggõ munkakört tölt be. A pótlék

mértéke az alapilletmény 20%-a.

139. § A vezetõ alapilletménye:

a) fõosztályvezetõ esetében az illetményalap 8-szorosa,

b) fõosztályvezetõ-helyettes esetében az illetményalap 7,5-szerese,

c) osztályvezetõ esetében az illetményalap 7-szerese.

140. § (1) Az e törvényben meghatározottak alapján a kormánytisztviselõ illetménypótlékra jogosult.

(2) Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni.

(3) Éjszakai pótlékra az jogosult, aki a munkaidõ beosztása alapján 22.00 és 6.00 óra között végez munkát. A pótlék

mértéke óránként az illetményalap 0,45 %-a. Abban az esetben, ha a munkaidõ-beosztás részben esik 22.00 és 6.00 óra

közé, az éjszakai pótlék idõarányosan jár.

(4) Ha a kormánytisztviselõ rendszeresen hivatali gépjármûvet vezet és ezáltal külön gépjármûvezetõ foglalkoztatása

szükségtelen, gépjármû-vezetési pótlékra jogosult. A pótlék mértéke az illetményalap 13%-a.

(5) A kormánytisztviselõ illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje nagyobb részében

egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy egészségének védelme csak olyan egyéni védõeszköz állandó

vagy tartós használatával valósítható meg, amely a kormánytisztviselõ számára fokozott megterhelést jelent. A pótlék

mértéke az illetményalap 45%-a.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott illetménypótlékra jogosító munkaköröket a hivatali szervezet vezetõje

állapítja meg.

141. § (1) Ha a kormánytisztviselõ olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges, idegennyelv-tudási

pótlékra jogosult.

(2) Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû

okirattal kell igazolni.
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(3) A képzés nyelve szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is komplex felsõfokú (C1) nyelvvizsgának

minõsül a kormánytisztviselõ külföldön szerzett felsõfokú végzettsége és közigazgatási tárgyú szakképzettsége, vagy

az azt kiegészítõ szakosító továbbképzési, illetve vezetõképzési végzettsége, ha a képzés idõtartama az egy évet eléri

vagy meghaladja.

(4) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

(5) A pótlék mértéke nyelvvizsgánként

a) komplex felsõfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, a szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga esetében

25-25%-a;

b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, a szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga

esetében 15-15%-a.

(6) A (4) és (5) bekezdéstõl eltérõen az angol, francia és német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek

mértéke nyelvvizsgánként

a) komplex felsõfokú (C1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a,

b) komplex középfokú (B2) nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a,

c) komplex alapfokú (B1) nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.

(7) Ha a kormánytisztviselõ a (6) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekbõl szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával

rendelkezik, az (5) bekezdésben foglalt komplex nyelvvizsgára meghatározott mérték szerint jogosult a nyelvpótlékra.

(8) Ha a kormánytisztviselõ ugyanazon idegen nyelvbõl azonos típusú, de különbözõ fokozatú, illetve különbözõ típusú

és különbözõ fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékû pótlékra jogosult.

(9) Ha az államigazgatási szerv – kivéve a felsõfokú szaknyelvi vizsgát – tanulmányi szerzõdés alapján pénzügyi

támogatást nyújt a nyelvvizsga megszerzéséhez, a kormánytisztviselõ a (6) bekezdésben meghatározott

idegennyelv-tudási pótlékra mindaddig nem jogosult, amíg a havonta fizetendõ pótlék együttes összege nem éri el

a tanulmányi szerzõdés alapján kifizetett pénzügyi támogatás mértékét.

(10) A 40. § (1) bekezdésében elõírt idegennyelv-ismerethez kötött munkaköröket a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja

meg.

142. § A hivatali szervezet vezetõje a Kormány által meghatározott rendben képzettségi, illetve munkaköri pótlékot

állapíthat meg.

143. § (1) A kormánytisztviselõt az e törvény 131–142. §-a alapján megilletõ illetmény kifizetése a kormánytisztviselõ által

választott fizetési számlára történõ átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történõ

készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.

(2) Az illetmény fizetési számlára történõ átutalása és egyszeri felvétele, illetve az illetmény-kifizetés a kormánytisztviselõ

részére költségtöbbletet nem okozhat.

Díjazás munkavégzés hiányában

144. § (1) A kormánytisztviselõt, ha a munkáltató mûködési körében felmerült okból nem tud munkát végezni, az emiatt kiesett

munkaidõre (állásidõ) illetmény illeti meg.

(2) A kormánytisztviselõt, ha a munkáltató engedélye alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidõre

megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.

(3) A kormánytisztviselõt illetmény illeti meg

a) a szabadság,

b) 79. § c)–g) és i) pontjaiban meghatározott esetekben,

c) ha e törvény munkavégzés nélkül illetmény fizetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elõ

d) a munkaszüneti nap miatt kiesett idõre.

(4) Az illetmény 70%-a jár a betegszabadság tartamára.

Az illetmény védelme

145. § (1) Az illetményt – külföldön történõ munkavégzés vagy jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a magyar törvényes

pénznemben kell megállapítani és kifizetni.

(2) Az illetményt utalvány vagy fizetõeszköz helyettesítésére szolgáló más formában kifizetni nem lehet.
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Az illetmény kifizetésének szabályai

146. § (1) A kormánytisztviselõ részére járó illetményt havonta utólag, egy alkalommal kell elszámolni és kifizetni. Ha

a jogviszony egy hónapnál rövidebb ideig tart, az illetményt a jogviszony végén kell elszámolni és kifizetni.

(2) Egyenlõtlen munkaidõ-beosztás esetén a munkáltató a kormánytisztviselõ illetményét a 131. § (5) bekezdésében

foglaltak megfelelõ alkalmazásával számolja el és fizeti ki.

(3) Az illetményt a tárgyhónapot követõ ötödik napig ki kell fizetni.

(4) Az illetmény bankszámlára utalással történõ kifizetése esetén, a munkáltatónak úgy kell eljárnia, hogy

a kormánytisztviselõ illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen.

(5) Az illetményt a kormánytisztviselõnek kell kifizetni, kivéve, ha erre mást felhatalmaz, illetõleg bírósági vagy más

hatósági határozat ebben korlátozza.

(6) Ha a jogviszony a kifizetés elõtt megszûnt, az illetményt a munkáltató köteles az esedékesség napján

a kormánytisztviselõ által megadott címre elküldeni. Az elküldés költségei a munkáltatót terhelik.

(7) Az illetményt, ha az illetményfizetési nap heti pihenõnapra (heti pihenõidõre) vagy munkaszüneti napra esik,

legkésõbb az ezt megelõzõ munkanapon kell kifizetni.

147. § A késedelem idejére a késedelembe esés idõpontjától kezdve a késedelemmel érintett naptári félévet megelõzõ

utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyezõ mértékû kamatot kell fizetni.

Elszámolás

148. § A kormánytisztviselõ részére illetményérõl részletes írásbeli elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell

lennie, hogy a kormánytisztviselõ a kiszámítás helyességét, valamint az illetménybõl való levonások jogcímét és

összegét ellenõrizni tudja. Az írásbeli elszámolásnak tartalmaznia kell a rendkívüli munkavégzés jogcímén kifizetett

díjazást is.

Illetménybõl való levonás

149. § (1) Az illetménybõl való levonásnak – a levonásmentes illetményrészig – jogszabály, végrehajtható határozat alapján van

helye.

(2) A munkáltató a követelését a kormánytisztviselõ hozzájárulása alapján, illetve, ha az elõlegnyújtásból ered

– a levonásmentes illetményrészig – az illetménybõl levonhatja.

(3) Tilos az olyan illetménylevonás, amely a munkáltató, annak képviselõje vagy közvetítõ személy javára szolgál annak

fejében, hogy a kormánytisztviselõ jogviszonyt létesítsen, vagy azt megtartsa.

(4) Egyebekben az illetménybõl való levonásra a bírósági végrehajtási jogszabályok az irányadók.

(5) E rendelkezések irányadók a szakszervezeti tagdíj levonására is.

(6) Az illetménnyel szemben beszámításnak nincs helye.

(7) A jogalap nélkül kifizetett illetmény hatvan napon túl akkor követelhetõ vissza, ha a kormánytisztviselõnek a kifizetés

alaptalanságát fel kellett ismernie vagy azt maga idézte elõ.

(8) A munkáltató a kormánytisztviselõ jogviszonnyal összefüggõ tartozásainak megtérítésére irányuló igényét írásbeli

felszólítással érvényesítheti.

(9) A kormánytisztviselõ az illetményére vonatkozó igényérõl – az egyezséget kivéve – elõre nem mondhat le.

(10) A levonásmentes illetményrész nem engedményezhetõ.

Egyéb juttatások

150. § (1) A kormánytisztviselõ 25, 30, 35, illetve 40 évi kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõ után jubileumi jutalomra

jogosult. A jubileumi jutalom az említett kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idõ betöltésének a napján

esedékes.

(2) A jubileumi jutalom

a) 25 évi jogviszony esetén kéthavi,

b) 30 évi jogviszony esetén háromhavi,

c) 35 évi jogviszony esetén négyhavi,
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d) 40 évi jogviszony esetén öthavi

illetménynek megfelelõ összeg.

(3) A jubileumi jutalomra jogosító idõ megállapításánál

a) az e törvény és a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.),

a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) hatálya alá tartozó

munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselõi jogviszonyban eltöltött idõt,

b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõt,

c) a hivatásos szolgálati jogviszony idõtartamát, továbbá

d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint

e) a hivatásos nevelõ szülõi jogviszonyban,

f) az e törvény, a Ktv., Ktjv., illetõleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,

g) az állami vezetõi szolgálati jogviszonyban

töltött idõt kell figyelembe venni.

(4) A kormánytisztviselõ nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban azt már megkapta.

151. § (1) A kormánytisztviselõ cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés

a)–f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és

feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselõt megilletõ cafetéria-juttatás éves

összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az

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

(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévõ, az 57. § (1) és (2) bekezdés szerinti szakértõi

tevékenységet ellátó kormánytisztviselõ, továbbá a kormánytisztviselõ azon idõtartam vonatkozásában, amelyre

illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét idõtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot

meghaladó távollét esetében a kormánytisztviselõt a távollét elsõ napjától kezdve nem illeti meg a juttatás.

A távollétek idõtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet összeszámítani.

152. § (1) A kormánytisztviselõ részére további, visszatérítendõ, illetve vissza nem térítendõ szociális, jóléti, kulturális,

egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet, különösen:

a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,

b) albérleti díj hozzájárulás,

c) családalapítási támogatás,

d) szociális támogatás,

e) illetményelõleg,

f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés

szabályait a hivatali szervezet vezetõje állapítja meg.

153. § (1) Ha a kormánytisztviselõ lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettõl igényelt állami kamattámogatású kölcsön

összege meghaladja e lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb

arányát, a különbözetre az állam készfizetõ kezességet vállal. A kormánytisztviselõ az állami kezességvállalást – az erre

az állammal szerzõdésben kötelezettséget vállaló – hitelintézeten keresztül veheti igénybe.

(2) Az állam készfizetõ kezességet az (1) bekezdésben foglaltakon túl annál a kormánytisztviselõnél vállalhat, aki:

a) határozatlan idõre létesített kormányzati szolgálati jogviszonyt,

b) legalább hároméves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,

c) felmentési vagy lemondási idejét nem tölti,

d) ellen nem folyik fegyelmi eljárás, vagy

e) nem áll – a magánindítvány vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás kivételével – büntetõeljárás

hatálya alatt, és

f) az (1) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek kiegyenlítette, illetve a vele

közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs – az igénylés idõpontjában – állami kezességvállalással biztosított

lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett.
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154. § (1) A kormánytisztviselõ az adott közszolgálati feladat kiemelkedõ teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb idõn át

történõ eredményes végzéséért a teljesítményértékelése alapján a Kormány által meghatározottak szerint

elismerésben, jutalomban részesíthetõ.

(2) A hivatali szervezet vezetõje – ide nem értve a helyettesítést – rendkívüli, célhoz köthetõ feladatot állapíthat meg a

kormánytisztviselõ részére, amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentõsen

meghaladja (a továbbiakban: célfeladat). A hivatali szervezet vezetõje a célfeladat eredményes végrehajtásáért

– a kormánytisztviselõ illetményén felül, írásban, a célfeladat megállapításakor vagy teljesítésének igazolásakor –

céljuttatást határoz meg a megállapított személyi juttatások elõirányzatán belül.

Fegyelmi felelõsség

155. § (1) Fegyelmi vétséget követ el a kormánytisztviselõ, ha kormányzati szolgálati jogviszonyból eredõ kötelezettségét

vétkesen megszegi.

(2) A fegyelmi vétséget elkövetõ kormánytisztviselõvel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:

a) a megrovás;

b) az elõmeneteli rendszerben a várakozási idõ meghosszabbítása;

c) az elõmeneteli rendszerben visszavetés egy fizetési fokozattal;

d) az elõmeneteli rendszerben visszavetés egy besorolási fokozattal;

e) az e törvény szerinti címtõl való megfosztás, vezetõi munkakörbõl nem vezetõi munkakörbe helyezés;

f) hivatalvesztés.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti meghosszabbítás idõtartama legfeljebb 2 év lehet.

(4) A kormánytisztviselõ a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll

a) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott büntetésnél a várakozási idõ meghosszabbításának ideje alatt;

b) a (2) bekezdés c), d) pontjában meghatározott büntetésnél a visszavetés idõpontja szerinti fokozat ismételt

eléréséig;

c) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott büntetés végrehajtásától számított 2 évig;

d) a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott büntetésnél 3 évig.

Az idõtartam elteltével a fegyelmi büntetést minden nyilvántartásból törölni kell.

(5) A kormánytisztviselõ a hatályos fegyelmi büntetésérõl a kormányzati szolgálati jogviszony tartama alatt köteles

számot adni. Ha a kormányzati szolgálati jogviszony hivatalvesztés miatt szûnt meg, a volt kormánytisztviselõ

államigazgatási szervnél három évig nem alkalmazható.

156. § (1) Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén – ide nem értve a méltatlanság, illetve a bizalomvesztés miatti

felmentést, valamint a hivatásetikai elvek megsértését – a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az eljárást –

a (2) bekezdés esetét kivéve – megindítani. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegés felfedezése

óta három hónap, illetve a fegyelmi vétség elkövetése óta három év eltelt.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat,

amennyiben a tényállás megítélése egyszerû és a kötelezettségszegést a kormánytisztviselõ elismeri.

(3) Ha a kötelezettségszegés miatt büntetõ- vagy szabálysértési eljárás indult és az anélkül fejezõdött be, hogy

megállapították volna a kormánytisztviselõ felelõsségét, a három hónapos határidõt az eljárás befejezésérõl szóló

jogerõs határozat államigazgatási szerv részére történõ közlésétõl, a hároméves határidõt az eljárás jogerõs

befejezésétõl kell számítani.

(4) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidõket a belföldre történõ visszaérkezéstõl kell számítani.

157. § (1) A vizsgálóbiztos javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárás alá vont kormánytisztviselõt legfeljebb

a fegyelmi határozat kihirdetéséig állásából felfüggesztheti, ha jelenléte a tényállás tisztázását gátolná vagy a

kötelezettségszegés súlya és jellege a munkahelytõl való távoltartást indokolja. A hivatalvesztés büntetéssel – az errõl

szóló határozat jogerõre emelkedéséig – a felfüggesztés együtt jár.

(2) Azonnal meg kell szüntetni a felfüggesztést, ha annak indoka már nem áll fenn.

(3) A felfüggesztés idejére illetmény jár, ennek azonban 50%-át a felfüggesztés megszüntetéséig vissza kell tartani.

A teljes illetményt vissza kell tartani a hivatalvesztést kimondó fegyelmi határozat kézbesítésétõl kezdve, annak

jogerõre emelkedéséig.

(4) A visszatartott összeget a fegyelmi határozat jogerõre emelkedése után ki kell fizetni, kivéve, ha a hivatalvesztést

kimondó határozat vált jogerõssé.
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158. § (1) Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha

a) annak tartama alatt a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnik;

b) a fegyelmi eljárás megindítására az 156. § (1), (3) és (4) bekezdésekben meghatározott határidõ után kerül sor;

c) a kormánytisztviselõ a terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható;

d) felelõsségre vonást kizáró ok áll fenn.

(2) A fegyelmi eljárás megszüntetésérõl az (1) bekezdés a) pontja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója, a b)–d) pontok

esetében a fegyelmi tanács dönt.

159. § (1) A fegyelmi határozatot az ellene benyújtott kereset jogerõs elbírálásáig – a hivatalvesztés büntetés kivételével –

végrehajtani nem szabad. Ha azonban a kormánytisztviselõ a kereset benyújtására nyitva álló határidõ eltelte vagy a

kereset jogerõs elbírálása elõtt a kormányzati szolgálati jogviszonyát megszünteti, a határozat azonnal

végrehajthatóvá válik.

(2) Ha a kormányzati szolgálati jogviszony a 155. § (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott, jogerõsen kiszabott

fegyelmi büntetés végrehajtása elõtt vagy annak végrehajtása közben megszûnik, a büntetést vagy annak hátralévõ

idõtartamát államigazgatási szervnél kell végrehajtani, feltéve, hogy a kormánytisztviselõ a büntetés

végrehajthatóságától számított három éven belül ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít.

Kártérítési felelõsség

Kormánytisztviselõ kártérítési felelõssége

160. § (1) A kormánytisztviselõ, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, a kormányzati szolgálati

jogviszonyából eredõ kötelezettség megszegésével okozott kárért kártérítési felelõsséggel tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az okozati

összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.

(3) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a kormánytisztviselõ négyhavi illetményét vagy a tartósan külföldön

foglalkoztatott kormánytisztviselõ négyhavi ellátmányát. Szándékos és súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes

kárt kell megtéríteni.

(4) Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt elõre látható, vagy amelyet

a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési

kötelezettségének nem tett eleget.

(5) A munkáltató vétkes magatartásának kell különösen tekinteni, ha a kár olyan utasítás teljesítésébõl keletkezett,

amelynek következményeire az utasított kormánytisztviselõ az utasítást adó figyelmét – a 78. § (4) bekezdésében

meghatározott módon – elõzõleg felhívta.

161. § (1) A kormánytisztviselõ vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy

elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan õrizetben tart,

kizárólagosan használ vagy kezel.

(2) Mentesül a kormánytisztviselõ a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külsõ ok idézte elõ, vagy

a munkáltató a biztonságos õrzés feltételeit nem biztosította.

(3) A kormánytisztviselõt az (1) bekezdés szerinti teljes anyagi felelõsség csak akkor terheli, ha a dolgot jegyzék vagy

elismervény alapján aláírásával igazoltan vette át. A dolog több kormánytisztviselõ részére megõrzés céljából történõ

átadásánál a jegyzéket vagy elismervényt valamennyi átvevõ kormánytisztviselõnek alá kell írnia. A kormánytisztviselõ

meghatalmazhatja az átvevõt, hogy a dolgot helyette és nevében átvegye.

(4) A pénztárost, a pénzkezelõt vagy értékkezelõt a (3) bekezdés szerinti jegyzék vagy elismervény nélkül is terheli

a felelõsség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, a kár (hiány) bekövetkeztét, illetve mértékét

a munkáltató bizonyítja.

(6) Ha a megõrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, a kormánytisztviselõ mentesül

a felelõsség alól, ha bizonyítja, úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható

162. § (1) Leltárhiány a kezelésre szabályszerûen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készletben) ismeretlen okból

keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenéssel és a kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. Azon

anyagok körét, amelyek után természetes mennyiségi csökkenés, kezeléssel járó veszteség nem számolható el,
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valamint a csökkenés és a veszteség alsó és felsõ határát a hivatali szervezet vezetõje határozza meg. Egy leltári

idõszakra a természetes mennyiségi csökkenés, illetve a kezeléssel járó veszteség változó mértékben is

megállapítható.

(2) Az a kormánytisztviselõ, akinek kinevezési okiratában rögzített munkaköri feladatai közé tartozik a részére

szabályszerûen átadott és átvett anyag, áru (leltári készlet) kezelése, a keletkezett leltárhiányért vétkességére való

tekintet nélkül felel.

(3) A leltárhiány miatt való felelõsséget csak abban az esetben lehet érvényesíteni, ha

a) a kormánytisztviselõ kinevezési okirata tartalmazza a leltárhiányért való felelõsség megnevezését és mértékét;

b) a leltári készlet szabályszerû átadása és átvétele megtörtént;

c) a leltárhiányt az államigazgatási szerv által meghatározott leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári

készletet érintõ leltárfelvétel során állapítják meg.

(4) Ha a leltárhiányért kinevezési okirata alapján felelõs kormánytisztviselõ olyan munkakörben, illetve olyan

munkahelyen dolgozik, ahol az átvett leltári készletet állandóan egyedül kezeli, a leltárhiány teljes összegéért felel.

(5) A leltárhiányért kinevezési okirata alapján felelõs, valamint a leltári készletet kezelõ többi kormánytisztviselõ

a leltárhiányért illetményük arányában felelnek.

(6) Leltározásnál a kormánytisztviselõ, illetve akadályoztatása esetén képviselõje jelenlétének feltételét biztosítani kell. Ha

a kormánytisztviselõ a képviseletérõl nem gondoskodik, az államigazgatási szerv e feladat ellátására szakmailag

alkalmas, érdektelen képviselõt köteles kijelölni.

(7) A kormánytisztviselõ a leltárfelvétel során, illetve a leltárfelvétel után a leltározással kapcsolatban észrevételt tehet.

(8) A leltárhiányért fennálló felelõsség megállapítására a 165. §-ban foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy

a felelõsséget a leltárfelvétel befejezését követõ hatvan napon belül el kell bírálni. Büntetõeljárás esetén e határidõ

harminc nap és a nyomozó hatóság, illetve a bíróság jogerõs határozatának kézbesítését követõ nappal kezdõdik.

A határidõ eltelte után a leltárhiányért kinevezési okirata alapján felelõs kormánytisztviselõt kártérítésre nem lehet

kötelezni.

163. § (1) Ha a kárt többen együttesen okozták, vétkességük arányában, ha ez nem állapítható meg, közrehatásuk arányában

viselik. A kárt a kormánytisztviselõk egyenlõ arányban viselik, ha a vétkesség vagy a közrehatás arányát nem lehet

megállapítani.

(2) A megõrzésre átadott dolgokban bekövetkezett hiány esetén a kormánytisztviselõk illetményük arányában felelnek.

(3) Amennyiben a kárt többen szándékosan okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye.

164. § (1) A kárért felelõs kormánytisztviselõ köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha pedig ez nem lehetséges, vagy

a munkáltató azt alapos okból nem kívánja, köteles a munkáltató vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni.

(2) Kártérítés címén a károkozó körülmény folytán a munkáltató vagyonában beállott értékcsökkenést és az elmaradt

vagyoni elõnyt, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget kell megtéríteni, amely a munkáltatót ért vagyoni és nem

vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.

(3) A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár természetben való megtérítését indokolják.

(4) A kár összegének meghatározásánál:

a) a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást – ideértve az üzemviteli költséget is – és a kijavítás ellenére még

fennmaradó esetleges értékcsökkenés mértékét;

b) ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, illetve, ha nincs meg, a károkozás idõpontjában érvényes

fogyasztói árat kell – az avulásra is tekintettel – figyelembe venni.

165. § A kormánytisztviselõ kártérítési felelõsségének megállapítására a fegyelmi eljárásra kormányrendeletben

meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó

rendelkezések az irányadók.

166. § A kormánytisztviselõt rendkívüli méltánylást érdemlõ körülmények alapján bíróság a kártérítés alól részben

mentesítheti. Ennek során különösen a károkozó cselekménnyel összefüggõ feladatvégrehajtás sürgõsségét, valamint

egyéb sajátos körülményeit, a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a károkozás mértékét, a kártérítés

teljesítésének következményeit értékeli.
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Államigazgatási szerv kártérítési felelõssége

167. § (1) A munkáltató a kormánytisztviselõnek a kormányzati szolgálati jogviszonyával összefüggésben okozott kárért

vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékében felel.

(2) Mentesül a munkáltató a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a kárt ellenõrzési körén kívül esõ olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható,

hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy

b) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

(3) Nem kell megtéríteni

a) azt a kárt, amellyel kapcsolatban a munkáltató bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt elõre

látható,

b) a kárnak azt a részét, amelyet a kormánytisztviselõ vétkes magatartása idézett elõ, vagy amely abból származott,

hogy a kormánytisztviselõ kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

(4) A kormánytisztviselõ bizonyítja, hogy a károkozás a kormányzati szolgálati jogviszonyával okozati összefüggésben

következett be.

(5) A kár megtérítésére a 164. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelõen kell alkalmazni.

(6) A kormánytisztviselõ kirendelése, kormányzati érdekbõl történõ kirendelése vagy határozott idejû áthelyezése esetén

a munkáltatók felelõssége egyetemleges.

168. § (1) A munkáltatót a 167. § szerint terheli a felelõsség a kormánytisztviselõ munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban

bekövetkezett károkért.

(2) A munkáltató elõírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megõrzõben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését.

A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével vihetõk be.

E szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel.

169. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony körében az elmaradt jövedelem megállapításánál az elmaradt illetményt és azon

rendszeres juttatások pénzbeli értékét kell figyelembe venni, amelyekre a kormánytisztviselõ a kormányzati szolgálati

jogviszony alapján az illetményén felül jogosult, feltéve, ha azokat a károkozás bekövetkezését megelõzõen

rendszeresen igénybe vette.

(2) A kormányzati szolgálati jogviszonyon kívül elmaradt jövedelemként a sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres,

jogszerûen megszerzett jövedelmet kell megtéríteni.

(3) Meg kell téríteni azt a kárt is, amelyet a kormánytisztviselõ a sérelembõl eredõ jelentõs fogyatékossága ellenére,

rendkívüli munkateljesítménnyel hárít el, valamint a kormánytisztviselõnek azt a kárát is, amely nem vagyoni kár.

(4) Nem kell megtéríteni azon juttatások értékét, amelyek rendeltetésük szerint csak munkavégzés esetén járnak, továbbá

a költségtérítés címén kapott összeget.

(5) A természetbeni juttatások értékét, valamint a dologi kár összegét a kártérítés megállapításakor érvényes fogyasztói ár

alapján kell meghatározni.

(6) A dologi kár összegét az avulás figyelembevételével kell kiszámítani. Kárként a javítási költséget kell figyelembe venni,

ha a dologban okozott kár az értékcsökkenés nélkül kijavítható.

170. § (1) A munkáltató köteles megtéríteni a kormánytisztviselõ hozzátartozójának a károkozással összefüggésben felmerült

kárát is.

(2) Az eltartott hozzátartozó, ha a károkozással összefüggésben a kormánytisztviselõ meghal, az (1) bekezdésben

foglaltakon túlmenõen olyan összegû tartást pótló kártérítést is igényelhet, amely szükségletének – a tényleges vagy

az elvárhatóan elérhetõ illetményét, jövedelmét is figyelembe véve – a sérelem elõtti színvonalon való kielégítését

biztosítja.

171. § A kártérítés összegének kiszámításánál le kell vonni

a) a társadalombiztosítás vagy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott ellátást;

b) amit a kormánytisztviselõ megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna;

c) amihez a kormánytisztviselõ (hozzátartozója) a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott;

d) amihez a jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá.
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172. § (1) Kártérítésként járadékot is meg lehet állapítani. Rendszerint járadékot kell megállapítani akkor, ha a kártérítés

a kormánytisztviselõ vagy vele szemben tartásra jogosult hozzátartozója tartását vagy tartásának kiegészítését

hivatott szolgálni.

(2) A munkáltató olyan összegû általános kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult teljes anyagi kárpótlására

alkalmas, ha a kár vagy egy részének mértéke pontosan nem számítható ki. Általános kártérítés járadékként is

megállapítható.

173. § (1) A károsult, a munkáltató, vagy felelõsségbiztosítás alapján nyújtott kártérítés esetén a biztosító, ha a kártérítés

megállapítása után a körülményekben lényeges változás következik be, a megállapított kártérítés módosítását kérheti.

(2) A kártérítés módosításának alapjául szolgáló illetmény-változás mértékének meghatározásánál a munkáltatónak

a károsultat a sérelem bekövetkezésekor foglalkoztató szervezeti egységénél, a károsulttal azonos munkakört betöltõ

kormánytisztviselõk ténylegesen megvalósult átlagos, éves illetmény-változás mértéke az irányadó. Azonos

munkakört betöltõ kormánytisztviselõk hiányában a módosítás alapjaként a szervezeti egységnél megvalósult átlagos

éves illetmény-változást kell figyelembe venni.

(3) A (2) bekezdés szerinti szervezeti egység megszûnése esetén a kártérítés módosításánál a munkáltatónál a károsulttal

azonos munkakört betöltõ kormánytisztviselõk, ilyen kormánytisztviselõk hiányában pedig a munkáltatónál

ténylegesen megvalósult átlagos éves illetmény-változás mértéke az irányadó.

(4) A munkáltató és a biztosító a szükséghez képest a kormánytisztviselõtõl, illetve hozzátartozójától a munkavégzésbõl

származó jövedelmérõl, jövedelmi viszonyairól évente igazolást kérhet.

(5) A munkáltató a károsultat tizenöt napon belül értesíti, ha a kártérítés mértékének módosítását megalapozó

illetmény-változást hajtott végre.

174. § A munkáltató a károkozásról való tudomásszerzéstõl számított tizenöt napon belül köteles a károsultat felhívni

kárigénye elõterjesztésére. A munkáltató a kárigény bejelentésére tizenöt napon belül írásbeli, indokolt választ ad.

175. § (1) Az elévülés (192. §) szempontjából önállónak kell tekinteni

a) az illetmény és a táppénz,

b) az illetmény és a sérelem folytán csökkent kereset, valamint

c) az illetmény és a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás

különbözetének megtérítése iránti igényt.

Ha a sérelemmel összefüggésben több és egymástól eltérõ idõpontban esedékes újabb elkülönülõ kárigény

származik, ezek elévülési idejét egymástól függetlenül, az egyes igények esedékessé válásától kezdõdõen,

külön-külön kell számítani.

(2) Az elévülési idõ az (1) bekezdésben foglalt megkülönböztetéssel

a) a táppénz elsõ fizetésének napjától,

b) attól az idõponttól, amikor a sérelem folytán bekövetkezett munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás elsõ

ízben vezetett jövedelemkiesésben megmutatkozó károsodásra,

c) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás folyósításának

idõpontjától kezdõdik.

(3) Járadékigény hat hónapnál régebbi idõre visszamenõleg csak akkor érvényesíthetõ, ha a jogosultat a követelés

érvényesítésében mulasztás nem terheli, illetõleg a munkáltató a 174. §-ban meghatározott kötelezettségét

elmulasztotta. Három évnél régebbi idõre visszamenõleg járadékigény nem érvényesíthetõ.

Adatkezelés

176. § (1) A munkáltató köteles a kormánytisztviselõt tájékoztatni személyes adatainak kezelésérõl. A munkáltató

a kormánytisztviselõre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott

esetben vagy a kormánytisztviselõ hozzájárulásával közölhet.

(2) A kormányzati szolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató

a kormánytisztviselõ személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak

szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Errõl a kormánytisztviselõt elõzetesen tájékoztatni kell.

(3) A kormánytisztviselõre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra

– hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
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(4) A szakmai vezetõk és a kormánytisztviselõk önéletrajza tartalmazza az 5. mellékletben meghatározott kötelezõ

adatköröket, valamint az önéletrajzhoz csatolandó, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket, illetve

tartalmazhat egyéb kiegészítõ információkra vonatkozó adatokat.

177. § (1) Az államigazgatási szerv a kormánytisztviselõrõl az e törvény 2. mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedõ

nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közszolgálati alapnyilvántartás). A 2. mellékletben nem szereplõ körben

– törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – adatszerzés nem végezhetõ, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

(2) A közszolgálati alapnyilvántartás célja a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó jogok gyakorlásához és

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének biztosítása a kormányzati szolgálati jogviszony alanyai

számára.

(3) A közszolgálati alapnyilvántartásban szereplõ személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerûségéért, valamint

a 178. § (1) bekezdésében, továbbá a 181. §-ban elõírt adatszolgáltatásokért – eltérõ jogszabályi rendelkezés

hiányában – a kormánytisztviselõt alkalmazó államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetõje felelõs.

(4) Közszolgálati adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: szabályzat) kell meghatározni az iratok, az adatok

kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályait, így különösen a kormánytisztviselõ saját adataival történõ

rendelkezési joga biztosításának, a harmadik személy részére történõ adattovábbításnak, a betekintési jog

gyakorlásának, valamint az adatkezelésben részt vevõ kormánytisztviselõ felelõsségének és az adatokhoz történõ

hozzáférése terjedelmének szabályait.

(5) Az államigazgatási szerv közszolgálati alapnyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának hiányában más

adatrendszerrel nem kapcsolható össze.

178. § (1) A közszolgálati alapnyilvántartás alapadatairól és azok változásairól, továbbá az államigazgatási szerv szervezeti

adatairól évente a Kormány által rendeletben meghatározottak szerint az államigazgatási szervek

– személyazonosításra alkalmatlan módon – adatszolgáltatást végeznek a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter részére.

(2) A kormánytisztviselõknek, valamint az államigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalóknak létszám- és

illetményadatait, kereseti adatait a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer a Kormány

által meghatározott rendben átadja a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter

részére a (3) bekezdés b) pontjában elõírtak, valamint az államigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók

adatainak elemzése céljából.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott statisztikai célú adatgyûjtés (a továbbiakban: közszolgálati statisztikai

adatgyûjtés) célja:

a) a Kormány közszolgálati személyzetpolitikájának kialakításához és megvalósításához szükséges,

a kormánytisztviselõi életpályával összefüggõ adatok és elemzések biztosítása;

b) a kormánytisztviselõi életpálya elõmeneteli- és illetményrendszerének országos mûködtetéséhez szükséges

létszám- és illetményadatok elemzése az illetményalapra vonatkozó országgyûlési döntést elõkészítõ illetékes

kormányzati szervek, illetve országgyûlési bizottságok részére;

c) a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggõ esetenkénti adatszolgáltatás biztosítása az illetékes szervek számára;

d) a Kormány által meghatározott körben a közvélemény tájékoztatása a kormánytisztviselõi életpályával

összefüggõ adatokról.

179. § Közérdekbõl nyilvános adatnak minõsül

a) a kormánytisztviselõ neve,

b) a kormánytisztviselõ állampolgársága,

c) a kormánytisztviselõt alkalmazó államigazgatási szerv neve,

d) a c) pontban meghatározott szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete,

e) a kormánytisztviselõ jelenlegi besorolása, besorolásának idõpontja,

f) a kormánytisztviselõ munkakörének megnevezése és a betöltés idõtartama,

g) a kormánytisztviselõ vezetõi kinevezésének és megszûnésének idõpontja,

h) címadományozás adatai,

i) a kormánytisztviselõ illetménye.
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180. § (1) Az államigazgatási szervnél vezetett közszolgálati alapnyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult

betekinteni, illetõleg abból adatokat átvenni:

a) saját adataiba a kormánytisztviselõ,

b) a kormánytisztviselõ felettese,

c) a minõsítést végzõ vezetõ,

d) a törvényességi ellenõrzést végzõ,

e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,

f) munkaügyi per kapcsán az eljáró bíróság,

g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben

indult büntetõeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,

h) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész,

i) a személyes adatok kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,

j) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa

feladatkörén belül, e törvény 2. mellékletének I/A., I/B., II., IV., V., VII., VIII. és X. pontokban foglalt adatkörökbõl a

kormánytisztviselõ illetményének számfejtése, illetve annak ellenõrzése céljából,

k) a közszolgálati statisztikai adatgyûjtéssel összefüggésben a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter és a fõvárosi, megyei kormányhivatal kormánytisztviselõje feladatkörében,

l) a feladatai ellátásához szükséges mértékig adategyezés, adatösszevetés, adatkorrigálás érdekében a

minisztériumokra, illetve a Miniszterelnökségre vonatkozó adatok tekintetében, valamint az államigazgatási

szervek kormánytisztviselõinek képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos feladatai ellátásához

a személyügyi központ vezetõje, valamint az általa meghatározott körben, az általa feljogosított, személyügyi

központnál alkalmazásban álló személy.

(2) A kormánytisztviselõ jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, a jogellenesen nyilvántartott adat

törlését kérni, a jogellenesen kért adat közlését megtagadni. Az adatkezelõ köteles a helytelen adatot haladéktalanul

helyesbíteni, illetve törölni.

(3) A személyügyi központ – az adatfelhasználás dokumentálásával – jogszabályban meghatározott feladatai ellátása

érdekében statisztikai adatfeldolgozást végezhet.

181. § A tartalékállományba helyezett kormánytisztviselõknek a 3. melléklet szerinti adatairól az államigazgatási szerv

folyamatos adatszolgáltatást végez a Kormány által meghatározott rendben a személyügyi központ részére.

182. § (1) A személyügyi központ nyilvántartja és kezeli az általa lefolytatott pályázati eljárással, a kompetencia vizsgálattal, és

a toborzási adatbázissal kapcsolatos adatokat. A pályázati eljárás lefolytatását követõen – függetlenül annak

eredményességétõl – a személyügyi központ a pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatokat egyéni azonosításra

alkalmatlan módon statisztikai adatgyûjtés céljából tárolhatja. A pályázati eljárással kapcsolatos adatokat

a személyügyi központ a pályázati eljárás lezárását követõen törli a nyilvántartásából, kivéve, ha a pályázó adatai

további kezeléséhez hozzájárul, abból a célból, hogy a késõbbi pályázati lehetõségekrõl tájékoztatást kapjon, valamint

bekerüljön a toborzási adatbázisba. A személyügyi központ a versenyvizsgára vonatkozó adatokat, annak

érvényessége lejártát követõen törli a nyilvántartásából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatnyilvántartás és -kezelés a pályázó

a) természetes személyazonosító adataira,

b) önéletrajzára, motivációs levelére,

c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira,

d) a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire,

e) kompetencia-vizsgálat eredményére,

f) a 4. mellékletben meghatározott adatokra

terjed ki.

(3) A személyügyi központ által vezetett nyilvántartás célja a kiválasztási eljárás segítése. A személyügyi központ

nyilvántartásában szereplõ személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerûségéért, az adatszolgáltatásért a

személyügyi központ vezetõje felelõs.

(4) A személyügyi központ által vezetett nyilvántartásból – kormányrendeletben meghatározott módon

– a (3) bekezdésben meghatározott célra a pályázatot kiíró közigazgatási szerv számára személyazonosításra alkalmas

módon, vagy statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.
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(5) A személyügyi központ által vezetett nyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetve

a személyügyi központ hozzájárulásával abból adatokat átvenni:

a) a személyügyi központ vezetõje,

b) meghatározott körben a személyügyi központ vezetõje által feljogosított, személyügyi központnál

alkalmazásban álló személy,

c) a személyügyi központ felügyeletét ellátó közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs

miniszter és az általa meghatározott körben, az általa feljogosított kormánytisztviselõ,

d) saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplõ személy,

e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,

f) munkaügyi per kapcsán az eljáró bíróság,

g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben

indult büntetõeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,

h) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész.

(6) A személyügyi központ által vezetett nyilvántartásból kormányrendeletben meghatározott módon – személy

azonosítására alkalmas adatokat nem tartalmazó – adatszolgáltatás végezhetõ.

183. § (1) Az államigazgatási szervek kormánytisztviselõinek képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával összefüggõ

nyilvántartását a személyügyi központ mûködteti. A személyügyi központ e feladata ellátása körében jogosult a (2)–(3)

bekezdésben meghatározott nyilvántartásokba betekinteni.

(2) A Kormány által rendeletben kijelölt vizsgaszervezõ a közigazgatási és ügykezelõi alapvizsgával, valamint

a közigazgatási szakvizsgával kapcsolatban a következõ adatok körét tartja nyilván, illetve kezeli

a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatait,

b) a vizsgázó munkáltatójára vonatkozó adatait,

c) a vizsgajegyzõkönyvben foglalt adatokat,

d) vizsgabizonyítvány számát, keltét,

e) a vizsga teljesítéséhez szükséges adatokat.

(3) A továbbképzést szervezõ a továbbképzés lebonyolításával kapcsolatban a következõ adatok körét tartja nyilván,

illetve kezeli

a) a résztvevõ természetes személyazonosító adatait,

b) a résztvevõ munkáltatójára vonatkozó adatait,

c) a továbbképzés teljesítéséhez szükséges adatokat.

Személyi anyag

184. § (1) A kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos iratok közül a kormánytisztviselõ öt évnél

nem régebbi fényképét, a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapját, az önéletrajzot, a bûnügyi nyilvántartó szerv által

kiállított hatósági bizonyítványt, az esküokmányt, a kinevezést és annak módosítását, a fõtisztviselõi kinevezést,

a vezetõi kinevezést, a címadományozást, a besorolásról, illetve a visszatartásról, valamint az áthelyezésrõl rendelkezõ

iratokat, a teljesítményértékelést, a minõsítést, a kormányzati szolgálati jogviszonyt megszüntetõ iratot, a hatályban

lévõ fegyelmi büntetést kiszabó határozatot, a közszolgálati igazolás másolatát együttesen kell tárolni (személyi

anyag).

(2) A személyi anyagba való betekintésre a 180. § (1) bekezdésben foglaltak jogosultak.

(3) A kormánytisztviselõ személyi anyagát az államigazgatási szerv fekteti fel, illetve kéri meg, ha a kormánytisztviselõ

korábban kormányzati szolgálati jogviszonyban állt.

(4) A személyi anyagot – kivéve, amelyet a (3) bekezdés alapján átadtak – a jogviszony megszûnésétõl számított ötven

évig meg kell õrizni.

A minisztériumokban és a Miniszterelnökségen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggõ adatkezelés

egyes szabályai, a közszolgálati nyilvántartás

185. § (1) A minisztériumokban és a Miniszterelnökségen foglalkoztatottakra a 176–184. §-ban foglalt rendelkezéseket

a 185–188. §-ban foglalt eltérésekkel kell megfelelõen alkalmazni.
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(2) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter jogosult a minisztériumokban és

a Miniszterelnökségen foglalkoztatottak esetében a kormányzati tevékenység összehangolásának biztosítása céljából

az általuk vezetett közszolgálati alapnyilvántartásba betekintetni.

(3) A minisztériumok és a Miniszterelnökség közszolgálati alapnyilvántartását, mint adatfeldolgozó a személyügyi

központ üzemelteti. A minisztériumok – a (2) bekezdésben foglalt estet kivéve – és a Miniszterelnökség a személyügyi

központ elektronikus nyilvántartásában tárolt adatok esetében csak a vele kormánytisztviselõi jogviszonyban álló

kormánytisztviselõ adataiba tekinthet be. A személyügyi központ – az adatfelhasználás dokumentálásával –

jogszabályban meghatározott feladatai ellátása érdekében statisztikai adatfeldolgozást végezhet. A minisztériumok

és a Miniszterelnökség állományába tartozó, illetve velük jogviszonyt létesítõ kormánytisztviselõtõl nem követelhetõ

meg olyan adat igazolása vagy okiratmásolat szolgáltatása, amelyet a személyügyi központ által üzemeltetett

közszolgálati alapnyilvántartás tartalmaz.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatfeldolgozást a személyügyi központ az egységes alapokon megvalósuló

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

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

és adatkörben – jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében statisztikai lekérdezéseket végezhet

a (4) bekezdésben meghatározott rendszerben tárolt adatokból.

(6) A Kormány által meghatározott államigazgatási szervnél foglalkoztatottak közszolgálati alapnyilvántartására

a minisztériumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

186. § (1) A személyügyi központ által vezetett minisztériumi, miniszterelnökségi közszolgálati alapnyilvántartásból

– kormányrendeletben meghatározott módon – kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggõ adatkezelés

céljából, személyazonosításra alkalmas módon a minisztériumok, illetve a Miniszterelnökség részére a vele

kormánytisztviselõi jogviszonyban álló kormánytisztviselõk adatai tekintetében adatszolgáltatás végezhetõ.

(2) Az állami vezetõk esetében a közszolgálati alapnyilvántartásban kell nyilvántartani a 2. mellékletben meghatározott

adatokon túl az állami vezetõi igazolvány számát, az EÜ VIP kártya számát, a diplomata útlevél számát, az állami

vezetõk és az államigazgatási szervek kormánytisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló

kormányrendelet szerinti juttatások adatait is.

(3) A tartós külszolgálatot teljesítõ kormánytisztviselõ esetében a 2. mellékletben meghatározott adatokon túl

a közszolgálati alapnyilvántartásban kell nyilvántartani a külképviselet (állomáshely) megnevezését, a rangot

(diplomáciai és konzuli), az ellátmányra, ellátmánypótlékra vonatkozó adatokat is.

(4) A szakmai vezetõk és a kormánytisztviselõk önéletrajzát a minisztériumok és a Miniszterelnökség a 185. §

(4) bekezdésében meghatározott rendszerben tartják nyilván és kezelik.

187. § (1) A minisztériumok, valamint a Miniszterelnökség az illetmény és egyéb juttatás, valamint az ezekhez kapcsolódó adó-,

társadalombiztosítási és egyéb, az államigazgatási szervet terhelõ fizetési kötelezettségek teljesítése céljából külön

törvényben meghatározott adatokat szolgáltatnak a kincstár részére. A kincstár számfejtett adatokat szolgáltat

a 185. § (4) bekezdésében meghatározott rendszer útján – a díjazással kapcsolatos jogok gyakorlása és

kötelezettségek teljesítése céljából – a minisztériumok és a Miniszterelnökség részére.

(2) A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztériummal kormánytisztviselõi jogviszonyban állók esetében az

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

részére kell továbbítani, illetve a KGIR biztosítja a 185. § (4) bekezdésében meghatározott rendszer útján a számfejtett

adatok átadását.

(3) A minisztériumok és a Miniszterelnökség a mûködésükhöz szükséges gazdasági, informatikai, mûszaki és elhelyezési

feltételek biztosítása céljából adatot szolgáltatnak a kormánytisztviselõ nevérõl, nemérõl, születési idejérõl, valamint

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

rendszer részére. A szolgáltatási adattár a 185. § (4) bekezdésében meghatározott rendszer útján adatokat szolgáltat

a minisztériumok és a Miniszterelnökség részére a kormánytisztviselõ elhelyezésének adatairól.

188. § (1) Az állami vezetõ és a kormánytisztviselõ 2. melléklet szerinti nyilvántartásban kezelt adatai közül a (2) bekezdésben

meghatározott személyes adatait a személyügyi központ a kormánytisztviselõi kártya kiállítása céljából továbbítja

a kártya kiállítását végzõ szerv részére.

(2) A kormánytisztviselõi kártya kiállítása céljából az állami vezetõ és kormánytisztviselõ

a) neve, születési neve,
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b) anyja neve,

c) születési helye és ideje,

d) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, valamint

e) lakcíme

továbbítható.

(3) A kormánytisztviselõi kártya kiállítását végzõ szerv a kártya kiállításával összefüggésben kezeli az állami vezetõ és

a kormánytisztviselõ (2) bekezdés szerinti személyes adatait, fényképét, és a kiállításra kerülõ kártya azonosítószámát,

ezen adatokat az elektronikus beléptetõ rendszer mûködtetése, adatnyilvántartás vezetése céljából továbbítja

a személyügyi központ részére. A személyügyi központ a részére továbbított adatokat a 185. § (4) bekezdésében

meghatározott rendszerben nyilvántartja, azokból adatokat szolgáltathat.

A közszolgálati ellenõrzés

189. § (1) A Kormány ellenõrzi – a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter és a fõvárosi,

megyei kormányhivatal közremûködésével – a kormánytisztviselõi jogviszonyra vonatkozó jogszabályok

végrehajtását. Ennek keretében a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter

javaslatára évente meghatározhatja a vizsgálati tárgyköröket (célvizsgálat), valamint a vizsgálat alá vont 1. §-ban

meghatározott szerveket (a továbbiakban: vizsgált szervek). A célvizsgálatot a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter folytatja le, amelynek tapasztalatairól a Kormányt évente tájékoztatja.

(2) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter jogosult -– a cél- és témavizsgálatok

keretében – a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, a kormányhivataloknál és a központi hivataloknál:

a) a munkáltatói intézkedést tartalmazó iratokba betekinteni,

b) jogszabálysértés vagy célszerûtlen intézkedés esetén intézkedést kezdeményezni az államigazgatási szerv

vezetõjénél vagy – vita esetén – annak felettes szervénél,

c) fegyelmi vagy kártérítési eljárást kezdeményezni.

(3) A (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott esetekben az államigazgatási szerv vezetõje köteles a közigazgatási

minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter megkeresését érdemben megvizsgálni, és saját

intézkedésérõl vagy annak mellõzése okáról a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs

minisztert – a megkereséstõl számított harminc napon belül – tájékoztatni.

(4) A (2) bekezdésbe nem tartozó vizsgált szervekkel kapcsolatos ellenõrzési jogkört a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter koordinálásával a fõvárosi, megyei kormányhivatal gyakorolja.

Jogvita

190. § (1) A kormánytisztviselõ a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében

– a (2) bekezdésben meghatározott esetekben – közszolgálati panaszt nyújthat be a Kormánytisztviselõi

Döntõbizottsághoz. A munkáltató és az érdek-képviseleti szerv az e törvénybõl származó igényét bíróság elõtt

érvényesítheti.

(2) A közszolgálati panaszt a sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedésrõl szóló irat kézbesítésétõl számított harminc

napon belül lehet a Kormánytisztviselõi Döntõbizottsághoz benyújtani

a) a kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével;

b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással;

c) a minõsítés, a teljesítményértékelés megállapításaival;

d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal;

e) a kinevezés egyoldalú módosításával

kapcsolatos ügyekben. A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság döntésével szemben a kormánytisztviselõ a döntés

közlésétõl számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat.

(3) A kormánytisztviselõ közvetlenül a bírósághoz fordulhat keresetével

a) ha a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság a (9) bekezdésben meghatározott határidõn belül nem bírálja el

a közszolgálati panaszt, ebben az esetben a határidõ lejártától számított harminc napon belül,

b) a fizetési felszólítással szemben a sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedésrõl szóló irat kézbesítésétõl

számított harminc napon belül,

c) a (2) bekezdésben és a b) pontban meghatározottakon kívüli egyéb tárgyú igény esetén az igény érvényesítésére

vonatkozó elévülési idõn belül.
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(4) A kormánytisztviselõ a (3) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott esetekben, a munkáltató bármely e törvénybõl

származó igényével összefüggésében véleményt kérhet a Kormánytisztviselõi Döntõbizottságtól az igény

megalapozottságáról. A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság véleményezési eljárása (a továbbiakban: véleményezési

eljárás) nem érinti az e törvény alapján biztosított bírósághoz fordulás jogát. A véleményezési eljárásra a (9) bekezdés

megfelelõen alkalmazandó, azzal, hogy a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság nem határozatot hoz, hanem

a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság tagja által kiadmányozott és indokolással ellátott véleményt bocsájt ki.

A véleményezési eljárásra a (11) és (12) bekezdés nem alkalmazható.

(5) A jogviszony közös megegyezéssel történõ megszüntetésére vonatkozó megállapodás megtámadása esetén

a kormánytisztviselõ a közszolgálati panaszt, a munkáltató a keresetlevelet a megtámadás eredménytelenségének

megállapításától számított harminc napon belül terjesztheti elõ. A megtámadás eredménytelen, ha a másik fél annak

közlésétõl számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el.

(6) A munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó döntése ellen a kormánytisztviselõ

a Kormánytisztviselõi Döntõbizottsághoz, illetve a bírósághoz akkor fordulhat, ha e törvény megengedi.

(7) A közszolgálati panasz, illetve a keresetlevél beadására megállapított határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha

a Kormánytisztviselõi Döntõbizottsághoz intézett közszolgálati panaszt, illetve a bírósághoz intézett keresetlevelet

legkésõbb a határidõ utolsó napján postára adták. Ha a fél a közszolgálati panasz, illetve a keresetlevél beadására

megállapított határidõt elmulasztja, igazolással élhet. Az igény hat hónap elteltével nem érvényesíthetõ.

(8) A (2) bekezdés b)–e) pontjaiban, valamint a (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetekben a sérelmezett intézkedés

a bíróság jogerõs döntéséig nem hajtható végre.

(9) A közszolgálati panaszt a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság annak kézhezvételétõl számított harminc napon belül

indokolással ellátott határozatban bírálja el és döntését írásban közli. Ezt a határidõt indokolt esetben

a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság egy alkalommal hatvan nappal meghosszabbíthatja.

(10) A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság hatásköre az e törvény hatálya alá tartozó államigazgatási szervnél keletkezett

jogvitára terjed ki.

(11) A közszolgálati panaszt háromfõs tanács bírálja el. Az ügy elbírálásában eljáró tanácsba egy közszolgálati biztost

a kormánytisztviselõ, egy biztost a munkáltató javaslata alapján a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság elnöke jelöl ki.

A tanács elnökét a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság elnöke jelöli ki. A tanács elnöke az lehet, aki egyetemi szintû

végzettséggel és jogász szakképzettséggel rendelkezik.

(12) A tanács a határozatát többségi szavazással hozza.

(13) A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság eljárása illeték- és költségmentes.

191. § (1) A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság elnökét és helyettesét, valamint tagjait (közszolgálati biztosok)

a közigazgatásért és igazságügyért felelõs miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki határozatlan idõre.

(2) A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság tagja az lehet, aki

a) legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal, és

b) felsõfokú iskolai végzettséggel, és

c) közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik, és

d) közszolgálati jog területén gyakorlatot szerzett.

(3) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget, ha a kormánytisztviselõ, illetve a szakmai vezetõ a Kormánytisztviselõi

Döntõbizottság tagja.

(4) A közszolgálati panasz elbírálásában eljáró tanács tagjának összeférhetetlenségére a fegyelmi eljárásban

kormányrendelet által meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.

(5) A Kormánytisztviselõi Döntõbizottság szervezetére, eljárására és tagjainak juttatásaira vonatkozó szabályokat

a Kormány rendeletben állapítja meg.

Elévülés

192. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el.

(2) A bûncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló igény öt év, ha a büntethetõség elévülési ideje ennél

hosszabb, ennek megfelelõ idõ alatt évül el.

(3) A kártérítés – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a károkozás bekövetkeztekor nyomban esedékes.

(4) Az igény elévülése az esedékessé válástól kezdõdik. Az igény elévülését hivatalból kell figyelembe venni.
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(5) Az elévült igényt bírósági úton érvényesíteni nem lehet. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén visszakövetelni

nem lehet.

(6) Ha a jogosult az igényét menthetõ okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszûnésétõl számított hat hónapon

belül ezt akkor is megteheti, ha az elévülési idõ már eltelt, vagy abból hat hónapnál kevesebb van hátra.

(7) Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság elõtti érvényesítése, a külön törvény

szerinti közvetítõ vagy békéltetõ igénybevételének kezdeményezése, az igény megegyezéssel történõ módosítása, az

egyezségkötés, valamint a kötelezett elismerése az elévülést megszakítja. Az elévülés megszakadása, illetõleg az

elévülés megszakítását elõidézõ eljárás jogerõs befejezése után az elévülési idõ újra kezdõdik. Ha az elévülést

megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják

meg.

Jogellenes jogviszony megszüntetés jogkövetkezményei

193. § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonyát jogellenesen

szüntette meg, a kormánytisztviselõ abban az esetben kérheti az eredeti munkakörében történõ

továbbfoglalkoztatását, ha

a) a megszüntetés a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményébe (10. § (1) bekezdése), illetve felmentési

védelembe (70–71. §) ütközik, vagy a munkáltató megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó

rendelkezéseket (57. § (4) bekezdése, 63. § (4) bekezdése), vagy

b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselõ, illetve a munkavédelmi képviselõnek (munkavédelmi

bizottság tagjainak) kormányzati szolgálati jogviszonyát a 201. § (1) bekezdésébe, vagy a munkavédelemrõl szóló

1993. évi XCIII. törvény 76. §-ának (3) bekezdésébe ütközõ módon szüntette meg, vagy

c) a fegyelmi felelõsség nem áll fenn, vagy annak megállapítása esetén a hivatalvesztés fegyelmi büntetés nem áll

arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával, vagy

d) a jogviszony megszüntetése az egyenlõ bánásmód követelményébe ütközött, vagy

e) a kormánytisztviselõ a jogviszony közös megegyezéssel történõ megszüntetését vagy erre irányuló saját

jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.

(2) A munkáltató kérelmére a bíróság mellõzi a kormánytisztviselõ eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, feltéve,

ha a kormánytisztviselõ továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várható el. Ilyennek minõsül különösen, ha

a) a kormánytisztviselõ munkaköre megszûnt,

b) a munkakörét betöltötték,

c) a szervnél létszámcsökkentést hajtanak végre az ítélet jogerõssé válásakor,

d) a szervnél nincs üres álláshely.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a kormánytisztviselõ elmaradt illetményét (egyéb járandóságait),

továbbá a jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát is. Nem kell megtéríteni az

illetménynek (egyéb járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy kellõ gondosság

mellett megtérülhetett volna. A kellõ gondosság elmulasztásának különösen azt kell tekinteni, ha a kormánytisztviselõ

az állami foglalkoztatási szervvel nem mûködik együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében,

nem köt álláskeresési megállapodást, illetve az e szerv által felajánlott – a foglalkoztatás elõsegítésérõl szóló

jogszabályban foglalt feltételekre tekintettel – megfelelõ munkahelyet elutasítja, továbbá maga nem keres aktívan

munkahelyet. A bíróság a kellõ gondosság elmulasztásának az elmaradt illetmény, egyéb járandóságok, illetve

a kormánytisztviselõi kár megtérítésével kapcsolatos következményét az eset összes körülményének mérlegelése

alapján állapítja meg.

(4) Ha a kormányzati szolgálati jogviszony (1) bekezdésben foglalt módon történõ jogellenes megszüntetése esetén

a kormánytisztviselõ az eredeti munkakörébe való visszahelyezést nem kéri vagy a bíróság mellõzi

a kormánytisztviselõ eredeti munkakörbe történõ visszahelyezését, a kormányzati szolgálati jogviszony

a jogellenességet megállapító határozat jogerõre emelkedésének napján szûnik meg. Ekkor – a (3) bekezdésben

foglaltakon felül a bíróság a munkáltatót – az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak

következményei súlyának mérlegelésével – a kormánytisztviselõ legalább két-, legfeljebb tizenkét havi illetményének

megfelelõ összeg megfizetésére kötelezi.

(5) Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt módon szüntették meg jogellenesen,

a kormányzati szolgálati jogviszony a megszüntetésrõl szóló jognyilatkozat szerinti idõpontban megszûnik, de

a kormánytisztviselõ részére – az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei

40684 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



súlyának mérlegelése alapján – legalább két, legfeljebb huszonnégy havi illetményének megfelelõ átalány-kártérítést

kell fizetni.

(6) A bíróság a kártérítés mértékének megítélésekor figyelembe veszi, hogy a kormánytisztviselõ mennyiben tett eleget

a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének (kárenyhítés).

194. § (1) A kormánytisztviselõ, ha a kormányzati szolgálati jogviszonyát nem az e törvényben elõírtak szerint szünteti meg,

köteles a munkáltató számára a lemondási idõre járó illetményének megfelelõ összeget megfizetni.

(2) Ha a kormánytisztviselõ a határozott idõtartamú kormányzati szolgálati jogviszonyát szünteti meg jogellenesen, az

(1) bekezdésben meghatározottakat megfelelõen kell alkalmazni. Ha azonban a határozott idõbõl még hátralévõ

idõtartam rövidebb két hónapnál, a munkáltató csak a hátralévõ idõre járó illetmény megfizetését követelheti.

(3) A munkáltató jogosult az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó kárának érvényesítésére is.

Ezek együttesen nem haladhatják meg a kormánytisztviselõ tizenkéthavi illetményének összegét.

(4) A munkáltató (1)–(3) bekezdés alapján keletkezett igényeinek érvényesítésére a kormánytisztviselõ által okozott kár

megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók.

Kormánytisztviselõi érdekegyeztetés

Általános rendelkezések

195. § (1) A kormánytisztviselõk szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében e

törvény szabályozza a szakszervezet és az államigazgatási szerv, illetve érdek-képviseleti szervezeteik

kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a szervezkedés szabadságát, a kormánytisztviselõk részvételét a

munkafeltételek alakításában, meghatározza a munkaügyi konfliktusok megelõzésére, feloldására irányuló eljárást.

(2) A kormánytisztviselõknek, illetve az államigazgatási szerveknek joga, hogy – törvényben meghatározott feltételek

szerint – gazdasági és társadalmi érdekeik elõmozdítása, védelme érdekében, mindennemû megkülönböztetés

nélkül, másokkal együtt érdek-képviseleti szervezetet alakítsanak, illetve az általuk választott szervezetbe – kizárólag

az adott szervezet szabályaitól függõen – belépjenek, vagy az ilyen jellegû szervezetektõl távol maradjanak.

(3) Az érdek-képviseleti szervezetek jogosultak szövetségeket létesíteni, illetve ilyenekhez csatlakozni, ideértve

a nemzetközi szövetségeket is.

(4) A kormánytisztviselõk jogosultak az államigazgatási szervnél szakszervezet létrehozására. A szakszervezet az

államigazgatási szervnél szerveket mûködtethet, ezek mûködésébe tagjait bevonhatja.

(5) Az államigazgatási szerv, illetve a szakszervezet köteles egymást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult, valamint

a tisztségviselõ személyérõl.

196. § (1) E fejezet alkalmazásában

a) tájékoztatás: a munkaügyi kapcsolatokkal, illetve a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggõ információ

átadása, ennek megismerését, megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét

lehetõvé tévõ módon,

b) konzultáció: az államigazgatási szerv és a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd. A konzultációt

a megállapodás érdekében, a kezdeményezésben megjelölt célnak megfelelõen oly módon kell lefolytatni, hogy

biztosított legyen a felek megfelelõ képviselete, a közvetlen, személyes véleménycsere, valamint az érdemi

tárgyalás.

(2) Az államigazgatási szerv nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ,

megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a közszolgálat érdekeit, illetve mûködését vagy az

államigazgatási szerv jogos érdekeit, illetve mûködését veszélyeztetné.

(3) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet az

államigazgatási szerv jogos érdekei, illetve mûködése, valamint a közszolgálat érdekei, illetve mûködése védelmében

kifejezetten bizalmasan vagy minõsített adatként való kezelésre történõ utalással hozott tudomására, semmilyen

módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben

semmilyen módon nem használhatja fel.

(4) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak

az államigazgatási szerv jogos érdekeinek, illetve mûködésének, valamint a közszolgálat érdekeinek, illetve

mûködésének veszélyeztetése, valamint a személyhez fûzõdõ jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

(5) Az e törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok az államigazgatási szervnél képviselettel rendelkezõ helyi

szakszervezetet illetik meg.
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197. § (1) Az államigazgatási szerv nem követelheti, hogy a kormánytisztviselõ szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék.

(2) A kormánytisztviselõ alkalmazását nem lehet attól függõvé tenni, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, illetve

megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e az államigazgatási szerv által megjelölt szakszervezetbe

történõ belépést.

(3) Szakszervezethez való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a kormánytisztviselõ kormányzati

szolgálati jogviszonyát megszüntetni vagy a kormánytisztviselõt más módon megkülönböztetni.

(4) Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól vagy az attól való távolmaradástól

függõvé tenni.

(5) Az államigazgatási szerv szakszervezeti tagdíj levonásáért és a szakszervezet részére történõ átutalásáért ellenértéket

nem követelhet.

(6) A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességérõl szóló 1991. évi XXIX. törvénytõl eltérõen az

államigazgatási szerv a kormánytisztviselõk illetményébõl a szakszervezeti tagdíjat az államigazgatási szerv és a

kormánytisztviselõ erre vonatkozó megállapodása esetén vonja le.

Központi érdekegyeztetés

198. § (1) A közigazgatási szervek, valamint a közszolgálati tisztviselõk érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos

rendezése, valamint a megfelelõ megállapodások kialakítása céljából a Kormány, az országos önkormányzati

érdek-képviseleti szervezetek, valamint a kormánytisztviselõk és a köztisztviselõk országos munkavállalói

érdek-képviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportja részvételével Közszolgálati Érdekegyeztetõ Fórum

(a továbbiakban: KÉF) mûködik.

(2) A KÉF hatáskörébe a közigazgatásban foglalkoztatott kormánytisztviselõk és köztisztviselõk élet- és

munkakörülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak.

(3) A KÉF véleményét ki kell kérni a (2) bekezdés szerinti hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban az igazgatási

munkaerõvel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás kérdéseiben.

(4) A KÉF tájékoztatáskérésre, illetve javaslattételre jogosult a (2) bekezdés szerinti hatáskörébe tartozó egyéb ügyekkel

kapcsolatban.

(5) A KÉF szervezetének és mûködésének szabályait a Kormány nevében eljáró közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter és az érdekegyeztetésben résztvevõ felek közötti megállapodás tartalmazza.

Titkársági feladatait a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter látja el.

199. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses

állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben szabályozott Országos Közszolgálati

Érdekegyeztetõ Tanács az e törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselõk érdekegyeztetõ fóruma is.

Munkahelyi kormánytisztviselõi érdekegyeztetés

200. § (1) A munkahelyi kormányzati szolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi kormánytisztviselõi érdekegyeztetés

szolgál. A munkahelyi kormánytisztviselõi érdekegyeztetésben az államigazgatási szerv vezetõje és a szakszervezet

választott tisztségviselõje vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések egyeztetésébe szakértõket is bevonhatnak.

(2) Az államigazgatási szerv vezetõje köteles kikérni a szakszervezet véleményét a kormánytisztviselõk munkavégzésére,

munka- és pihenõidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a munkáltató hatáskörébe utalt

szabályozásról.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül a szakszervezet jogosult a kormánytisztviselõk csoportját érintõ munkáltatói

intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét az államigazgatási szervvel közölni, ezzel

összefüggésben konzultációt kezdeményezni.

(4) A szakszervezet tájékoztatást kérhet az államigazgatási szervtõl a kormánytisztviselõk kormányzati szolgálati

jogviszonyával összefüggõ gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban, így különösen tájékoztatást kérhet:

a) a (2) bekezdésben felsorolt tárgykörökben készült tervezetek, statisztikai létszám- és illetményadatok, számítások,

elemzések és irányelvek megismerése érdekében,

b) a kormányzati szolgálati jogszabályok végrehajtásáról,
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c) a helyi megállapodások betartásáról,

d) legalább félévente a részmunkaidõs és a határozott idõre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.

(5) A szakszervezet javaslatot tehet:

a) az államigazgatási szerv részére a kormánytisztviselõket érintõ intézkedésekre,

b) a kormánytisztviselõket érintõ helyi szabályozás egységes értelmezésére, valamint

c) a kormánytisztviselõket érintõ helyi szabályozási tárgykörökre.

(6) A szakszervezet jogosult a kormánytisztviselõket a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggõ

kérdésekben tájékoztatni.

(7) Az államigazgatási szerv – a szakszervezettel egyeztetve – biztosítja annak lehetõségét, hogy a szakszervezet a

tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást az államigazgatási szervnél közzétegye.

(8) A szakszervezet joga, hogy a kormánytisztviselõket az államigazgatási szervvel vagy ennek érdek-képviseleti

szervezetével szemben anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintõ jogaikkal és

kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje.

(9) A szakszervezet jogosult a tagját – meghatalmazás alapján – gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából

bíróság, hatóság és egyéb szervek elõtt képviselni.

201. § (1) A közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél választott tisztséget betöltõ és a

szakszervezet által megjelölt kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonyának az államigazgatási szerv által

felmentéssel történõ megszüntetéséhez (kivéve a 63. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felmentést),

valamint az 51–55. §-ok szerinti munkáltatói intézkedéshez.

(2) A szakszervezet az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása során legfeljebb egy kormánytisztviselõt jogosult

megjelölni. Amennyiben az államigazgatási szervnek több telephelye van, a szakszervezet telephelyenként jogosult

legfeljebb egy kormánytisztviselõt megjelölni.

(3) A szakszervezet akkor jogosult az (1) bekezdés szerinti védelemre jogosult kormánytisztviselõ helyett másik

kormánytisztviselõt megjelölni, ha a kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonya vagy tisztsége megszûnt.

(4) A szakszervezet az (1) bekezdésben foglaltak szerinti munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját az

államigazgatási szerv írásbeli tájékoztatásának átvételétõl számított nyolc napon belül írásban közli. Ha a tervezett

intézkedéssel a szakszervezet nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az

indokolás akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységében

történõ közremûködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne. Ha a szakszervezet véleményét a fenti

határidõn belül nem közli az államigazgatási szervvel, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.

202. § (1) Feladata ellátása érdekében az államigazgatási szerv kormánytisztviselõi közül legalább 10%-ának – de legalább

harminc fõ kormánytisztviselõnek – a tagságával rendelkezõ szakszervezetnél választott tisztséget betöltõ és a

szakszervezet által a 201. § (2) bekezdése szerint megjelölt kormánytisztviselõt a beosztás szerinti havi munkaideje tíz

százalékának megfelelõ munkaidõ-kedvezmény illeti meg. Ezen túlmenõen a konzultáció idõtartamára mentesül

a munkavégzési kötelezettség alól. A munkaidõ-kedvezmény nem vonható össze. A munkaidõ-kedvezmény

igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni. Ha a kedvezmény igénybevételét megalapozó indok a

kormánytisztviselõ önhibáján kívüli okból ennél késõbb jut a tudomására, a tudomásszerzést követõen köteles

haladéktalanul bejelenteni a munkaidõ-kedvezmény igénybevételére vonatkozó szándékát. Az államigazgatási szerv

különösen indokolt esetben tagadhatja meg a munkaidõ-kedvezmény igénybevételét.

(2) A munkaidõ-kedvezmény tartamára illetmény jár. A munkaidõ-kedvezményt megváltani nem lehet.

(3) A szakszervezet képviseletében eljáró, kormányzati szolgálati jogviszonyban nem álló személy, ha a szakszervezetnek

az államigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló tagja van, az államigazgatási szerv területére

beléphet. A belépés és a munkahelyen való tartózkodás során az államigazgatási szerv mûködési rendjére vonatkozó

szabályokat meg kell tartani.

Politikai tanácsadó, politikai fõtanácsadó

203. § (1) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár miniszterelnökségi fõtanácsadói és miniszterelnökségi tanácsadói

munkakört politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minõsíthet a miniszterelnök tevékenységéhez

közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.
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(2) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter kormány-fõtanácsadói és kormánytanácsadói
munkakört politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minõsíthet az általa vezetett minisztériumban
a Kormány döntéseinek elõkészítéséhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.

(3) A miniszter miniszteri fõtanácsadói, miniszteri tanácsadói munkakört politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói
munkakörré minõsíthet a miniszteri kabinetben a miniszter tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok
ellátására.

(4) Az államtitkár politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakört létesíthet az államtitkári kabinetben, illetve
– ennek hiányában – az államtitkári titkárságon az államtitkár tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok
ellátására.

(5) A (2)–(4) bekezdésekben meghatározott munkakörök száma nem haladhatja meg az államigazgatási szervnél
foglalkoztatott kormánytisztviselõk létszámának 8%-át. Az (1)–(3) bekezdésekben foglaltak szerint megállapított
munkaköröket a szervezeti és mûködési szabályzat (ügyrend) mellékletében kell feltüntetni.

(6) A kinevezés a miniszterelnök, a miniszter vagy az államtitkár megbízatásának idejére szól.
(7) Politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú iskolai végzettséggel és a 40. §

(1) bekezdésben elõírt egyéb feltételekkel rendelkezik. A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó
a kormánytisztviselõkre vonatkozó szabályok szerint közigazgatási alap- és szakvizsgát tehet. A vizsgák költségei
a politikai fõtanácsadót, politikai tanácsadót terhelik, mely költségeket a közigazgatási szerv átvállalhatja.

(8) Az (1)–(4) bekezdés szerinti feladat ellátására adott kinevezés – ideértve azt is, amikor a politikai tanácsadói munkakört
a kinevezés módosításával állapítják meg – csak politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakör – kivéve
a kabinetfõnököt – betöltésére szólhat. A politikai fõtanácsadó vagy politikai tanácsadó kinevezése nem módosítható
kormánytisztviselõi vagy vezetõi – ide nem értve a kabinetfõnököt – munkakörre.

(9) A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó felett a munkáltatói jogokat
a) az (1) bekezdés esetében a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
b) a (2) bekezdés esetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter,
c) a (3) bekezdés esetében a miniszter,
d) a (4) bekezdés esetében az államtitkár
gyakorolja.

204. § (1) A politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A tárgyév
március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi illetmény nem haladhatja meg
a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi
átlagos bruttó kereset tízszeresét.

(2) A 101. § (1) bekezdése szerinti alapszabadságon felül a politikai fõtanácsadó kilenc nap, a politikai tanácsadó hét nap
pótszabadságra jogosult évente.

(3) Ha a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó kormánytisztviselõi jogviszonya a miniszterelnök, a miniszter vagy az
államtitkár megbízatásának megszûnése következtében szûnik meg, végkielégítés címén kéthavi illetményére
jogosult, feltéve, hogy a politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonya legalább két évig folyamatosan
fennállt.

(4) A végkielégítés megfizetésére a jogviszony megszûnését követõ harmincegyedik napon kell intézkedni.
(5) Amennyiben a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó jogviszonyának a (3) bekezdésében szabályozott módon

történõ megszûnését követõ harminc napon belül újabb politikai fõtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörre kap
kinevezést, végkielégítésre nem jogosult, de a (3) bekezdés szerinti végkielégítés szempontjából jogviszonyát
folyamatosnak kell tekinteni.

(6) Amennyiben a politikai fõtanácsadó, politikai tanácsadó jogviszonyának a 203. § (6) bekezdésében szabályozott
módon történõ megszûnését követõ harminc napon belül újabb kormánytisztviselõi jogviszonyt létesít, jogviszonyát
folyamatosnak kell tekinteni. A 69. § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a politikai fõtanácsadói,
politikai tanácsadói jogviszonyban töltött idõ kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõnek minõsül.

(7) A politikai fõtanácsadóra, politikai tanácsadóra e törvény rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni a 45. § (1)–(3) és
(6) bekezdése, 58. §, 62. §, 69. §, 72–73. §, 101. § (2)–(7) bekezdése, 116–130. §, 131. § (2) és (7) bekezdése, 132–142. §,
150. §, 181. § kivételével.
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Kabinetfõnök

205. § (1) A politikai tanácsadói, politikai fõtanácsadói munkakörbe kinevezett kabinetfõnökre a miniszteri kabinetet és az

államtitkári kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnökre vonatkozó e § szerinti rendelkezéseket kell

alkalmazni. A miniszteri kabinetet és az államtitkári kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnök kinevezése

a 203. § (6) bekezdésben meghatározott idõre szól. A miniszteri kabinetet és az államtitkári kabinetet

fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnök végkielégítésre a 204. § (3)–(6) bekezdés alapján jogosult.

(2) A miniszteri kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnök felett a munkáltatói jogokat a miniszter, az

államtitkári kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnök felett az alapvetõ munkáltatói jogokat a miniszter,

míg az egyéb munkáltató jogokat az államtitkár gyakorolja.

(3) A miniszteri kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnök gyakorolja a munkáltatói jogokat a miniszteri kabinet

állományába tartozó kormánytisztviselõk, valamint a miniszter titkárságát vezetõ osztályvezetõ felett. A vezetõi

kinevezés adása és visszavonása a miniszter hatáskörébe tartozik.

(4) Az államtitkári kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az államtitkári

kabinet állományába tartozó kormánytisztviselõk, valamint az államtitkár titkárságát vezetõ osztályvezetõ felett.

A vezetõi kinevezés adása és visszavonása az államtitkár hatáskörébe tartozik.

(5) A miniszteri kabinetet és az államtitkári kabinetet fõosztályvezetõként vezetõ kabinetfõnökre e törvény rendelkezéseit

megfelelõen kell alkalmazni a 45. § (1)–(3) és (6) bekezdése, 58. §, 62. §, 69. §, 72–73. §, 116–128. §, 130. §, 181. §, 203. §

(7)–(9) bekezdése, 204. § (1)–(2) és (7) bekezdése kivételével.

VI. FEJEZET

A KORMÁNYZATI ÜGYKEZELÕK

206. § (1) A kormányzati ügykezelõ kormányzati szolgálati jogviszonyára e törvény kormánytisztviselõkre vonatkozó

rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Ahol e törvény „kormánytisztviselõt” említ azon e fejezet alkalmazásában „kormányzati ügykezelõt” kell érteni.

(3) A kormányzati ügykezelõ kormányzati szolgálati jogviszonyában

a) a kinevezés feltételei közül a 39. § (1) bekezdését, a pályázatra [45. § (1) bekezdése] vonatkozó rendelkezést,

b) a tartalékállományra (73. §, 181. §) vonatkozó rendelkezéseket,

c) a szabadságra vonatkozó szabályok közül a 101. § (1)–(5) bekezdéseit,

d) a kormánytisztviselõk besorolására [116–117. §, 118. § (1) és (2) bekezdése, 119–123.§] vonatkozó

rendelkezéseket,

e) a közigazgatási alapvizsgára, szakvizsgára [118. § (3)–(12) bekezdése] vonatkozó rendelkezéseket,

f) a címadományozásra, a tanácsadói, fõtanácsadói munkakörökre (125–128. §) vonatkozó rendelkezéseket,

g) vezetõi kinevezésre (129. §) vonatkozó rendelkezéseket,

h) a teljesítményértékelésre, minõsítésre (130. §) vonatkozó rendelkezéseket,

i) az illetményre vonatkozó szabályok közül a 131. § (2) és (3) bekezdését és a (7) bekezdését, a 132–142. §-t

nem lehet alkalmazni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen központi államigazgatási szervnél foglalkoztatott kormányzati ügykezelõre

a 142. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy részére megállapítható munkaköri pótlék.

207. § (1) Kormányzati szolgálati jogviszony kormányzati ügykezelõi munkakörre

a) büntetlen elõéletû,

b) cselekvõképes, valamint

c) legalább középszintû szakképesítéssel rendelkezõ

magyar állampolgárral létesíthetõ és tartható fenn.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen kormányzati ügykezelõi munkakörre kormányzati szolgálati jogviszony – a jogszabály által

meghatározott fontos és bizalmas ügykezelõi munkaköröket, valamint az ügykezelõi osztályvezetõi kinevezés esetét

kivéve –

a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személlyel, valamint

b) az Európai Szociális Kartáról szóló megállapodásban résztvevõ államok állampolgárával

is létesíthetõ, ha a feladatkör ellátásához szükséges mértékû magyar nyelvismerettel rendelkezik.

(3) Az e törvényben meghatározott alkalmazási feltételek alól felmentés nem adható.
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(4) Ha a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, a kormányzati szolgálati

jogviszony legfeljebb az engedélyben meghatározott idõtartamra létesíthetõ.

(5) A 45. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a toborzási adatbázisba a (2) bekezdésben

meghatározott állampolgársággal rendelkezõ személy is kérheti felvételét, aki büntetlen elõéletû, cselekvõképes és

legalább középszintû szakképesítéssel rendelkezik.

(6) A kormányzati ügykezelõ – a vezetõi kinevezésre vonatkozó szabályok (129. §) megfelelõ alkalmazásával –

kormányzati ügykezelõkbõl álló szervezeti egység vezetésére osztályvezetõi munkakörre szóló kinevezést kaphat.

208. § (1) A kormányzati ügykezelõ illetményét a hivatali szervezet vezetõje állapítja meg oly módon, hogy az legalább elérje a

garantált bérminimum összegét, de ne haladja meg az illetményalap hatszorosát. Az illetmény megállapításakor

arányosan figyelembe kell venni a kormányzati ügykezelõ szolgálati jogviszonyban töltött idejét. Az illetmény

megállapításakor figyelembe veendõ egyéb szempontokat a közszolgálati szabályzatban kell rögzíteni.

(2) A kormányzati ügykezelõ osztályvezetõ illetményét az (1) bekezdés szerint kell megállapítani azzal, hogy

illetményének a vezetése alá tartozó kormányzati ügykezelõk illetményét meg kell haladnia.

209. § (1) A kormányzati ügykezelõk alapszabadságának mértéke húsz munkanap.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabadság a kormányzati ügykezelõ

a) huszonötödik életévétõl huszonegy;

b) huszonnyolcadik életévétõl huszonkettõ;

c) harmincegyedik életévétõl huszonhárom;

d) harmincharmadik életévétõl huszonnégy;

e) harmincötödik életévétõl huszonöt;

f) harminchetedik életévétõl huszonhat;

g) harminckilencedik életévétõl huszonhét;

h) negyvenegyedik életévétõl huszonnyolc;

i) negyvenharmadik életévétõl huszonkilenc;

j) negyvenötödik életévétõl harminc

munkanapra emelkedik.

(3) A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg elõször a kormányzati ügykezelõt, amelyben

a (2) bekezdésben meghatározott életkort betölti.

210. § (1) A kormányzati ügykezelõnek a kormányzati szolgálati jogviszony keletkezésétõl számított hat hónapon belül

ügykezelõi alapvizsgát kell tennie. Ha a kormányzati ügykezelõ az alapvizsgát az elõírt határidõt követõ hat hónapon

belül nem teszi le, kormányzati ügykezelõi jogviszonya megszûnik.

(2) Nem kell ügykezelõi alapvizsgát tennie annak, aki közgazdasági szakközépiskola igazgatás ügyviteli szakán

szerzett képesítéssel, illetõleg közigazgatási alap- vagy szakvizsgával rendelkezik.

211. § A kormányzati ügykezelõ tevékenységét legalább ötévenként értékelni kell. Az értékelés szempontjait – a 130. §-ban

meghatározott minõsítési szabályok alapulvételével – a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.

VII. FEJEZET

SZAKMAI VEZETÕK

Közös szabályok

212. § (1) A szakmai vezetõk kormányzati szolgálati jogviszonyára e törvény kormánytisztviselõkre vonatkozó rendelkezéseit az

e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Ha a szakmai vezetõ kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnik, jogosult a tisztségére utaló megnevezést

használni, feltéve, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonya nem az összeférhetetlenségének megállapítása vagy

hivatalvesztés fegyelmi büntetés miatt szûnt meg, vagy azért szûnt meg, mert az országgyûlési képviselõk választásán

már nem választható.

(3) A szakmai vezetõ a jogalap nélkül felvett juttatást az erre irányuló felhívás kézhezvételétõl számított tizenöt napon

belül köteles visszafizetni.
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(4) Ha a szakmai vezetõ kinevezésérõl, felmentésérõl vagy jogviszonya lemondás miatti megszûnésének megállapításáról

szóló okiratban a kormányzati szolgálati jogviszony keletkezésének vagy megszûnésének idõpontja naptári napként

van meghatározva, a szakmai vezetõ a megjelölt naptári nap kezdetén lép hivatalba, illetve jogviszonya a megjelölt

naptári nap végén szûnik meg.

213. § (1) A szakmai vezetõ összeférhetetlenségére a 87. §-ának a vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõre vonatkozó

rendelkezéseit a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A szakmai vezetõ érdek-képviseleti szervezetben tisztséget, szövetkezetben vezetõ tisztséget nem viselhet, nem lehet

továbbá alapítvány kezelõ szervezetének tagja.

(3) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget, ha a szakmai vezetõ a Magyar Nemzeti Bank felügyelõbizottságának tagja,

a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja, továbbá a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának

elnöke vagy tagja.

(4) Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a szakmai vezetõ a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot

megszünteti, az összeférhetetlenség megállapítását mellõzni kell.

214. § (1) A szakmai vezetõ végkielégítésre nem jogosult.

(2) A szakmai vezetõt minden naptári évben negyven munkanap szabadság illeti meg. A szabadság igénybevételét

a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási

államtitkárának elõzetesen be kell jelenteni. A 103. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni a szakmai

vezetõre, hogy a szabadságolási tervtõl eltérõen évi tizenhat munkanapot kell kiadni a szakmai vezetõ által kért

idõpontban. A 108. § szerint kiadott, illetve kivett szabadságot azzal az eltéréssel kell alkalmazni a szakmai vezetõre,

hogy az nem haladhatja meg a huszonnégy munkanapot.

(3) A fegyelmi vétséget elkövetõ szakmai vezetõvel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:

a) megrovás,

b) hivatalvesztés.

(4) A szakmai vezetõ kormányzati szolgálati jogviszonyára e törvény rendelkezéseit a 37–38. §, 40. §, 45. § (1)–(3) és

(6) bekezdése, 46. §, 48. § (2)–(7) bekezdése, 50. §, 53. §, 55–57. §, 60–73. §, 100–101. §, 116–130. §, 133–142. §, 155. §

(2)–(4) bekezdése, 181–182. §, 183. § (2) bekezdése, 203–205. § kivételével megfelelõen kell alkalmazni.

A közigazgatási államtitkár

215. § (1) Közigazgatási államtitkárrá minden büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán választható személy

kinevezhetõ, aki egyetemi szintû végzettséggel és jogász, közgazdász vagy közigazgatási menedzser

szakképzettséggel vagy felsõfokú végzettséggel és a feladat- és hatáskörének megfelelõ szakirányú

szakképzettséggel rendelkezik.

(2) A közigazgatási államtitkárt a miniszterelnöknek a miniszter véleménye kikérését követõen tett javaslatára

a köztársasági elnök határozatlan idõre nevezi ki. A miniszter véleményét a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter útján terjeszti a miniszterelnök elé. A közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter a véleményre észrevételt tehet.

(3) A közigazgatási államtitkár a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

(4) A közigazgatási államtitkár tekintetében a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(5) A kinevezett közigazgatási államtitkár a köztársasági elnök elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és

fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

216. § (1) A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnik:

a) halálával,

b) ha az országgyûlési képviselõk választásán már nem választható,

c) összeférhetetlenségének megállapításával, vagy

d) országgyûlési, helyi önkormányzati képviselõvé, polgármesterré vagy politikai vezetõvé történõ

megválasztásával, illetve kinevezésével.

(2) A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszüntethetõ:

a) áthelyezéssel,

b) lemondással,
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c) felmentéssel vagy

d) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.

(3) A hivatalvesztést a fegyelmi tanácsnak a miniszterelnök útján felterjesztett javaslatára a köztársasági elnök mondja ki.

217. § (1) A közigazgatási államtitkár a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor

lemondhat a jogviszonyáról. A nyilatkozatot a közigazgatási államtitkár a miniszterhez juttatja el, aki azt

haladéktalanul továbbítja a miniszterelnöknek.

(2) Ha a közigazgatási államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idõ a lemondásnak

a miniszterelnökhöz történõ eljuttatástól számított három hónap, ha e tisztsége három évnél hamarabb szûnt meg, de

azt legalább egy évig betöltötte, a lemondási idõ negyvenöt nap, amelynek idõtartama alatt a közigazgatási

államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha a közigazgatási államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb

ideig töltötte be, kormányzati szolgálati jogviszonya a lemondásnak a köztársasági elnök által történõ kézhezvételét

követõ tizenötödik napon szûnik meg.

218. § (1) A miniszterelnök a miniszter véleménye kikérését követõen bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek

a közigazgatási államtitkár felmentésére. A felmentést nem kell megindokolni.

(2) A közigazgatási államtitkár számára felmentését megelõzõen – kivéve, ha arra nyugdíjjogosultság miatti kérelem

alapján kerül sor – végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének megfelelõ vezetõi munkakört kell

felajánlani valamely központi államigazgatási szervnél.

(3) Ha a közigazgatási államtitkár a felajánlott vezetõi munkakört elfogadja, át kell helyezni. Ha a közigazgatási államtitkár

e tisztségét legalább három évig betöltötte az áthelyezésétõl számított hat hónapon át, ha e tisztsége három évnél

hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte, akkor három hónapon át megilleti a korábbi illetménye és az

új illetménye különbségének összege, ha az elõbbi magasabb volt.

(4) Ha a közigazgatási államtitkár a felajánlott vezetõi munkakört nem fogadja el és tisztségét legalább három évig

betöltötte hat hónapi, ha tisztsége három évnél hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte három

hónapi felmentési idõ illeti meg, amelynek idõtartama alatt a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha a

közigazgatási államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be, felmentési ideje tizenöt nap.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott idõtartamokhoz a közigazgatási államtitkári tisztséget megelõzõen folyamatosan

betöltött állami vezetõi tisztség idõtartamát – a hatáskörgyakorlás megszûnésétõl az új tisztséggel összefüggésben

a hivatalba lépésig terjedõ, legfeljebb hat hónapos, valamint a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnésétõl

a hatáskörgyakorlás megszûnéséig terjedõ megszakítást a folyamatosság szempontjából nem számítva – hozzá kell

számítani.

(6) Ha a közigazgatási államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétõl számított harminc napon belül nem szünteti

meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök

a miniszterelnök javaslatára az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül dönt az összeférhetetlenség

kérdésében.

(7) Ha a közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya a 216. § (1) bekezdés a)–b) vagy d) pontja, illetve

(2) bekezdés a)–b) pontja alapján szûnik meg, ennek tényét a miniszterelnök elõterjesztésére a köztársasági elnök

állapítja meg.

219. § (1) A közigazgatási államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) tizenkétszerese.

(2) A közigazgatási államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.

(3) A közigazgatási államtitkár vezetõi illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.

(4) A közigazgatási államtitkár alapilletményét a miniszter át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal

megemelheti.

(5) A közigazgatási államtitkár jutalmazásáról a tevékenységét irányító miniszter és a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter együttes javaslata alapján a miniszterelnök dönt.

(6) A közigazgatási államtitkár részére a tevékenységét irányító miniszter és a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter együttes javaslata alapján a miniszterelnök célprémiumot állapíthat meg.
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A helyettes államtitkár

220. § (1) Helyettes államtitkárrá minden büntetlen elõéletû, az országgyûlési képviselõk választásán választható személy

kinevezhetõ, aki egyetemi szintû végzettséggel és jogász vagy közgazdász, vagy közigazgatási menedzser

szakképzettséggel, vagy felsõfokú végzettséggel és a feladat- és hatáskörének megfelelõ szakirányú

szakképzettséggel rendelkezik.

(2) A helyettes államtitkárt a miniszter javaslatára a miniszterelnök határozatlan idõre nevezi ki. A Miniszterelnökségen

mûködõ helyettes államtitkárt a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár javaslatára nevezi ki a miniszterelnök.

(3) A miniszter javaslatát – a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter kivételével –

a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási

államtitkára útján terjeszti a miniszterelnök elé.

(4) A közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási

államtitkára a javaslat megküldésétõl számított tizenöt napon belül kifogással élhet, és a javaslatot visszaküldheti

a miniszternek, vagy továbbítja azt a miniszterelnöknek.

(5) A (3)–(4) bekezdés rendelkezéseit a Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkárra nem kell alkalmazni.

(6) A helyettes államtitkár a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

(7) A helyettes államtitkár tekintetében a munkáltatói jogokat a közigazgatási államtitkár gyakorolja.

A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár felett a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár gyakorolja

a munkáltatói jogokat.

(8) A kinevezett helyettes államtitkár a miniszterelnök elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról

szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

221. § (1) A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnik:

a) halálával,

b) ha az országgyûlési képviselõk választásán már nem választható,

c) összeférhetetlenségének megállapításával, vagy

d) országgyûlési, helyi önkormányzati képviselõvé, polgármesterré, politikai vezetõvé vagy érdek-képviseleti

szervezet tisztségviselõjévé történõ megválasztásával, illetve kinevezésével.

(2) A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszüntethetõ:

a) áthelyezéssel,

b) lemondással,

c) felmentéssel vagy

d) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.

222. § (1) A helyettes államtitkár a miniszter útján a miniszterelnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat

a jogviszonyáról. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár útján

juttatja el lemondását a miniszterelnökhöz.

(2) Ha a helyettes államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, a lemondási idõ a lemondásnak a miniszterhez,

illetve a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárhoz történõ eljuttatástól számított három hónap, ha e tisztsége három

évnél hamarabb szûnt meg, de azt legalább egy évig betöltötte, a lemondási idõ negyvenöt nap, amelynek idõtartama

alatt a helyettes államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha a helyettes államtitkár tisztségét egy

évnél rövidebb ideig töltötte be, kormányzati szolgálati jogviszonya megszûnésének idõpontja a lemondásnak

a miniszterelnök által történõ kézhezvételét követõ tizenötödik nap.

223. § (1) A miniszter bármikor javaslatot tehet a miniszterelnöknek a helyettes államtitkár felmentésére. A Miniszterelnökségen

mûködõ helyettes államtitkár felmentésére a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár tehet javaslatot. A felmentést

nem kell megindokolni. A helyettes államtitkár felmentésére egyebekben a 218. § (2)–(5) bekezdésének

rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy, ha a helyettes államtitkár tisztségét egy évnél rövidebb ideig

töltötte be, felmentési ideje tizenöt nap.

(2) Ha a helyettes államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétõl számított harminc napon belül nem szünteti meg,

vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a miniszterelnök a miniszter

javaslatára az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül dönt az összeférhetetlenség kérdésében.
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(3) Ha a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya a 221. § (1) bekezdés a)–b) vagy d) pontja, illetve

(2) bekezdés a)–d) pontja alapján szûnik meg, ennek tényét a miniszter elõterjesztésére a miniszterelnök állapítja meg;

a Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár esetében az elõterjesztést a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár teszi meg.

224. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) kilencszerese.

(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.

(3) A helyettes államtitkár vezetõi illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.

(4) A helyettes államtitkár alapilletményét minisztériumban a miniszter, a Miniszterelnökségen a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti.

(5) A helyettes államtitkár jutalmazásáról a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának együttes javaslata

alapján a miniszter dönt. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár jutalmazásáról a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár dönt.

(6) A helyettes államtitkár részére a közigazgatási államtitkár és a közigazgatási minõségpolitikáért és

személyzetpolitikáért felelõs minisztérium közigazgatási államtitkárának együttes javaslata alapján a miniszter

célprémiumot állapíthat meg. A Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár részére a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár célprémiumot állapíthat meg.

225. § A hivatalvesztést a fegyelmi tanács javaslatára a miniszter vagy – a Miniszterelnökségen mûködõ helyettes államtitkár

esetében – a miniszterelnök mondja ki.

NEGYEDIK RÉSZ
KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN ÁLLÓK

VIII. FEJEZET

A KÖZTISZTVISELÕK

226. § (1) A közszolgálati jogviszonyban e törvény kormánytisztviselõkre vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt

eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Ahol e törvény

a) „államigazgatási szervet” említ, azon e fejezet alkalmazásában „közigazgatási szervet” kell érteni,

b) „kormánytisztviselõt” említ, azon e fejezet alkalmazásában „köztisztviselõt” kell érteni,

c) „kormányzati szolgálati jogviszonyt” említ, azon e fejezet alkalmazásában „közszolgálati jogviszonyt” kell érteni.

(3) A közszolgálati jogviszonyban

a) a 8. § (4) bekezdésében meghatározott 10%-os létszámkorlát,

b) a Magyar Kormánytisztviselõi Karra vonatkozó rendelkezések (28–35. §),

c) a kormányzati érdekbõl történõ kirendelés (55. §),

d) a jogvitára, valamint a Kormánytisztviselõi Döntõbizottságra vonatkozó rendelkezések (190–191. §)

nem alkalmazható(k).

(4) Az Országgyûlés Hivatala szervezeti és mûködési szabályzata a 130. § (1)–(8) bekezdésben foglaltaktól eltérõ

szabályokat állapíthat meg.

(5) A 142. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a közszolgálati jogviszonyban munkaköri pótlék nem állapítható meg.

(6) Az Országgyûlés Hivatalánál a 142. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a hivatali szerv vezetõje az Országgyûlés

elnöke által meghatározott rendben állapíthat meg képzettségi, munkaköri pótlékot.

A munkáltatói jogkör gyakorlása

227. § (1) A munkáltatói jogokat, ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a közigazgatási szerv hivatali

szervezetének vezetõje, illetve a képviselõ-testület gyakorolja.

(2) Az Országgyûlés Hivatalának köztisztviselõi felett a munkáltatói jogokat az Országgyûlés elnöke gyakorolja.
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A közszolgálati jogviszony létesítése, besorolás

228. § A köztisztviselõt az e törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén – a 233. §-ban foglaltak kivételével –

iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelõen kell besorolni.

Jogviszony megszüntetés

229. § (1) A 63. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen a közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethetõ meg,

ha az Országgyûlés, illetve a helyi önkormányzati képviselõ-testület döntése alapján a közigazgatási szerv hivatali

szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a köztisztviselõ további foglalkoztatására nincs

lehetõség.

(2) Ha a közigazgatási szerv jogutód nélkül szûnik meg, akkor a közszolgálati jogviszony megszüntetésével, valamint a

73. §-ban meghatározott feladatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket – ha jogszabály eltérõen nem

rendelkezik – a megszûnõ közigazgatási szerv hozza meg.

(3) A 72. § rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni, ha a köztisztviselõ jogviszonya kormányzati szolgálati

jogviszonnyá, közalkalmazotti jogviszonnyá, illetve munkaviszonnyá alakul át.

A köztisztviselõ képzése, továbbképzése

230. § A polgármester és a helyi önkormányzati képviselõ jogosult részt venni a 80. § (1) bekezdésében meghatározott

képzéseken. Ezek költségét a helyi önkormányzat biztosítja. A képzéshez szükséges költségek akkor biztosíthatóak, ha

az nem veszélyezteti a köztisztviselõi továbbképzések pénzügyi feltételeit.

Hivatásetika, összeférhetetlenség

231. § (1) A 83. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás

szabályait a képviselõ-testület, illetve a 2. §-ban felsorolt szervek vezetõje állapítja meg. Az etikai vétséget elkövetõ

köztisztviselõvel szemben kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás.

(2) A községi önkormányzat képviselõ-testülete – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a 84. § (1) bekezdésben

foglalt tilalom alól – különösen indokolt esetben – felmentést adhat.

Munkaidõ, igazgatási szünet

232. § (1) A képviselõ-testület a heti munkaidõ figyelembevételével a napi munkaidõ beosztását az általános munkarendtõl

[89. § (1) bekezdés] eltérõen is megállapíthatja.

(2) A rendkívüli munkaidõért járó szabadidõt az Országgyûlés Hivatalában száznyolcvan napon belül kell kiadni, ha ez

nem lehetséges, meg kell váltani.

(3) A képviselõ-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetõje – a Kormány ajánlásának figyelembevételével –

a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem

haladhatja meg a köztisztviselõ adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

Címek

233. § (1) A 2. §-ban felsorolt szerveknél fõtanácsadói és tanácsadói cím létesíthetõ.

(2) A fõtanácsadói, tanácsadói cím határozatlan idõre adományozható, nem minõsül vezetõi kinevezésnek, és az külön

indokolás nélkül bármikor visszavonható. A címrõl a köztisztviselõ indokolás nélkül bármikor lemondhat.

A fõtanácsadói vagy tanácsadói címmel rendelkezõ köztisztviselõ – tekintet nélkül a közszolgálati jogviszonyban

eltöltött idejére – vezetõ-fõtanácsosi vagy fõtanácsosi besorolást kap. A vezetõ-fõtanácsosi besorolású köztisztviselõ

fõosztályvezetõi, a fõtanácsosi besorolású köztisztviselõ fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogosult.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított címeket a szervezeti és mûködési szabályzat (ügyrend)

mellékletében fel kell tüntetni.

(4) Fõtanácsadói cím annak a köztisztviselõnek adományozható, aki feladata ellátásához szükséges egyetemi szintû

végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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(5) Tanácsadói cím annak a köztisztviselõnek adományozható, aki feladata ellátásához szükséges felsõfokú iskolai

végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(6) Ha a fõtanácsadó, illetve tanácsadó közszolgálati jogviszonya nyugdíjazása miatt szûnik meg, a köztisztviselõ jogosult

a fõtanácsadói, illetve tanácsadói elnevezés – „nyugalmazott” jelzõvel kiegészített – használatára.

(7) A köztisztviselõt, ha a fõtanácsadói, tanácsadói címét visszavonták vagy a címrõl lemondott, újra be kell sorolni.

Díjazás

Illetménykiegészítés

234. § (1) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Magyar Mûvészeti Akadémia

Titkárságánál, a Közbeszerzési Hatóságnál és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál az

illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 50%-a,

középiskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.

(2) Az Országgyûlés Hivatalánál, a Köztársasági Elnöki Hivatalnál, az Alkotmánybíróság Hivatalánál, az Alapvetõ Jogok

Biztosának Hivatalában, az Állami Számvevõszéknél, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél és a Nemzeti

Média- és Hírközlési Hatóságnál az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ

esetében az alapilletményének 80%-a, a középiskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének

35%-a.

(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõnek

a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselõ alapilletményének

a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál, illetve a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál

legfeljebb 40%-a,

b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,

c) az a) és b) pontban nem szereplõ önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.

(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi

középiskolai végzettségû köztisztviselõnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is megállapíthatóak.

(6) A fõvárosi kerületi, illetve a fõvárosi önkormányzat illetménykiegészítésének megállapítására a (3) bekezdés a) pontját,

illetve a (4) bekezdést kell alkalmazni.

Személyi illetmény

235. § (1) A képviselõ-testület hivatalánál minõsítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló

teljesítményt nyújtó köztisztviselõnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól

eltérõ személyi illetményt állapíthat meg – a polgármester, a fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke

jóváhagyásával – a jegyzõ, illetve a fõjegyzõ. A tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra

vonatkozó havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet

megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

(2) Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethetõ.

Vezetõk illetményére vonatkozó szabályok

236. § (1) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára fõigazgatója és fõigazgató-helyettese fõosztályvezetõi illetményre

jogosult azzal, hogy a fõigazgató alapilletménye az illetményalap 11-szerese, a fõigazgató-helyettesé 9,5-szerese, s

egyéb juttatásaikat az Országgyûlés elnöke állapítja meg.

(2) Az Alkotmánybíróság fõtitkára, valamint az Országgyûlés Hivatalának vezetõi a közigazgatási államtitkárral, az

Országgyûlés Hivatalának helyettes vezetõi a helyettes államtitkárral azonos illetményben és juttatásban részesülnek.

(3) A vezetõi illetménypótlék mértéke a 234. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási szervnél:

a) fõosztályvezetõ esetén az alapilletmény 30%-a,

b) fõosztályvezetõ-helyettes esetén az alapilletmény 20%-a,

c) osztályvezetõ esetén az alapilletmény 10%-a.

40696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



(4) A 3000-nél kevesebb lakosú település kivételével – ide nem értve a 3000-nél kevesebb lakosú várost – a helyi

önkormányzat rendeletben vezetõi illetménypótlékot állapíthat meg – a jegyzõket, fõjegyzõket kivéve [256. §

(1) bekezdés] – egységesen valamennyi vezetõre kiterjedõen, amelynek mértéke:

a) a 3000–10 000 lakosú település, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú város esetén a vezetõ alapilletményének

legfeljebb 10%-a,

b) az a) pontban meghatározott település kivételével az osztályvezetõi szintnek megfelelõ vezetõ

alapilletményének legfeljebb 10%-a, a fõosztályvezetõ-helyettesi szintnek megfelelõ vezetõ alapilletményének

legfeljebb 15%-a.

A már megállapított vezetõi illetménypótlék nem csökkenthetõ.

(5) A helyi önkormányzatnál a fõjegyzõi, jegyzõi, aljegyzõi kinevezésen túlmenõen

a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen – ide nem értve a városokat – vezetõi kinevezés nem adható,

b) a 3000–10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú városokban osztályvezetõi szintnek

megfelelõ vezetõi kinevezés adható,

c) 10 000 feletti lakosú településen, valamint a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál, megyei jogú városi

önkormányzatnál, megyei önkormányzatnál, fõvárosi kerületi, fõvárosi önkormányzatnál osztályvezetõi és

fõosztályvezetõ-helyettesi szintnek megfelelõ vezetõi kinevezésen túl további vezetõi kinevezés is adható.

(6) A (4) bekezdés a) pont és az (5) bekezdés alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív

támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A lakosságszámtól függõ illetményelemek változását

a tárgyév január 1-jétõl kell érvényesíteni.

(7) A (6) bekezdés alkalmazása során a köztisztviselõ illetménye csökkenhet is.

Egyéb juttatások

237. § Az önkormányzati képviselõ-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben e törvény keretei között

rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.

Bírósági eljárás

238. § (1) A köztisztviselõ a közszolgálati jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében közvetlenül a bírósághoz

fordulhat. Az érdek-képviseleti szerv, valamint a munkáltató az e törvénybõl származó igényét bíróság elõtt

érvényesítheti.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó döntése ellen a köztisztviselõ bírósághoz akkor

fordulhat, ha e törvény megengedi.

(3) A keresetet a munkáltatói intézkedésrõl szóló irat kézbesítésétõl számított harminc napon belül lehet a bírósághoz

benyújtani

a) a közszolgálati jogviszony megszüntetésével,

b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással,

c) a minõsítés és a teljesítményértékelés megállapításaival,

d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal,

e) a kinevezés egyoldalú módosításával,

f) a fizetési felszólítással

kapcsolatos ügyekben. Egyéb esetekben a köztisztviselõ az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési idõn belül

fordulhat a bírósághoz.

(4) A jogviszony közös megegyezéssel történõ megszüntetésére vonatkozó megállapodás megtámadása esetén

a keresetlevelet a megtámadás eredménytelenségének megállapításától számított harminc napon belül lehet

elõterjeszteni. A megtámadás eredménytelen, ha a másik fél annak közlésétõl számított tizenöt napon belül nem

válaszol, vagy azt nem fogadja el.

(5) A keresetlevél beadására megállapított határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha a bírósághoz intézett keresetlevelet

legkésõbb a határidõ utolsó napján postára adták. Ha a fél a keresetlevél beadására megállapított határidõt

elmulasztja, igazolással élhet.

(6) A (3) bekezdés b)–f) pontjaiban foglalt esetekben a sérelmezett intézkedés a bíróság jogerõs döntéséig nem hajtható

végre.
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Önkormányzati fõtanácsadó, tanácsadó

239. § (1) Az önkormányzati fõtanácsadók, önkormányzati tanácsadók közszolgálati jogviszonyában a köztisztviselõkre

vonatkozó, e törvényben meghatározott rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.

(2) A képviselõ-testület – a községi önkormányzat kivételével – önkormányzati fõtanácsadói, önkormányzati tanácsadói

munkaköröket hozhat létre a képviselõ-testület hivatalában a képviselõ-testület és bizottságai döntésének

elõkészítéséhez, illetve a polgármester, fõpolgármester, megyei közgyûlés elnöke (a továbbiakban együtt:

polgármester) tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.

(3) Az önkormányzati fõtanácsadói, önkormányzati tanácsadói kinevezés a polgármester, a képviselõ-testület és

bizottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának idejére szól. Az önkormányzati fõtanácsadó, önkormányzati

tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) Az önkormányzati fõtanácsadókra, önkormányzati tanácsadókra a 203. § (5) bekezdése, (7) és (8) bekezdése, valamint

a 204. § rendelkezései megfelelõen alkalmazandóak.

IX. FEJEZET

A KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELÕK

240. § (1) A közszolgálati ügykezelõ közszolgálati jogviszonyában a köztisztviselõkre vonatkozó, e törvényben meghatározott

rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Ahol e törvény „köztisztviselõt” említ, azon e fejezet alkalmazásában „közszolgálati ügykezelõt” kell érteni.

(3) A közszolgálati ügykezelõ közszolgálati jogviszonyában a 226. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenõen

a) a kinevezés feltételei közül a 39. § (1) bekezdését, a pályázatra [45. § (1) bekezdése] vonatkozó rendelkezést,

b) a tartalékállományra (73. §, 181. §) vonatkozó rendelkezéseket,

c) a szabadságra vonatkozó szabályok közül a 101. § (1)–(5) bekezdéseit,

d) a kormánytisztviselõk besorolására [116–117. §, 118. § (1) és (2) bekezdése, 119–124. §] vonatkozó

rendelkezéseket,

e) a közigazgatási alapvizsgára, szakvizsgára [118. § (3)–(12) bekezdése] vonatkozó rendelkezéseket,

f) a címadományozásra, a tanácsadói, fõtanácsadói munkakörökre (125–128. §) vonatkozó rendelkezéseket,

g) vezetõi kinevezésre (129. §) vonatkozó rendelkezéseket,

h) a teljesítményértékelésre, minõsítésre (130. §) vonatkozó rendelkezéseket,

i) az illetményre vonatkozó szabályok közül a 131. § (2) és (3) bekezdését és a (7) bekezdését, a 132–142. §-t,

j) a kormányzati ügykezelõkre vonatkozó rendelkezéseket (206–211. §)

nem lehet alkalmazni.

241. § (1) Közszolgálati jogviszony közszolgálati ügykezelõi munkakörre

a) büntetlen elõéletû,

b) cselekvõképes, valamint

c) legalább középszintû szakképesítéssel rendelkezõ

magyar állampolgárral létesíthetõ és tartható fenn.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen közszolgálati ügykezelõi munkakörre közszolgálati jogviszony – a jogszabály által

meghatározott fontos és bizalmas ügykezelõi munkaköröket, valamint az ügykezelõi osztályvezetõ esetét kivéve –

a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személlyel, valamint

b) az Európai Szociális Kartáról szóló megállapodásban részt vevõ államok állampolgárával

is létesíthetõ, ha a feladatkör ellátásához szükséges mértékû magyarnyelv-ismerettel rendelkezik.

(3) Az e törvényben meghatározott alkalmazási feltételek alól felmentés nem adható.

(4) Ha a közszolgálati jogviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, a közszolgálati jogviszony legfeljebb az

engedélyben meghatározott idõtartamra létesíthetõ.

(5) A 45. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a toborzási adatbázisba a (2) bekezdésben

meghatározott állampolgársággal rendelkezõ személy is kérheti felvételét, aki büntetlen elõéletû, cselekvõképes és

legalább középszintû szakképesítéssel rendelkezik.

(6) A közszolgálati ügykezelõ – a vezetõi kinevezésre vonatkozó szabályok (129. §) megfelelõ alkalmazásával –

közszolgálati ügykezelõkbõl álló szervezeti egység vezetésére osztályvezetõi kinevezést kaphat.

40698 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



242. § (1) A közszolgálati ügykezelõ illetményét a hivatali szervezet vezetõje állapítja meg oly módon, hogy az legalább elérje

a garantált bérminimum összegét, de ne haladja meg az illetményalap hatszorosát. Az illetmény megállapításakor

arányosan figyelembe kell venni a közszolgálati ügykezelõ közszolgálati jogviszonyban töltött idejét. Az illetmény

megállapításakor figyelembe veendõ egyéb szempontokat a közszolgálati szabályzatban kell rögzíteni.

(2) A közszolgálati ügykezelõ osztályvezetõ illetményét az (1) bekezdés szerint kell megállapítani azzal, hogy

illetményének a vezetése alá tartozó közszolgálati ügykezelõk illetményét meg kell haladnia.

243. § (1) A közszolgálati ügykezelõk alapszabadságának mértéke húsz munkanap.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabadság a közszolgálati ügykezelõ

a) huszonötödik életévétõl huszonegy;

b) huszonnyolcadik életévétõl huszonkettõ;

c) harmincegyedik életévétõl huszonhárom;

d) harmincharmadik életévétõl huszonnégy;

e) harmincötödik életévétõl huszonöt;

f) harminchetedik életévétõl huszonhat;

g) harminckilencedik életévétõl huszonhét;

h) negyvenegyedik életévétõl huszonnyolc;

i) negyvenharmadik életévétõl huszonkilenc;

j) negyvenötödik életévétõl harminc

munkanapra emelkedik.

(3) A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg elõször a közszolgálati ügykezelõt, amelyben a

(2) bekezdésben meghatározott életkort betölti.

244. § (1) A közszolgálati ügykezelõnek a közszolgálati jogviszony keletkezésétõl számított hat hónapon belül ügykezelõi

alapvizsgát kell tennie. Ha a közszolgálati ügykezelõ az alapvizsgát az elõírt határidõt követõ hat hónapon belül nem

teszi le, közszolgálati jogviszonya megszûnik.

(2) Nem kell ügykezelõi alapvizsgát tennie annak, aki közgazdasági szakközépiskola igazgatás ügyviteli szakán szerzett

képesítéssel, illetve közigazgatási alap- vagy szakvizsgával rendelkezik.

245. § A közszolgálati ügykezelõ tevékenységét legalább ötévenként értékelni kell. Az értékelés szempontjait – a 130. §-ban

meghatározott minõsítési szabályok alapulvételével – a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.

X. FEJEZET

A JEGYZÕ

246. § (1) A jegyzõ közszolgálati jogviszonyában e törvény köztisztviselõkre vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt

eltérésekkel, megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Ahol e törvény „köztisztviselõt” említ, azon e fejezet alkalmazásában „jegyzõt” kell érteni.

Közszolgálati jogviszony létesítése

247. § (1) Jegyzõvé, körjegyzõvé, megyei jogú város kerületi hivatalvezetõjévé, aljegyzõvé (a továbbiakban együtt: jegyzõ) az

nevezhetõ ki, aki

a) igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser

szakképesítéssel, és – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – jogi vagy közigazgatási szakvizsgával,

vagy az OKV elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott

mentesítéssel rendelkezik, és

b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.

(2) A községi önkormányzati képviselõ-testület a körjegyzõ és az ötezernél több lakosú község jegyzõje kivételével

a) felmentést adhat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori

képesítés vagy az okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés alól annak a személynek, aki az elõírt

képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstõl számított két éven belül befejezi. A felmentés
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idõtartamának eredménytelen eltelte esetén a jegyzõ közszolgálati jogviszonya megszûnik. A képesítés alóli

felmentés esetén a (4) bekezdésben meghatározott határidõt a képesítés megszerzésétõl kell számítani,

b) az (1) bekezdés b) pontjában elõírt gyakorlati idõt csökkentheti vagy elengedheti.

(3) Fõjegyzõvé – valamint a fõjegyzõ helyettesítésére aljegyzõként – az nevezhetõ ki, aki

a) állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser

szakképesítéssel és – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy

az OKV elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott

mentesítéssel rendelkezik, és

b) közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.

(4) A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl

számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a

teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi. A határidõ

eredménytelen eltelte esetén a jegyzõ, fõjegyzõ közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szûnik meg.

A határidõbe nem számíthatók be a 118. § (4) bekezdésében meghatározott idõtartamok.

(5) A képviselõ-testület legkésõbb a jegyzõ, fõjegyzõ közszolgálati jogviszonyának megszûnését követõ harminc napon

belül írja ki a pályázatot a jegyzõi, fõjegyzõi állás betöltésére. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén harminc

napon belül újabb pályázatot kell kiírni.

Módosítás, kinevezéstõl eltérõ foglalkoztatás

248. § (1) Az 50. § nem alkalmazható a jegyzõ (ideértve a fõjegyzõt, körzetközponti jegyzõt is) tekintetében.

(2) Az 54. § alapján nem minõsül kiküldetésnek, ha a körjegyzõ vagy az igazgatási, hatósági társulás köztisztviselõje

a körjegyzõséghez, valamint a társuláshoz tartozó településen látja el munkaköri feladatait.

Jogviszony megszûnés

249. § (1) Amennyiben a körjegyzõség megszûnik, illetve a körjegyzõségbe tartozó önkormányzatok megváltoznak és e

változás következtében a körjegyzõi tisztségre új pályázat kiírására kerül sor, vagy a polgármesteri hivatal megszûnik

és az érintett önkormányzat részvételével körjegyzõség alakul, illetve területszervezési intézkedés következtében

önkormányzat szûnik meg vagy jön létre, ez olyan átszervezésnek minõsül, amely alapján a jegyzõ közszolgálati

jogviszonya felmentéssel a 63. § (1) bekezdés c) pontja alapján szüntethetõ meg.

(2) Ha a körjegyzõség megszûnésének idõpontjában a körjegyzõ felmentési védelem alatt áll, akkor a körjegyzõ

jogviszonyának megszüntetésérõl szóló intézkedést a megszûnt körjegyzõséget alkotó önkormányzatok

képviselõ-testületei legkorábban a felmentési védelem lejártát követõ napon hozhatják meg.

(3) A 73. § és a 181. § nem alkalmazható a jegyzõ (ideértve a fõjegyzõt, körzetközponti jegyzõt is) tekintetében.

Közigazgatási szakvizsga

250. § A 118. § (8) bekezdésétõl eltérõen a jegyzõ, fõjegyzõ közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat nélkül is tehet

közigazgatási szakvizsgát.

Összeférhetetlenség

251. § Másik jegyzõ helyettesítése céljából – a képviselõ-testületek megállapodása alapján – a jegyzõ további egy

közszolgálati jogviszonyt létesíthet.

Pótszabadság

252. § Az aljegyzõt tizenegy, a jegyzõt tizenkettõ és a fõjegyzõt évente tizenhárom munkanap pótszabadság illeti meg.
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Címek

253. § (1) A miniszterelnök – a megyei, illetve a fõvárosi kormányhivatal javaslatára – határozatlan idõre címzetes fõjegyzõi címet

adományozhat az illetékességi területén tartósan kiemelkedõ szakmai munkát végzõ jegyzõnek – ide nem értve az

aljegyzõt –, aki

a) a cím adományozását megelõzõ tíz évben folyamatosan jegyzõi, körzetközponti jegyzõ esetében legalább öt éve

körzetközponti jegyzõi tisztséget tölt be,

b) legmagasabb fokozatú minõsítést kap.

A cím adományozására minden évben a Közszolgálati Tisztviselõk Napja alkalmából kerül sor.

(2) A címzetes fõjegyzõi cím adományozását a képviselõ-testület a megyei, illetve a fõvárosi kormányhivatal útján

kezdeményezheti, amely a javaslatot köteles a saját és a jegyzõi szakmai érdek-képviseleti szerv véleményével ellátva a

közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszterhez felterjeszteni. Ha a cím adományozását a megyei, illetve a

fõvárosi kormányhivatal kezdeményezi, ki kell kérnie a képviselõ-testület, illetve a jegyzõi szakmai érdek-képviseleti

szerv véleményét. A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter a beérkezett javaslatokról kikéri a helyi

önkormányzatokért felelõs miniszter véleményét. Ezt követõen a közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter

terjeszti fel a miniszterelnöknek a javaslatokat a címzetes fõjegyzõi cím adományozására.

(3) Nem jogosult a jegyzõ, valamint a körzetközponti jegyzõ a címzetes fõjegyzõi címre, ha a jegyzõi közszolgálati

jogviszonya – a (4) bekezdésben foglalt eseteket kivéve – megszûnt, illetve körzetközponti jegyzõi feladatokat már

nem lát el.

(4) A címzetes fõjegyzõi címet továbbra is használhatja az,

a) akinek közszolgálati jogviszonya nyugállományba helyezése miatt szûnt meg;

b) aki a cím adományozását követõen jegyzõi közszolgálati jogviszonyát megszünteti és az azt követõ munkanapon

másik jegyzõi közszolgálati jogviszonyt létesít.

(5) A címzetes fõjegyzõi címet vissza kell vonni attól, aki az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétellel már nem

rendelkezik, vagy akivel szemben jogerõs fegyelmi büntetést szabtak ki. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feltétel hiánya esetén a képviselõ-testület köteles haladéktalanul kezdeményezni a megyei, illetve a fõvárosi

kormányhivatal útján a cím visszavonását. A képviselõ-testület kezdeményezheti a cím visszavonását attól is, aki etikai

vétséget követett el.

(6) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter javaslatára a címet a miniszterelnök vonja vissza.

(7) A közigazgatási személyzetpolitikáért felelõs miniszter javaslatára a miniszterelnök eltilthatja a cím viselésétõl azt

a nyugdíjas jegyzõt, aki a cím viselésére érdemtelenné vált.

(8) A címre való jogosultság megszûnése, a cím visszavonása a már kifizetett címadományozási juttatást nem érinti.

(9) A címzetes fõjegyzõ számára a költségvetési törvény címadományozási juttatást állapíthat meg, amelynek fedezetét

a központi költségvetés fejezeti kezelésû elõirányzatként biztosítja. Abban az esetben, ha a költségvetési törvény

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

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

Díjazás

Illetményeltérítés, személyi illetmény

254. § (1) A 133. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az illetményeltérítésrõl a jegyzõ, fõjegyzõ esetében

a polgármester dönt.

(2) A fõjegyzõ, illetve a jegyzõ részére a polgármester – a minõsítésétõl, ennek hiányában a teljesítményértékeléstõl

függõen – személyi illetmény megállapítására is jogosult. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem

fizethetõ.

Illetmény

255. § (1) A jegyzõ, illetve a fõjegyzõ alapilletménye:

a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen az illetményalap 6,25-szorosa,

b) a 3000–10 000 lakosú településen az illetményalap 7,75-szorosa,

c) a 10 000–100 000 lakosú településen az illetményalap 8-szorosa,
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d) a fõvárosi kerület jegyzõjének, valamint a kistérségi társulás székhely településének jegyzõje az illetményalap

8,25-szorosa,

e) a megyei jogú város jegyzõjének és a megyei fõjegyzõnek az illetményalap 8,5-szerese,

f) a fõvárosi fõjegyzõ esetében az illetményalap 8,75-szorosa.

(2) A körjegyzõ, illetve a körjegyzõi feladatot ellátó nagyközségi, városi (megyei jogú városi) jegyzõ illetményének az

(1) bekezdés, 256. § (1) bekezdése szerinti megállapításánál a körjegyzõséghez tartozó települések együttes

lakosságszámát, illetve az érintett nagyközség vagy város és községek együttes lakosságszámát kell alapul venni.

(3) Az aljegyzõ illetményét kinevezésekor a képviselõ-testület, azt követõen a jegyzõ az (1) bekezdés alapján

összegszerûen állapítja meg úgy, hogy az nem érheti el a jegyzõ illetményét és nem lehet alacsonyabb a már

megállapított illetményénél.

256. § (1) A jegyzõ, fõjegyzõ vezetõi illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke:

a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen az alapilletményének 10%-a,

b) a 3000–10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú város esetén az alapilletményének 20%-a,

c) a 10 000–100 000 lakosú településen az alapilletményének 30%-a,

d) a megyei jogú város, fõvárosi kerület jegyzõjének, kistérségi társulás székhely településének jegyzõje és a megyei

fõjegyzõnek az alapilletményének 40%-a,

e) a fõvárosi fõjegyzõ esetében az alapilletményének 50%-a.

(2) A körjegyzõ a vezetõi illetménypótlékon felül körjegyzõi illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke:

a) két községbõl álló körjegyzõség esetén az alapilletményének 10%-a,

b) három községbõl álló körjegyzõség esetén az alapilletményének 15%-a,

c) négy vagy több községbõl álló körjegyzõség esetén az alapilletményének 25%-a.

(3) A körjegyzõi feladatot ellátó nagyközségi, városi (megyei jogú városi) jegyzõ a vezetõi illetménypótlékon felül

körjegyzõi feladat-illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke:

a) a székhelyén kívül egy község esetén az alapilletményének 5%-a,

b) a székhelyén kívül két község esetén az alapilletményének 10%-a,

c) a székhelyén kívül három vagy több község esetén az alapilletményének 20%-a.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott községek számának változását az illetményben a bekövetkezett változástól

kezdõdõen kell érvényesíteni.

(5) Az (1) bekezdés a)–c) pontjának, valamint a 255. § (1) bekezdés a)–c) pontjainak alkalmazása során a költségvetési

törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A lakosságszámtól

függõ illetményelemek változását a tárgyév január 1-jétõl kell érvényesíteni.

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazása során a jegyzõ, fõjegyzõ illetménye csökkenhet is.

Adatkezelés

257. § A 177. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ott meghatározottakért – eltérõ jogszabályi

rendelkezés hiányában – a képviselõ-testület hivatala esetén a jegyzõ, fõjegyzõ felelõs.

ÖTÖDIK RÉSZ

A közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló

258. § (1) A közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalókra a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.)

rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A munkaviszony büntetlen elõéletû, cselekvõképes, a munkakör betöltésére külön jogszabályban megállapított

képesítési követelménynek, illetve biztonsági feltételeknek megfelelõ személlyel létesíthetõ. A munkavállaló írásbeli

titoktartási nyilatkozatot tesz, amelynek megtételéig nem állítható munkába.

(3) A munkáltató mûködésével összefüggõ okból történõ felmondás esetén a munkavállaló a munkavégzési

kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlõ részletben jogosult, a végkielégítést pedig

a felmondási idõ utolsó napján kell kifizetni.
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(4) A munkavállaló, ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt költségvetési szervvel vagy költségvetési

szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs munkaviszonyt létesít,

a) ezt a tényt munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,

b) a felmondási idõbõl hátralévõ idõre távolléti díjra nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban az új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõtartam számítása

során a felmondással megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is figyelembe kell venni.

(5) A munkavállaló nem létesíthet munkaviszonyt azzal a helyi önkormányzattal, amelynek képviselõje.

(6) A munkavállaló a tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi munkabére

nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó

nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét.

(7) Az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára az Mt. 94/A–H. §-a és

a 100–101. §-a nem alkalmazható. Esetükben e törvény 67. §-át és 193–194. §-át kell alkalmazni.

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazó rendelkezések

259. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

1. megállapítsa

a) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ személyi iratokra, valamint a közigazgatási szerveknél

foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyával összefüggõ személyi iratokra és a munkaügyi

nyilvántartásra, továbbá a 258. § (2) bekezdésében említett titoktartási nyilatkozat szövegére, önéletrajz

tartalmára,

b) 185. § (6) bekezdése szerinti államigazgatási szerv kijelölését és a kijelölésére,

c) a közszolgálati nyilvántartásra,

d) a tartalékállományba helyezésre,

e) a kormánytisztviselõi kártyára

vonatkozó részletes szabályokat;

2. a Kormány által alapított ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat megállapítsa;

3. megállapítsa

a) az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programban szakértõként

résztvevõ kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonyára és köztisztviselõ közszolgálati

jogviszonyára, sajátos jogállására,

b) a nemzeti szakértõként az Európai Unió intézményeiben alkalmazott kormánytisztviselõk kormányzati

szolgálati jogviszonyára, sajátos jogállására,

c) a közszolgálati tisztviselõk ideiglenes (három hónapot meg nem haladó) külföldi kiküldetésére,

d) a tartós külszolgálatot teljesítõ kormánytisztviselõk, köztisztviselõk, ügykezelõk tartós külszolgálatra

történõ kihelyezésének és a tartós külszolgálat megszûnésének feltételeire, rendjére, valamint a tartós

külszolgálatot teljesítõ személyeket megilletõ juttatásokra és a munkavégzés sajátos feltételeire

vonatkozó részletes szabályokat;

4. a kormánytisztviselõ kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggõ költségeinek megtérítésére vonatkozó

részletes szabályokat megállapítsa;

5. a kormánytisztviselõk teljesítményértékelésének, minõsítésnek a rendjére, eljárásra és szintjeire vonatkozó

részletes szabályokat megállapítsa;

6. megállapítsa

a) a kormánytisztviselõk részére járó cafetéria-juttatás, az állam által vállalt készfizetõ kezesség, valamint az

egyéb, a kormánytisztviselõk részére adható juttatásokra,

b) a központi államigazgatási szerveknél, azok területi és helyi szerveinél foglalkoztatott kormánytisztviselõk

jutalmazására vonatkozó részletes szabályokat és a jutalmazással összefüggõ adatkezelésre és

adatszolgáltatásra,

c) a célfeladatra és a kutatási megállapodásra,

d) a képzettségi és munkaköri pótlékra,

vonatkozó részletes szabályokat;
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7. a kiválasztási eljárásra, a kiválasztás rendjére és feltételeire, a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat

ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjére, annak szervezésére és lebonyolítására,

a kompetencia-vizsgálatra és a toborzási adatbázisra vonatkozó részletes szabályokat megállapítsa;

8. megállapítsa a címzetes fõjegyzõi cím adományozásának, megszûnésének és visszavonásának eljárási szabályait,

valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat;

9. a Kormánytisztviselõi Döntõbizottság szervezetére és eljárására vonatkozó részletes szabályokat megállapítsa;

10. megállapítsa

a) a munkaidõkeretre, az egyenlõtlen munkaidõ-beosztásra, a heti pihenõidõre,

b) a távmunkavégzésre,

c) a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve igazgatási területenként az adott

évre az igazgatási szünet idõtartamára,

d) egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében a munkaidõn belül az adott tevékenységre fordítható

leghosszabb idõtartamára

vonatkozó részletes szabályokat;

11. a fegyelmi eljárásra vonatkozó részletes szabályokat megállapítsa;

12. megállapítsa

a) a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséhez kapcsolódóan a kormánytisztviselõt terhelõ

kötelezettségekre,

b) a munkáltatót a kinevezéssel kapcsolatban és a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt

a kinevezéstõl eltérõ ideiglenes foglalkoztatás megállapításával kapcsolatban terhelõ kötelezettségekre

vonatkozó részletes szabályokat;

13. a közélet tisztasága szempontjából jelentõs érzékenységgel rendelkezõ munkaköröket megállapítsa;

14. a képesítésre vonatkozó részletes szabályokat megállapítsa;

15. a pártfogó felügyelõk jogállásával összefüggõ részletes szabályokat megállapítsa;

16. megállapítsa

a) az e törvényben meghatározott feladatokkal összefüggésben a személyügyi központ kijelölését, valamint

b) a személyügyi központ jogállására, feladat- és hatáskörére, valamint az e törvény alapján általa folytatott

adatfeldolgozásra, vezetett nyilvántartásokra, adatkezelésre és adatszolgáltatásra

vonatkozó részletes szabályokat;

17. megállapítsa

a) a közigazgatási alap- és szakvizsgával, valamint az ügykezelõi alapvizsgával összefüggésben

a vizsgaszervezõ kijelölését,

b) a közigazgatási alap- és szakvizsgára, az ügykezelõi alapvizsgára, valamint e vizsgák alóli mentesítésre

vonatkozó részletes szabályokat,

c) a továbbképzés minõsítési és nyilvántartási rendjére, tervezésére, a képzésfejlesztés és szolgáltatás

feltételeire, a minõségirányítás rendjére, a továbbképzési kötelezettségre, a továbbképzés pénzügyi és

intézményi feltételeire vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Az államigazgatási szerv a kormánytisztviselõ önkéntes kiegészítõ nyugdíjpénztári tagságához egyéb juttatásként

támogatást nyújthat. A központi költségvetés támogatásának részletes szabályait a Kormány határozza meg.

(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy

a) a pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervek dolgozóinak

igazolványára vonatkozó szabályokat,

b) a pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt

szervnél mûködõ pártfogó felügyelõ, kormánytisztviselõ vagy kormányzati ügykezelõ ügyviteli vizsgájának

szabályait

rendeletben állapítsa meg.

(4) Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben részletesen szabályozza a tartós külszolgálatot

teljesítõ köztisztviselõk külföldi munkavégzésének sajátos szabályait, valamint alapellátmányuk kifizetésének

szabályait.

(5) Felhatalmazást kap a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben

állapítsa meg

a) a személyügyi nyilvántartás és integrált emberi erõforrás-gazdálkodási rendszerrel összefüggõ részletes

szabályokat,
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b) a kormánytisztviselõi jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlásával és átruházásával összefüggõ

részletes szabályokat.

260. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. március 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 26. § (8) bekezdése, 28–35. §-a, 64. § (4) bekezdése, 65. § (5) bekezdése, 130. §-a, 190. §-ában a

Kormánytisztviselõi Döntõbizottságra és a közszolgálati panaszra vonatkozó rendelkezések, 191. §-a, 226. §

(3) bekezdés d) pontja, 259. § (1) bekezdés 9. pontja 2012. július 1-jén lépnek hatályba.

(3) E törvény 41. §-a, 73. § (2) és (3) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

(4) Az e törvényhez kapcsolódó módosító és átmeneti rendelkezésekrõl külön törvény rendelkezik.

(5) E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Kttv.

Az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelés

261. § E törvény az Európai Unió következõ uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidõ-szervezés egyes

szempontjairól,

b) a Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerzõdés, vagy

a munkaviszony feltételeirõl való tájékoztatási kötelezettségérõl,

c) a Tanács 1999/70/EK irányelve (1999. június 28.) az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó

munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról,

d) a Tanács 97/81/EK irányelve (1997. december 15.) az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidõs

foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról,

e) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a

tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK

rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a

75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, 24. cikk,

f) a Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, CEEP és ESZSZ által a szülõi

szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül

helyezésérõl.

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

1. melléklet a 2011. évi CXCIX. törvényhez

ILLETMÉNYRENDSZER

I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõk)

Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat
Kormányzati szolgálati

jogviszony idõtartama (év)
Szorzószám

Gyakornok 1 0–1 3,1
Fogalmazó 2 1–2 3,2

3 2–3 3,3
Tanácsos 4 3–4 3,5

5 4–6 3,7
6 6–8 3,9

Vezetõ-tanácsos 7 8–10 4,2
8 10–12 4,4
9 12–14 4,6

10 14–16 4,8
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Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat
Kormányzati szolgálati

jogviszony idõtartama (év)
Szorzószám

Fõtanácsos 11 16–19 5,1
12 19–22 5,2
13 22–25 5,3

Vezetõ-fõtanácsos 14 25–29 5,6
15 29–33 5,7
16 33–37 5,8
17 37 év felett 6,0

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (középiskolai végzettségû kormánytisztviselõk)

Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat
Kormányzati szolgálati

jogviszony idõtartama (év)
Szorzószám

Gyakornok 1 0–2 1,79
Elõadó 2 2–4 1,9

3 4–6 2,0
4 6–8 2,2
5 8–10 2,25
6 10–12 2,3

Fõelõadó 7 12–15 2,5
8 15–18 2,6
9 18–21 2,65

10 21–24 2,7
11 24–27 2,8
12 27–29 2,85
13 29–31 2,9

Fõmunkatárs 14 31–33 3,3
15 33–35 4,0
16 35–37 4,2
17 37 év felett 4,4

2. melléklet a 2011. évi CXCIX. törvényhez

A KÖZSZOLGÁLATI ALAPNYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE

A kormánytisztviselõ

I/A.

1. családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme

2. születési helye, ideje

3. anyja születési családi és utóneve

4. lakóhelye, lakáscíme, tartózkodási helye, telefonszáma

5. családi állapota

6. adóazonosító jele

7. társadalombiztosítási azonosító jele

8. fizetési számlaszáma

9. email címe

10. fényképe

11. önéletrajza

I/B. eltartott gyermeke(i)

1. családi és utóneve

2. születési helye, ideje

3. anyja születési családi és utóneve

4. lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely
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5. adóazonosító jele

6. társadalombiztosítási azonosító jele

II.

1. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)

2. szakképzettsége(i)

3. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott munkakör betöltésére

jogosító okiratok adatai

4. tudományos fokozata

5. idegennyelv-ismerete

6. képzésre, továbbképzésre, vezetõképzésre, átképzésre vonatkozó adatai

III. A korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok

1. a munkahely megnevezése

2. jogviszony típusának megnevezése

3. beosztás

4. besorolás

5. munkakör

6. jogviszony kezdõ/befejezõ dátuma

7. a megszûnés módja

IV.

1. a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó idõtartamok

2. állampolgársága

3. a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte

4. közigazgatási alapvizsga adatai

5. közigazgatási szakvizsga adatai

6. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló idõtartamok

7. esküokmány száma, kelte

8. közigazgatási versenyvizsga adatai

9. a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai

V.

1. az alkalmazó államigazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele

2. e szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdete

3. kormánytisztviselõ jelenlegi besorolása, besorolásának idõpontja

4. munkakör(ök) megnevezése és a betöltés idõtartama, FEOR-szám

5. vezetõi kinevezésének és megszûnésének adatai

6. címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai

7. a minõsítések idõpontja

8. hatályos fegyelmi büntetés

9. pályázatának adatai

10. kompetenciaadatai

11. próbaidejének adatai

VI.

1. személyi juttatások nyilvántartása a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer

figyelembevételével

VII.

1. a kormánytisztviselõ munkából való távollétének jogcíme és idõtartama

2. kormányzati kirendelésének adatai

VIII.

1. a kormányzati szolgálati jogviszony megszûnésének, valamint a végleges és határozott idejû áthelyezés idõpontja,

módja, a végkielégítés adatai

2. a felmentési idõtartam adatai

IX.

1. az összeférhetetlenséggel összefüggõ adatai
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X.

1. az állami készfizetõ kezességvállalással összefüggõ adatok (a hitelszerzõdést kötõ pénzintézet neve, címe; az állami

kezességvállalással biztosított hitel nagysága; a hitel lejártának idõpontja).

3. melléklet a 2011. évi CXCIX. törvényhez

A tartalékállományba helyezett közszolgálati jogviszonyban állók nyilvántartásának adatköre

A kormánytisztviselõ

I.

1. családi és utóneve

2. technikai azonosítója

3. születési ideje

4. lakcímadatai (lakóhelye, tartózkodási helye), telefonszáma

II.

1. iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)

2. képzõ intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)

3. képzés idõtartama, végzés idõpontja

4. szakképzettségei

5. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései

6. tudományos fokozata

7. idegennyelv-ismerete (szintje, típusa)

8. közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga megszerzésének idõpontja,

oklevélszáma

III.

1. a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe

2. a korábbi közigazgatási jellegû munkáltató megnevezése, tevékenységi területe, valamint az ott jogviszonyban

töltött idõtartamok

3. szakmai tapasztalat

4. beosztás

5. besorolás

6. feladatkör/munkakör megnevezése, célja

7. feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó fõbb feladatok

8. a megszûnés módja

IV.

1. az alkalmazó közigazgatási szerv neve és címe

2. a tartalékállományba helyezés idõpontja

3. a tartalékállományba helyezés idõtartama

4. kompetencia-vizsgálat adatai

V.

1. kormányzati szolgálati jogviszonyának idõtartama

2. besorolási osztálya, fokozata

3. fizetési fokozata

4. illetménye

5. adományozott címe.
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4. melléklet a 2011. évi CXCIX. törvényhez

A toborzási adatbázis adatköre
I.

1. családi és utónév

2. születési hely, idõ

3. lakcím, telefonszám, email cím

II.

1. szakmai tapasztalat

2. munkáltató megnevezése, tevékenységi területe

3. betöltött feladatkör/munkakör

4. idõtartam

III.

1. iskolai végzettség

2. képzõ intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)

3. képzés idõtartama, végzés idõpontja

4. idegennyelv-ismerete (szintje, típusa)

5. közigazgatási versenyvizsga megszerzésének idõpontja, oklevél száma, eredménye

6. informatikai ismeretek

IV.

1. területek, amelyekrõl pályázat kiírása esetén hírlevélben értesülni szeretne.

5. melléklet a 2011. évi CXCIX. törvényhez

ÖNÉLETRAJZ

A személyügyi központ az egységes alapokon megvalósuló személyügyi nyilvántartás és integrált emberi

erõforrás-gazdálkodási rendszer keretén belül tartja nyilván, illetve kezeli a kormánytisztviselõk és szakmai vezetõk

a) személyes adatait (neve, születési neve, anyja neve, neme, születési helye, családi állapota, állampolgársága,

állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, honlapja),

b) betöltött beosztásra, munkakörre,

c) szakmai tapasztalatra,

d) végzettségre, szakképzettségre,

e) készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre,

jármûvezetési engedélyre, katonai szolgálatra)

vonatkozó adatait.
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2011. évi CXCX. törvény
a nemzeti mobil fizetési rendszerrõl*

Az Országgyûlés a központosított mobil értékesítésû szolgáltatások mobil fizetési rendszeren keresztül történõ értékesítésével

kapcsolatosan a következõ törvényt alkotja:

1. § E törvény alkalmazásában

a) fordulónap: a 2. §-ban meghatározott szolgáltatások vonatkozásában az a nap, amelyen a szolgáltatást

központosított mobil értékesítésû szolgáltatásnak minõsítõ törvényi rendelkezés hatályba lép,

b) igénybe vevõ: az ügyfél vagy az a személy, akinek a részére az ügyfél a szolgáltatás igénybevételének jogát

megvásárolta,

c) mobil értékesítõ vállalkozás: az a vállalkozás, amely a fordulónapot megelõzõen a szolgáltatás mobil fizetési

rendszeren keresztül történõ értékesítését végzi,

d) mobil fizetési rendszer: olyan rendszer, amelyben az ügyfél a szolgáltatást helyhez nem kötött módon, távközlési

eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével elért elektronikus értékesítõ

rendszeren keresztül vásárolja meg,

e) regisztrált ügyfél: olyan személy, aki vagy amely mobil értékesítõ vállalkozással a 10. § (1) bekezdése szerinti

átadás idõpontjában központosított mobil értékesítésû szolgáltatás megvásárlására vonatkozó hatályos

szerzõdéssel rendelkezik, vagy más olyan írásba foglalt szerzõdéses jogviszonyban áll, ami alapján már vásárolt

központosított mobil értékesítésû szolgáltatást mobil fizetési rendszeren keresztül,

f) szolgáltató: a központosított mobil értékesítésû szolgáltatást nyújtó vagy annak értékesítését végzõ szervezet,

g) többségi befolyás: a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott forgalom,

h) ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amely

a nemzeti mobil fizetési szervezettel központosított mobil értékesítésû szolgáltatások megvásárlására irányuló

szerzõdéses jogviszonyban áll.

2. § Központosított mobil értékesítésû szolgáltatás

a) a közúti közlekedésrõl szóló törvény szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatás,

b) a használati díj, valamint az útdíj ellenében igénybe vehetõ közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátása,

c) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló szolgáltató által, valamint a közszolgáltatásként

nyújtott

ca) helyi közúti,

cb) helyközi (távolsági) közúti,

cc) vízi,

cd) helyi, elõvárosi és országos vasúti,

ce) a cd) alpontban meg nem határozott vasúti

személyszállítási szolgáltatás,

d) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló szervezet által közszolgáltatásként nyújtott,

az a)–c) pontba nem tartozó szolgáltatás.

3. § (1) A szolgáltató – a 2. § d) pontja szerinti szolgáltatást kivéve – köteles biztosítani a központosított mobil értékesítésû

szolgáltatás értékesítését mobil fizetési rendszer útján.

(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét az állam 100%-os tulajdonában álló, a Kormány által kijelölt

szervezet (a továbbiakban: nemzeti mobil fizetési szervezet) által mûködtetett országosan egységes rendszer

(a továbbiakban: nemzeti mobil fizetési rendszer) igénybevétele útján biztosítja.

(3) Ha a szolgáltató a 2. § d) pontja szerinti szolgáltatást mobil fizetési rendszeren keresztül értékesíti, az értékesítést

kizárólag a nemzeti mobil fizetési rendszer igénybevételével végezheti.

(4) A nemzeti mobil fizetési rendszer mûködtetése közszolgáltatás, amelyre vonatkozóan az informatikáért felelõs

miniszter és a nemzeti mobil fizetési szervezet egymással közszolgáltatási szerzõdést köt.

(5) A nemzeti mobil fizetési rendszer mûködtetése az állam kizárólagos gazdasági tevékenysége, amelyet a nemzeti mobil

fizetési szervezet koncessziós szerzõdés megkötése nélkül végez.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A 2. § c) pontja szerinti szolgáltatás tekintetében az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség alól valamely szolgáltató

esetében a szolgáltató tevékenységének ágazati irányítására vagy felügyeletére kijelölt miniszter javaslatára

az informatikáért felelõs miniszter a korlátozás alól egyedi felmentést adhat, ha az adott szolgáltató

az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a rendelkezésre álló erõforrások mellett nem képes teljesíteni.

(7) A 2. § c) pontja szerinti szolgáltatás tekintetében a (2) bekezdésben, valamint a 2. § d) pontja szerinti szolgáltatás

tekintetében a (3) bekezdésben foglalt kötelezettség alól valamely szolgáltató esetében a szolgáltató tevékenysége

szerint feladatkörrel rendelkezõ miniszter javaslatára az informatikáért felelõs miniszter a korlátozás alól egyedi

felmentést adhat, ha a szolgáltatás mobil fizetési rendszer útján történõ értékesítése az igénybe vevõk számára más

módon költséghatékonyabban vagy egyébként lényegesen kedvezõbb feltételekkel biztosítható.

(8) Az egyedi felmentés határozott idõre adható. Az egyedi felmentés megadását megelõzõen az informatikáért felelõs

miniszter a tervezett egyedi felmentés indokáról, tartalmáról és idõtartamáról a Kormányt tájékoztatja.

4. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfél által a mobil fizetési rendszerben közölt rendelkezése szerint megvásárolja

a központosított mobil értékesítésû szolgáltatást a szolgáltatótól, és azt továbbértékesíti az ügyfél számára.

A szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony az igénybe vevõ és a szolgáltató között jön létre.

(2) A Kormány rendeletben elõírhatja, hogy a szolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül történõ

megvásárlása esetén az ügyfél a szolgáltatás díján felül – a Kormány által rendeletben meghatározott mértékû –

kényelmi díjat fizet a nemzeti mobil fizetési szervezet részére.

(3) Az ügyfél és a nemzeti mobil fizetési szervezet között a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás nemzeti mobil

fizetési rendszeren keresztül történõ megvásárlására vonatkozó jogviszony tartalmát és az ügyféltõl átvett pénzeszköz

védelmét szolgáló szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

5. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet

a) az ügyfelek hozzáférési jogosultságának ellenõrzésével,

b) a szolgáltatás igénybevétele ellenõrzésének informatikai támogatásával,

c) az idõalapú szolgáltatás mérésével,

d) az egyes ügyfeleket megilletõ kedvezmények és mentességek feltételeinek ellenõrzésével

kapcsolatos, jogszabályban meghatározott szolgáltatásokat nyújt a szolgáltató részére.

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet és a szolgáltató között a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás

továbbértékesítésére irányuló jogviszony tartalmát a Kormány rendeletben állapítja meg.

6. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet jogosult az e törvényben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében

az ügyfél azonosíthatósága, a szolgáltatás díjának megfizetése ellenõrzésének, valamint a központosított mobil

értékesítésû szolgáltatással kapcsolatos mentességek és kedvezmények igénybevétele jogszerûségének

megállapítása céljából szükséges, a (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére.

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet adatkezelési jogosultsága a következõ adatokra terjed ki:

a) az ügyfél természetes személyazonosító adatai közül családi és utóneve, születési helye és ideje,

b) az ügyfél telefon hívószáma és az érintett szolgáltatással kapcsolatos vagy annak igénybevétele során létrejövõ

azonosítója,

c) a 2. § a) és b) pontja szerinti szolgáltatásnyújtás esetén a gépjármû rendszáma,

d) a központosított mobil értékesítésû szolgáltatással kapcsolatos mentesség vagy kedvezmény esetén

a mentesség vagy kedvezmény jogcímére, a jogcímet megalapozó okmány azonosítójára, típusára,

érvényességére,

e) az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylatra, a meghatározott idõponthoz vagy

idõszakhoz kötött érvényességû kedvezmény esetén az érvényességi idõszakra vagy idõpontra, továbbá

a jogosult lakóhelyére vagy tartózkodási helyére.

(3) A nemzeti mobil fizetési szervezet a (2) bekezdésben meghatározott adatokat – törvény eltérõ rendelkezése

hiányában –az ügyféllel kötött szerzõdés megszûnését követõ három évig kezelheti.

7. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a nemzeti mobil fizetési szervezetet rendeletben kijelölje.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a nemzeti mobil fizetési szervezet mûködésének szabályait,

b) a nemzeti mobil fizetési szervezet és az ügyfél közötti jogviszony tartalmát és az ügyféltõl átvett pénzeszközök

védelmét szolgáló szabályokat,
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c) a nemzeti mobil fizetési szervezetet megilletõ kényelmi díj mértékét és alkalmazásának feltételeit,

d) a nemzeti mobil fizetési szervezet és a szolgáltató közötti jogviszony tartalmát, ehhez kapcsolódóan a felek jogait

és kötelezettségeit, a nemzeti mobil fizetési szervezet által a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás

továbbértékesítése során alkalmazandó árrés mértékét, valamint az 5. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások

körét és alkalmazásának feltételeit,

e) a 10. § szerinti adatátadás-átvétel részletes feltételeit, a regisztrált ügyfél és a nemzeti mobil fizetési szervezet

közötti jogviszony létrejöttének részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.

8. § (1) A nemzeti mobil fizetési szervezet köteles az ügyfél bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására,

az ügyfelek és az igénybe vevõk tájékoztatására ügyfélszolgálatot mûködtetni telefonhálózaton történõ eléréssel,

lehetõség szerint internetes eléréssel, – amennyiben az ügyfelek száma az ezret meghaladja – az ügyfelek részére

nyitva álló helyiségben.

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet köteles az ügyfelét az ügyfélszolgálatán közzétéve, internetes honlapján, valamint

a szerzõdésben tájékoztatni arról, hogy

a) a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat milyen

feltételek szerint teheti meg a nemzeti mobil fizetési szervezetnél, az egyes fogyasztóvédelmi szerveknél, illetve

az illetékes hatóságoknál,

b) a nemzeti mobil fizetési szervezet az ügyfélszolgálathoz érkezõ egyes panaszokat mennyi idõn belül vizsgálja ki,

és a vizsgálat eredményérõl mennyi idõn belül és milyen módon értesíti az ügyfelet,

c) a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az elõfizetõ mely

fogyasztóvédelmi szervekhez, szervezetekhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

9. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –2012. május 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § a), b) és d) pontja, a 3–5. §, a 8. § és a 11. § (1) bekezdése 2012. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. § c) pontja és a 11. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

10. § (1) A mobil értékesítõ vállalkozásnál regisztrált ügyfelek e regisztrációjuk alapján jogosultak a fordulónapot követõen

a nemzeti mobil fizetési szervezet szolgáltatásainak igénybevételére. Ennek érdekében a mobil értékesítõ vállalkozás

a fordulónapot megelõzõ harmincadik napig átadja a nemzeti mobil fizetési szervezet részére a vele szerzõdésben álló

regisztrált ügyfelek általa kezelt, a 6. § (2) bekezdésében meghatározott adatait. Az adatok átvételérõl a nemzeti mobil

fizetési szervezet a Kormány rendeletében meghatározott módon értesíti a regisztrált ügyfelet.

(2) A nemzeti mobil fizetési szervezet a regisztrált ügyfél vonatkozásában átvett adatokat a határidõ lejártát követõ két

napon belül törli, ha a regisztrált ügyfél a fordulónapot követõ hat hónapon belül nem veszi igénybe a nemzeti mobil

fizetési szervezet szolgáltatását.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak nem érintik a regisztrált ügyfél és a mobil értékesítõ vállalkozás közötti jogviszony

hatályát.

11. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 1. § (2) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(A törvény hatálya nem terjed ki:)

„k) a nemzeti mobil fizetési rendszerrõl szóló törvényben meghatározott kényelmi díjra, és a nemzeti mobil fizetési

szervezet által a központosított mobil értékesítésû szolgáltatás továbbértékesítése során alkalmazandó árrésre.”

(2) A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A nemzeti mobil fizetési szervezet általi továbbértékesítés esetén a (3) bekezdés alkalmazásában a jegy vagy bérlet

megvásárlójának az a személy minõsül, aki azt a nemzeti mobil fizetési szervezettõl megvásárolja.”

12. § E törvény 3. §-a az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

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

A Kormány 347/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a minõsített adatok, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ
vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján az

Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági

intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a

következõ szöveggel lép hatályba.

„7. § (1) A (4) bekezdésben foglalt értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû beszerzésekre a II. Fejezetben

foglaltakat, az ezen értékhatár alatti beszerzésekre a III. Fejezetben foglaltakat kell alkalmazni, kivéve, ha e rendelet

másként rendelkezik.

(2) A közösségi beszerzési eljárás lehet

a) meghívásos eljárás,

b) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás,

c) versenypárbeszéd,

d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás,

e) keretmegállapodás.

(3) A nemzeti beszerzési eljárás lehet

a) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás,

b) versenypárbeszéd,

c) könnyített eljárás,

d) keretmegállapodás.

(4) A közösségi beszerzések eljárási szabályait akkor kell alkalmazni, ha a beszerzés becsült értéke eléri vagy

meghaladja

a) az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésére irányuló szerzõdések esetében a 109 120 000 forint,

b) az építési beruházásra irányuló szerzõdések esetében az 1 364 000 000 forint

értékhatárt.

(5) A közösségi beszerzések eljárási szabályait nem kell alkalmazni

a) azokra a beszerzésekre, melyek esetében a Kormány rendeletében megállapította, hogy a közösségi beszerzés

szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az

állam biztonságához fûzõdõ alapvetõ érdekével;

b) a különösen érzékeny beszerzésekre;

c) a hírszerzõ és elhárító tevékenységgel összefüggõ beszerzésekre.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott beszerzésekre az e rendelet által meghatározott nemzeti beszerzési eljárás

szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a 71. § szerinti könnyített eljárás szabályai az (5) bekezdésben foglalt valamennyi

esetben alkalmazhatóak.”

2. § Az R. 71. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba.

„(1) Könnyített eljárást lehet alkalmazni

a) a III. Fejezet hatálya alá tartozó azon beszerzések esetén, amelyek nem érik el az uniós értékhatárok felét;

b) a 7. § (5) bekezdése szerinti beszerzések esetén;

c) az Nbtv. 63. § (1) bekezdése szerinti speciális mûködési kiadásokból finanszírozott beszerzésekre.”
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3. § Az R. 81. § (2)–(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba.

„(2) Az e rendeletbe ütközõ magatartás vagy mulasztás miatt – a 7. § (5) bekezdésében meghatározott beszerzések

kivételével – a Kbt. Ötödik része szerinti jogorvoslatnak van helye.

(3) A jogorvoslati eljárás lefolytatása a Közbeszerzési Döntõbizottság hatáskörébe tartozik. A 7. § (5) bekezdése szerinti

beszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárás lefolytatása a bíróság hatáskörébe tartozik.”

4. § Az R. 84. §-a a következõ szöveggel lép hatályba.

„84. § (1) Ez a rendelet a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és

szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérõ szervek vagy ajánlatkérõk által odaítélt szerzõdések odaítélési eljárásainak

összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló 2009. július 13-i 2009/81/EK

európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési

eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történõ módosításáról szóló Bizottság 1251/2011/EU rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

5. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6. § (1) Ez a rendelet a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra

irányuló, ajánlatkérõ szervek vagy ajánlatkérõk által odaítélt szerzõdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról,

valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és

a tanácsi irányelv 13. cikk a) pontjának és 55. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési

eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történõ módosításáról szóló Bizottság 1251/2011/EU rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól

szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés c), d) és f) pontjában, és a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés

g)–i) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés

j) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés g) és

h) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés

l) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában,
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a 8. alcím tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdésének a) és

g) pontjában, és a fogyasztónak nyújtott hitelrõl szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. §-ának b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat

és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól

és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

módosítása

1. § (1) A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok

fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes

szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 2. § (1) bekezdése a következõ 10a. ponttal

egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„10a. értékpapírosítási pozíció:

a) hitelintézet esetében a Hpt.-ben,

b) befektetési vállalkozás esetében a 16a. pont a) alpontja szerinti jogszabályban

meghatározott fogalom;”

(2) A Kkr. 2. § (1) bekezdése a következõ 19a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„19a. kétirányú kereslet: független és jóhiszemû vételi és eladási ajánlat fennállása azzal, hogy a legutolsó eladási árhoz

vagy az aktuális jóhiszemû versenyképes vételi, illetve eladási ajánlattételi árhoz elfogadhatóan viszonyuló ár egy

napon belül meghatározható, és az ügylet a kereskedési szokásoknak megfelelõ viszonylag rövid idõn belül ezen az

áron megköthetõ;”

(3) A Kkr. 2. § (1) bekezdése a következõ 34a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„34a. újraértékpapírosítási pozíció:

a) hitelintézet esetében a hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm.

rendeletben,

b) befektetési vállalkozás esetében a 16a. pont a) alpontja szerinti jogszabályban

meghatározott fogalom;”

2. § (1) A Kkr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az intézmény a 3. számú melléklet szerinti táblázat megfelelõ soraiba besorolja a kötvények nettó pozícióit a nem

értékpapírosítási pozíciót jelentõ eszközök esetében, majd megszorozza azokat a táblázatban található súlyokkal.”

(2) A Kkr. 15. §-a a következõ (3a)–(3e) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1) és (2) valamint a (3b) bekezdés és a 15/A. § alkalmazásában az intézmény a súlyozás és a nettó pozíció

eredményét a nemteljesítési kockázatból adódó legnagyobb lehetséges veszteségre korlátozhatja. Rövid pozíció

esetén ezt a korlátot úgy lehet kiszámítani, mint az alapul szolgáló eszközök kötelezettjei nemteljesítési kockázatának

megszûnése miatt bekövetkezõ értékváltozás.

(3b) A (3c) és (3d) bekezdésben meghatározott korrelációkereskedési portfólió tekintetében az intézmény az egyedi

kockázatra vonatkozó tõkekövetelményt úgy is megállapíthatja, hogy az a) és b) pontban meghatározott összegek

közül a nagyobbat alkalmazza:

a) az összes egyedi kockázatra vonatkozó tõkekövetelmény, amely a korrelációkereskedési portfóliónak csak a nettó

hosszú pozícióira vonatkozik;

b) az összes egyedi kockázatra vonatkozó tõkekövetelmény, amely a korrelációkereskedési portfoliónak csak a nettó

rövid pozícióira vonatkozik.

(3c) A korrelációkereskedési portfólió azon értékpapírosítási pozíciókból és azon, az n-edik nemteljesítéskor lehívható

hitelderivatívákból áll, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a) a pozíciók nem újraértékpapírosítási pozíciók, nem valamely értékpapírosítási ügyletrész-sorozatra vonatkozó

opciók, és nem olyan értékpapírosítási kitettségek derivatívái, amelyek valamely értékpapírosítási

ügyletrész-sorozatból eredõ bevételbõl arányos részesedésre jogosítanak; valamint
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b) valamennyi referenciaeszköz vagy egy kötelezettre szóló termék, ideértve az egyszerû hitelderivatívákat, amelyek

esetében likvid kétirányú kereslet áll fenn, vagy e referenciaeszközökön alapuló, általánosan forgalomban lévõ

indexek.

(3d) Az intézmény a korrelációkereskedési portfólióba olyan pozíciókat is belefoglalhat, amelyek nem

értékpapírosítási pozíciók, és nem n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák, de ezen portfólióba tartozó

egyéb pozíciókat fedeznek, feltéve, hogy likvid kétirányú kereslet áll fenn az eszközre vagy az annak alapjául szolgáló

eszközökre.

(3e) A korrelációkereskedési portfólió részét nem képezhetik azon pozíciók, amelyek referenciaeszközei között

szerepel az alábbiak valamelyike:

a) olyan alapul szolgáló eszköz, amelyet hozzá lehet rendelni

aa) hitelintézet esetében a Hpt. 76/A. § (1) bekezdésének h) és i) pontjában,

ab) befektetési vállalkozás esetében a Bhkr. 3. § (2) bekezdésének h) és i) pontjában

meghatározott kitettségi osztályokhoz valamely intézmény nem kereskedési könyvében; vagy

b) különleges célú gazdasági egységgel szembeni követelés.”

3. § A Kkr. az „A kötvények egyedi pozíciókockázatának tõkekövetelménye” alcíme a következõ 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) Az intézmény a kötvények nettó pozícióit az értékpapírosítási pozíciót jelentõ eszközök esetében az

alábbiaknak megfelelõen súlyozza:

a) az olyan értékpapírosítási pozícióknál, amelyek az érintett intézmény nem kereskedési könyvében a hitelkockázat

sztenderd módszere alá tartoznának, a hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl szóló 380/2007. (XII. 23.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkr.) VII. Fejezetében vagy a Bhkr. II. Fejezetében meghatározott sztenderd módszer

szerint számított kockázati súly 8%-a;

b) az olyan értékpapírosítási pozícióknál, amelyek az érintett intézmény nem kereskedési könyvében a hitelkockázat

belsõ minõsítésen alapuló módszere alá tartoznának, a Épkr. VIII. Fejezetében vagy a Bhkr. VI. Fejezetében

meghatározott belsõ minõsítésen alapuló módszer szerint számított kockázati súly 8%-a.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a felügyeleti képlet módszer csak felügyeleti jóváhagyással használható az

értékpapírosítási ügyletben nem kezdeményezõként résztvevõ intézmény számára, amely alkalmazhatja ezt

ugyanazon, nem a kereskedési könyvben lévõ értékpapírosítási pozíciójára. A PD- és LGD-értékekre vonatkozó

becsléseket, mint bemenõ paramétereket a felügyeleti képlet módszerhez a belsõ minõsítésen alapuló módszerrel

összhangban kell meghatározni, vagy külön felügyeleti jóváhagyással, a 43. § (9a) bekezdésében megállapított

módszerrel készült becslések alapján, amelyek összhangban vannak a belsõ minõsítésen alapuló módszerben

alkalmazott becslési eljárásokkal.”

4. § (1) A Kkr. 17/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hitelkockázatot vállaló fél általános piaci kockázata tõkekövetelményének kiszámításához a hitelderivatíva

szerzõdésben szereplõ névértéket használja, vagy a névértéket csökkentheti a kereskedés megkezdése óta a

hitelderivatíva piaci értékében bekövetkezett változással. A teljes hozamcsere-ügylet kivételével az egyedi

pozíciókockázat tõkekövetelményének kiszámításakor az ügylet lejárata helyett a hitelderivatíva szerzõdés lejáratát

kell alapul venni. A pozíciókat a (2)–(8) bekezdés rendelkezései szerint kell meghatározni.”

(2) A Kkr. 17/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Ha az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatíva kosár elismert külsõ hitelminõsítõ szervezet minõsítésével

rendelkezik, akkor a kockázat átvevõjének a származtatott eszköz minõsítése alapján kell kiszámítania az egyedi

kockázatra vonatkozó tõkekövetelményt, és alkalmaznia kell a megfelelõ értékpapírosítási kockázati súlyokat.”

5. § A Kkr. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„19. § Az egyedi részvénykockázat tõkekövetelménye az intézmény összesített bruttó részvény pozíciójának 8%-a.”

6. § (1) A Kkr. 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendeletben elõírt feltételek megléte esetén a Felügyelet engedélyezi az intézmény számára, hogy a

pozíciókockázatra vonatkozó tõkekövetelmény, valamint az árukockázatra és a devizaárfolyam kockázatra vonatkozó

teljes tõkekövetelmény számítását az e rendelet szerint kialakított belsõ modell alapján végezze.”

40716 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



(2) A Kkr. 43. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A modellnek – az alkalmazása során – legalább az alábbi mennyiségi feltételeknek is eleget kell tennie:)

„e) az intézménynek minden olyan esetben, amikor a piaci árfolyamok jelentõsen elmozdulnak, de legalább havonta

aktualizálnia kell a kockáztatott érték számításához használt adatbázisát.”

(3) A Kkr. 43. §-a a következõ (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételtõl eltérõen az intézmény rövidebb tartási idõtartamra

számított kockáztatott értéket is használhat 10 napra arányosítva (így különösen az idõ négyzetgyökével). Az e

megközelítést alkalmazó intézmény a Felügyeletnek negyedévenként bemutatja a megközelítés relevanciáját.

(5b) Az intézmény kiszámítja a stresszhelyzeti kockáztatott értéket, a jelenlegi portfólió tíznapos, 99%-os, egyoldali

konfidencia intervallumú kockáztatott értéke alapján, az intézmény portfóliója szempontjából lényeges, 12 hónapon

át tartó jelentõs pénzügyi stresszhelyzet idõszakából származó korábbi adatokkal kalibrált kockáztatott érték módszer

alapján. Az intézmény a választott adatokat évente felülvizsgálja és a felülvizsgálat eredményérõl a Felügyeletet

tájékoztatja. Az intézmény legalább hetente kiszámítja a stresszhelyzeti kockáztatott értéket.

(5c) Az intézménynek napi szinten teljesítenie kell az a) és b) pont összegeként kifejezett tõkekövetelményt, és az olyan

intézménynek, amely az egyedi pozíciós kockázatra vonatkozó tõkekövetelményének kiszámítására saját belsõ

modelljét használja, a c) és d) pontok összegeként kifejezett tõkekövetelményt kell biztosítania, a következõk szerint:

a) az alábbiak közül a magasabb:

aa) az (5) bekezdésnek megfelelõen számított, elõzõ napi kockáztatott érték (VaR t-1);

ab) a megelõzõ 60 munkanapon az (5) bekezdésnek megfelelõen kiszámított napi kockáztatott értékek átlaga

(VaRavg), megszorozva a szorzótényezõvel (mc);

b) az alábbiak közül a magasabb:

ba) az (5b) bekezdésnek megfelelõen számított stresszhelyzeti kockáztatott érték legutóbbi rendelkezésre álló értéke

(sVaRt-1); és

bb) az (5b) bekezdésnek meghatározott módon és gyakorisággal az elõzõ hatvan munkanapra kiszámított

stresszhelyzeti kockáztatott értékek átlaga (sVaRavg), megszorozva a szorzótényezõvel (ms);

c) a kereskedési könyvben szereplõ értékpapírosítási pozíciók és az n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívák

pozíciós kockázataira meghatározott tõkekövetelmény, a 14. számú melléklet 10. pontja szerinti tõkekövetelmény

kivételével;

d) az intézmény legutóbbi és annak 12 hetes átlagos járulékos nemteljesítési és migrációs kockázati érteke közül a

magasabb érték a (9b) bekezdésnek megfelelõen, és az intézmény legutóbbi és annak 12 hetes átlagos, az összes

árkockázatra vonatkozó értéke közül a magasabb a 14. számú melléklet 10. pontjának megfelelõen.

(5d) Az intézmény köteles fordított stresszteszteket is végezni."

(4) A Kkr. 43. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Az intézmény dönthet úgy, hogy az egyedi kockázatra vonatkozó tõkekövetelmény belsõ modellel való

kiszámításánál kizárja azokat az értékpapírosítási pozíciókat vagy n-edik nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat,

amelyekre vonatkozóan teljesíti a pozíciós kockázatra meghatározott tõkekövetelményt, kivéve azon pozíciókat,

amelyekre a 14. számú melléklet 10. pontjában meghatározott megközelítést kell alkalmazni. Az intézménynek belsõ

modelljében nem kell foglalkoznia a (9b) bekezdésben meghatározott nemteljesítési és migrációs kockázat mérésével

a kötvényre vonatkozóan, amennyiben az említett kockázatokat méri a (9a) bekezdésben meghatározott

követelmények révén."

(5) A Kkr. 43. §-a a következõ (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A (8) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelõ belsõ modellt használó intézmény a kötvényre vonatkozóan a

tõkekövetelmény számításakor rendelkezik olyan módszerrel, amely lehetõvé teszi azon kereskedési könyvi pozíciók

nemteljesítési és migrációs kockázatainak megragadását, amelyek a kockáztatott értékkel mért kockázathoz

hozzáadódnak. Az intézmény bizonyítja, hogy módszere – állandó kockázatot feltételezve és a likviditás,

a koncentráció, a fedezet és az opcionalitás hatását kellõen tükrözõ szükség szerinti kiigazításokkal – a Hpt.-ben vagy a

Bhkr.-ben meghatározott belsõ minõsítésen alapuló módszerre vonatkozó elõírásokkal egyenértékû megbízhatósági

elõírásoknak felel meg.

(9b) A járulékos nemteljesítési és a migrációs kockázat mérésére szolgáló, a 14. számú mellékletben meghatározott

módszer valamennyi olyan pozícióra alkalmazandó, amely egyedi kamatláb-kockázatra vonatkozó tõkekövetelményt

számít, de nem alkalmazandó az értékpapírosítási pozíciókra és az n-edik nemteljesítéskor lehívható

hitelderivatívákra. A Felügyelet jóváhagyása alapján az intézmény dönthet úgy, hogy következetesen bevon minden

tõzsdén jegyzett részvénypozíciót és jegyzett részvényen alapuló származtatott ügylet pozíciót, amelyek esetében ez
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a bevonás összhangban van az intézmény belsõ kockázatmérésével és -kezelésével. A módszernek tükröznie kell a

nemteljesítési és migrációs események közötti korreláció hatását. Nem tükrözõdhet egyrészt a nemteljesítési és a

migrációs események, másrészt az egyéb piaci kockázati tényezõk közötti diverzifikáció hatása.”

7. § A Kkr. 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kockázatmérési rendszernek minden releváns kockázati tényezõ változását modelleznie kell az intézmény piaci

tevékenysége mértékének megfelelõen. Ha az intézmény árképzési modelljébe beépül egy kockázati tényezõ, de a

kockázatmérési modellbe nem, az intézménynek megfelelõen indokolnia kell a Felügyelet részére a kockázati tényezõ

figyelmen kívül hagyását. Emellett a kockázatértékelési modell méri az opciók és egyéb termékek nem lineáris

viselkedését, valamint a korrelációs és a báziskockázatot. A kockázati tényezõkre vonatkozó becsült értékek használata

esetén, a becsléseknek jól kell követnie a ténylegesen tartott pozíciókat."

8. § A Kkr. 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 43. § (5c) bekezdésének a) és b) pontjának alkalmazásában az (mc) és (ms) korrekciós tényezõk minimális értéke

három, amelyet a modell által a 45. § (2) bekezdés b) pontja szerint elkövetett hibák számának függvényében az

1. számú mellékletben szereplõ táblázat szerinti értékkel növelni kell.”

9. § (1) A Kkr. 13. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kkr. a 2. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

10. § Hatályát veszti a Kkr. 43. § (8) bekezdés g) és i)–k) pontja.

2. A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet

módosítása

11. § (1) A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Hkr.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A regionális kormánnyal és a helyi önkormányzattal szembeni kitettségre – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott

eltéréssel – a hitelintézettel és a befektetési vállalkozással szembeni kitettségre alkalmazott kockázati súlyt kell

alkalmazni.”

(2) A Hkr. 5. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A regionális kormánnyal, helyi önkormányzattal szembeni, a központi kormánya nemzeti pénznemében fennálló

(denominált) és finanszírozott kitettségre 20%-os kockázati súlyt kell alkalmazni.”

12. § A Hkr. 12. § (5) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdés a) pontjában, 15. § (4) bekezdés a) pontjában és 150. §

(1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a Hkr. 3. § 21–23 pontja.

3. A mûködési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet

módosítása

14. § A mûködési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. §

(1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „13/C.” szövegrész helyébe a „13/D.” szöveg lép.

4. A hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosítása

15. § (1) A hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Épkr.) 2. § (1) bekezdés 14. és 15. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

„14. minõsített pozíció: elismert külsõ hitelminõsítõ szervezet hitelminõsítésével rendelkezõ értékpapírosítási vagy

újraértékpapírosítási pozíció;
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15. nem minõsített pozíció: elismert külsõ hitelminõsítõ szervezet hitelminõsítésével nem rendelkezõ értékpapírosítási

vagy újraértékpapírosítási pozíció.”

(2) Az Épkr. 2. § (1) bekezdése a következõ 19. és 20. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„19. újraértékpapírosítás: olyan értékpapírosítás, ahol az alapul szolgáló kitettségek halmazához (pooljához) tartozó

hitelezési kockázat ügyletrész-sorozatba kerül besorolásra, és az alapul szolgáló kitettségek legalább egyike

értékpapírosítási pozíció;

20. újraértékpapírosítási pozíció: az újraértékpapírosítási ügyletben vállalt hitelezési kockázati kitettség.”

16. § Az Épkr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szponzor hitelintézet, az olyan értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézet, amely az értékpapírosított kitettség

kockázattal súlyozott kitettség értékét a 3. § szerint számítja ki vagy a kereskedési könyvben nyilvántartott kitettséget

ruházott át különleges célú gazdasági egységre, amelynek következtében az érintett kitettséget nem kell figyelembe

vennie a kockázattal súlyozott kitettség érték és várható veszteség érték számítása során, a szerzõdésben rögzített

kötelezettségeit meghaladóan nem adhat támogatást az értékpapírosításhoz az értékpapírosítási pozícióval

rendelkezõ (befektetõ) potenciális vagy tényleges veszteségeinek csökkentése érdekében.”

17. § Az Épkr. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. § (1) Ha egy értékpapírosítási ügylet egymást átfedõ pozícióval rendelkezik, akkor a kockázattal súlyozott kitettség

értékének meghatározásakor az átfedés mértékéig csak azt a pozíciót vagy pozíciórészt kell figyelembe venni,

amelyikhez nagyobb kockázattal súlyozott kitettség érték tartozik.

(2) A hitelintézet a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíció egyedi kockázati tõkekövetelményével történõ

átfedést is figyelembe vehet, amennyiben ki tudja számítani és össze tudja hasonlítani az adott pozíciókra vonatkozó

tõkekövetelményeket.

(3) Ha a hitelintézet az ABCP programhoz kapcsolódó pozícióra a Felügyelet engedélyével a 11. § (4) bekezdését

alkalmazza, akkor a hitelintézet a pozíció kockázattal súlyozott kitettség értékének kiszámításához a likviditási

hitelkerethez rendelt kockázati súlyt is alkalmazhatja, amennyiben a likviditási hitelkeret egyenrangúnak (pari passu)

minõsül az ABCP programmal, azok egymást átfedõ pozíciót alkotnak, és a likviditási hitelkeret 100%-ban fedezi az

ABCP programot.

(4) E § alkalmazásában az átfedés alatt azt kell érteni, hogy a pozíciók részben vagy egészben ugyanazon kockázattal

szembeni kitettségbõl származnak.”

18. § Az Épkr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A minõsített pozíció kitettség értékére – a 19. §-ban foglalt eltéréssel – a Felügyelet által a hitelminõsítéshez

rendelt hitelminõsítési besorolás alapján a 2. számú mellékletben meghatározott táblázat szerinti kockázati súly

alkalmazandó.”

19. § Az Épkr. 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A minõsítésen alapuló módszer alkalmazásakor a hitelintézetnek a minõsített pozíció kockázattal súlyozott

kitettség értékét úgy kell meghatároznia, hogy a kitettség értékét meg kell szoroznia a Felügyelet által a

hitelminõsítéshez rendelt hitelminõsítési besoroláshoz tartozó, 1,06-dal megszorzott súllyal a 4. számú mellékletben

meghatározott táblázat szerint.”

20. § Az Épkr. 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felügyeleti képlet módszere alkalmazásakor – a 47. §-ban meghatározott eltéréssel – az értékpapírosítási pozíció

kockázati súlyaként az 5. számú mellékletben meghatározott kockázati súlyt kell alkalmazni azzal, hogy

újraértékpapírosítási pozíció kockázati súlya legalább 20%, az összes egyéb értékpapírosítási pozíció kockázati súlya

legalább 7%.”

21. § (1) Az Épkr. 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az Épkr. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az Épkr. 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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22. § 5. A hitelintézet partnerkockázatának kezelésérõl szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A hitelintézet partnerkockázatának kezelésérõl szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkkr.) 2. §

(1) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„7. értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel: olyan hitel, amelyet egy hitelintézet értékpapírok vásárlásához, eladásához

vagy kereskedelméhez nyújt, ide nem értve az értékpapír fedezettel nyújtott kölcsönt, hitelkeretet;”

(2) A Pkkr. 2. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„19. megújulási kockázat: az az összeg, amellyel a várható pozitív kitettség alulértékelt, amikor egy partnerrel kötött

jövõbeni ügyleteket várhatóan folyamatosan kötik, mivel az ezekbõl a jövõbeni ügyletekbõl szármató pótlólagos

kitettség nem képezi részét a várható pozitív kitettség számításának;”

(3) A Pkkr. 2. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„24. termékcsoportok közötti nettósítás: különbözõ termékcsoportokra vonatkozó ügyletek – az e rendeletben

meghatározott, termékcsoportok közötti nettósítási szabályokkal összhangban – azonos nettósítási halmazba történõ

bevonása;”

24. § A Pkkr. 4. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a hitelintézet a piaci árazás szerinti módszert vagy az eredeti kitettség szerinti módszert alkalmazza, akkor a

számítás során figyelembe vett szerzõdéses összegnek (elvi fõösszegnek) teljes mértékben le kell fednie a

szerzõdésbõl származó kockázatot. Ha a szerzõdés a pénzáramlások megtöbbszörözésérõl rendelkezik, akkor a

szerzõdéses összeget (elvi fõösszeget) a szerzõdésben foglaltak figyelembe vételével ki kell igazítani és szintén meg

kell többszörözni.”

25. § A Pkkr. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„29. § (1) A szerzõdéses nettósítás tekintetében

a) a partner olyan természetes vagy jogi személy, amely jogosult szerzõdéses nettósítási megállapodást kötni, és

b) a termékcsoportok közötti nettósítási megállapodás olyan a hitelintézet és egy partner között létrejött szerzõdés,

amely egyetlen jogi kötelezettség keretében a különbözõ termékcsoportokhoz tartozó összes kétoldalú

keretmegállapodást és ügyletet tartalmazza azzal, hogy a termékcsoportok közötti szerzõdéses megállapodás mindig

csak a kétoldalú alapon végrehajtott nettósításra vonatkozhat.

(2) A termékcsoportok közötti nettósítás alkalmazásában különbözõ termékcsoport-kategóriának minõsül:

a) a repóügylet, fordított repóügylet, értékpapír- és árukölcsönzési ügylet,

b) az értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel, és

c) a Hkr. 18. §-a szerinti származtatott ügylet.

(3) A tõkekövetelmény számítása során a következõ szerzõdéses nettósítási típusok kockázatmérséklõ hatása

ismerhetõ el:

a) a hitelintézet és partnere közötti kétoldalú adósságmegújítási szerzõdés (nováció), amelynek alapján a kölcsönösen

fennálló követelések és kötelezettségek egymással szemben automatikusan oly módon kerülnek beszámításra, hogy

az adósságmegújítás egyetlen nettó összeget határoz meg, amely így jogilag kötelezõ erejû, egyetlen új szerzõdést

képez a korábbi szerzõdések megszüntetésével;

b) egyéb Felügyelet vagy jogszabály által elismert nettósítási megállapodások;

c) olyan, hitelintézetek termékcsoportok közötti szerzõdéses nettósítási megállapodásai, amelyek a belsõ modell

módszert alkalmazzák azzal, hogy a Hpt. 90. § (2) bekezdése szerinti vállalkozások által kötött az ügyletek közötti

nettósítás e rendelet tekintetében nem vehetõ figyelembe.”

26. § (1) A Pkkr. 30. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A szerzõdéses nettósítás kockázatmérséklésként akkor ismerhetõ el a tõkekövetelmény számítása során, ha)

„e) a partnerek összesített hitelkockázati kitettség értékének mérése során a nettósítás hatásait figyelembe veszik és a

hitelintézet a partnerkockázatát ennek mentén kezeli és

f) minden egyes partnerrel szembeni hitelezési kockázatok összesítésre kerülnek az ügyletek közötti nettósítás révén

egyetlen jogi kitettség keretében azzal, hogy a hitelintézet ezt az összeget veszi figyelembe a partnerek

hitellimitjeinek kezelésénél és a belsõ tõkeszámításoknál.”
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(2) A Pkkr. 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben rögzített feltételeken kívül a termékcsoportok közötti szerzõdéses nettósítási

megállapodásnak a kockázatmérséklõ hatása elismerhetõsége érdekében eleget kell tennie a következõ

feltételeknek is:

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti nettó összegnek a termékcsoportok közötti nettósítási megállapodás hatálya alá

tartozó összes kétoldalú szerzõdéses nettósítási keretmegállapodás pozitív és negatív pozíció lezáró értékeinek,

továbbá az egyes egyedi ügyletek pozitív és negatív piaci értéknek a nettó összegét kell tekinteni,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti írásos és indokolással ellátott jogi szakvéleménynek ki kell térnie a

termékcsoportok közötti szerzõdéses nettósítási megállapodás érvényességére és érvényesíthetõségére, valamint a

termékcsoportok közötti kétoldalú szerzõdéses nettósítási megállapodásnak a hatálya alá tartozó bármely kétoldalú

nettósítási keretmegállapodás lényeges rendelkezéseire gyakorolt hatására,

c) a hitelintézetnek olyan eljárással kell rendelkeznie az (1) bekezdés c) pontja vonatkozásában, amely biztosítja a

nettósítási halmazba tartozó minden ügylet jogi szakvéleménnyel való lefedettségét, valamint

d) a kétoldalú termékcsoportok közötti szerzõdéses nettósítási megállapodás tekintetében a belsõ modell módszert

alkalmazó hitelintézetnek meg kell felelnie a Hkr. hitelkockázati fedezet elismerhetõségére vonatkozó feltételeknek,

ideértve a szerzõdés hatálya alá tartozó minden egyes kétoldalú szerzõdéses keretmegállapodást és az egyedi

ügyletet is.”

27. § A Pkkr. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. § (1) A partnerkockázati kitettség mérése sztenderd módszerénél a nettósítás hatását az V. Fejezetben leírtak

szerint, a belsõ modell módszer alkalmazásakor a VI. Fejezetben leírtak szerint kell számítani.

(2) Az adósságmegújítási szerzõdések (novációs szerzõdések) által rögzített egyedi nettó összegek súlyozhatóak azzal,

hogy

a) a piaci árazás szerinti módszer alkalmazásakor a pótlási költséget és a lehetséges jövõbeni kitettséget az

adósságmegújítási szerzõdés szerinti nettó összegre kell számolni,

b) az eredeti kitettség szerinti módszer alkalmazásakor a szerzõdéskötési értéket az adósságmegújítási szerzõdés által

keletkeztetett nettó értékre kell értelmezni és azt az összeget kell megszorozni a 2. számú mellékletben meghatározott

táblázatban szereplõ megfelelõ értékkel a futamidõtõl és az ügylettípustól függõen.

(3) Egyéb, jogszabály vagy a Felügyelet által elismert nettósítási megállapodások esetében a termékcsoportok közötti

nettósítás kivételével

a) a piaci árazás szerinti módszer alkalmazásakor a nettósítási megállapodásba tartozó szerzõdések

aa) pótlási költsége meghatározása során a megállapodásból következõ, azaz az egyes ügyletek pozitív és negatív

piaci értékeinek összesítése révén keletkezõ nettó pótlási költséget lehet figyelembe venni azzal, hogyha az negatív

(kötelezettséget eredményezne a hitelintézet számára), akkor a nettósítás eredményeként számolt pótlási költségét

nullának kell tekinteni,

ab) nettósítási megállapodás alá tartozó ügyletek lehetséges jövõbeni hitelkitettség értékét az 5. számú melléklet

1. pontjában meghatározott képlet szerint kell számolni és a képlet alkalmazásakor a nettósítási megállapodásban

figyelembe vett tökéletesen illeszkedõ szerzõdéseket egy szerzõdésként lehet kezelni, a nettó követelést véve, mint

szerzõdéskötéskori érték (elvi fõösszeg);

b) az eredeti kitettség szerinti módszer alkalmazásakor a kitettség érték meghatározásánál

ba) a nettósítási megállapodásban figyelembe vett tökéletesen illeszkedõ szerzõdéseket egy szerzõdésként lehet

kezelni a nettó követelést véve, mint szerzõdéskötéskori értéket (elvi fõösszeget) tekintve és az így számított értéket a

2. számú mellékletben meghatározott táblázat százalékos értékeivel kell megszorozni,

bb) a nettósítási megállapodás alá tartozó minden más szerzõdés esetében a szerzõdéskötéskori értékre (elvi

fõösszegre) alkalmazandó szorzószámok az 5. számú melléklet 2. pontjában meghatározott táblázatban feltüntetett

csökkentett mértékû értéket véve.

(4) A (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában alkalmazott lehetséges jövõbeni hitelkitettség számítási képlete során

a nettósítási megállapodásban szereplõ, tökéletesen illeszkedõ szerzõdéseket egyedi szerzõdéshez tartozó

szerzõdéskötési értékkel lehet figyelembe venni.

(5) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában tökéletesen illeszkedõ szerzõdések olyan tõzsdén kívüli deviza határidõs

ügyletek (forward) és hasonló szerzõdések, amelyeknél a pénzáramlások egyenlõek, a pénzáramlások ugyanarra

az értéknapra vonatkoznak és részben vagy egészben ugyanabban a pénznemben válnak esedékessé.”
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6. A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk
nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

28. § A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról
szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A befektetési vállalkozás szabályzatban határozza meg az e rendelet szerinti nyilvánosságra hozatal elveit.
A szabályzatban meg kell határozni az információ ellenõrzésére és a nyilvánosságra hozatal értékelésére vonatkozó
szabályokat, továbbá a nyilvánosságra hozatal gyakoriságát.
(2) A szabályzatban elveket kell meghatározni annak értékelésére is, hogy a nyilvánosságra hozott információk
átfogóan beszámolnak-e a befektetési vállalkozás kockázati profiljáról. Ha az értékelés alapján nyilvánosságra hozott
információk nem számolnak be átfogóan a kockázati profilról, a befektetési vállalkozás – a 3. §-ban meghatározott
eltéréssel – köteles az ehhez szükséges információkat is nyilvánosságra hozni.”

7. A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bhkr.)
1. § (2) bekezdés 61. és 62. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek
(E rendelet alkalmazásában:)
„61. minõsített pozíció: elismert külsõ hitelminõsítõ szervezet hitelminõsítésével rendelkezõ értékpapírosítási vagy
újraértékpapírosítási pozíció;
62. nem minõsített pozíció: elismert külsõ hitelminõsítõ szervezet hitelminõsítésével nem rendelkezõ értékpapírosítási
vagy újraértékpapírosítási pozíció;”

(2) A Bhkr. 1. § (2) bekezdése a következõ 80a. és 80b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„80a. újraértékpapírosítás: olyan értékpapírosítás, ahol az alapul szolgáló kitettségek halmazához (pooljához) tartozó
hitelkockázat ügyletrész-sorozatba kerül besorolásra, és az alapul szolgáló kitettségek legalább egyike
értékpapírosítási pozíció;
80b. újraértékpapírosítási pozíció: az újraértékpapírosítási ügyletben vállalt hitelkockázati kitettség;”

30. § (1) A Bhkr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A regionális kormánnyal, helyi önkormányzattal szembeni kitettségre – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott
eltéréssel – az intézménnyel szembeni kitettségre alkalmazott kockázati súlyt kell alkalmazni.”

(2) A Bhkr. 5. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A regionális kormánnyal, helyi önkormányzattal szembeni, a központi kormánya nemzeti pénznemében fennálló
(denominált) és finanszírozott kitettségre 20%-os kockázati súlyt kell alkalmazni.”

31. § A Bhkr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az értékpapírosított vagy újraértékpapírosított pozíció kitettség értékéhez, ha rendelkezik külsõ hitelminõsítõ
szervezet által készített hitelminõsítéssel, akkor – a Felügyelet által a hitelminõsítéshez hozzárendelt besorolás alapján
– a 8. melléklet szerinti kockázati súlyt kell rendelni.”

32. § A Bhkr. 184. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a befektetési vállalkozás a piaci árazás szerinti módszert vagy az eredeti kitettség szerinti módszert alkalmazza,
akkor a számítás során figyelembe vett szerzõdéses összegnek (elvi fõösszegnek) teljes mértékben le kell fednie a
szerzõdésbõl származó kockázatot. Ha a szerzõdés a pénzáramlások megtöbbszörözõdésérõl rendelkezik, akkor a
szerzõdéses összeget (elvi fõösszeget) a szerzõdésben foglaltak figyelembe vételével ki kell igazítani és szintén meg
kell többszörözni.”

33. § A Bhkr. 209. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„209. § (1) A szerzõdéses nettósítás tekintetében
a) az ügyfél olyan természetes vagy gazdálkodó szervezet, amely jogosult szerzõdéses nettósítási megállapodást
kötni, és
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b) a termékkategóriák közötti szerzõdéses nettósítási megállapodás olyan a befektetési vállalkozás és egy ügyfél
között létrejött szerzõdés, amely egyetlen jogi kötelezettség keretében a különbözõ termékkategóriákhoz tartozó
összes kétoldalú keretmegállapodást és ügyletet tartalmazza azzal, hogy a termékkategóriák közötti szerzõdéses
megállapodás mindig csak a kétoldalú alapon végrehajtott nettósításra vonatkozhat.
(2) A termékkategóriák közötti nettósítás alkalmazásában különbözõ kategóriának minõsül:
a) a repóügylet, fordított repóügylet, értékpapír- és árukölcsönzési ügylet,
b) az értékpapír ügylethez kapcsolódó hitel, és
c) a 185. § szerinti származtatott ügylet.
(3) A tõkekövetelmény számítása során a következõ szerzõdéses nettósítási típusok kockázatmérséklõ hatása
ismerhetõ el:
a) a befektetési vállalkozás és az ügyfele közötti kétoldalú adósságmegújítási szerzõdés (nováció), amelynek alapján
a kölcsönösen fennálló követelések és kötelezettségek egymással szemben automatikusan oly módon kerülnek
beszámításra, hogy az adósságmegújítás egyetlen nettó összeget határoz meg, amely így jogilag kötelezõ erejû,
egyetlen új szerzõdést képez a korábbi szerzõdések megszüntetésével;
b) egyéb Felügyelet vagy jogszabály által elismert nettósítási megállapodások;
c) olyan, befektetési vállalkozások termékkategóriák közötti szerzõdéses nettósítási megállapodásai, amelyek a belsõ
modell módszert alkalmazzák azzal, hogy a Tpt. 181/A. § (2) bekezdése szerinti vállalkozások által kötött az ügyletek
közötti nettósítás e rendelet tekintetében nem vehetõ figyelembe.”

34. § (1) A Bhkr. 210. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A szerzõdéses nettósítás kockázatmérséklésként akkor ismerhetõ el a tõkekövetelmény számítása során, ha)
„e) a partnerek összesített hitelkockázati kitettség értékének mérése során a nettósítás hatásait figyelembe veszik és
a befektetési vállalkozás a partner hitelkockázatát ennek mentén kezeli, és
f) minden egyes ügyféllel szembeni hitelkockázatok összesítésre kerülnek az ügyletek közötti nettósítás révén
egyetlen jogi kitettség keretében azzal, hogy a befektetési vállalkozás ezt az összeget veszi figyelembe az ügyfelek
hitellimitjeinek kezelésénél és a belsõ tõkeszámításoknál.”

(2) A Bhkr. 210. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben rögzített feltételeken kívül a termékcsoportok közötti szerzõdéses nettósítási
megállapodásnak a kockázatmérséklõ hatása elismerhetõsége érdekében eleget kell tennie a következõ
feltételeknek is:
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti nettó összegnek a termékcsoportok közötti nettósítási megállapodás hatálya alá
tartozó összes kétoldalú szerzõdéses nettósítási keretmegállapodás pozitív és negatív pozíció lezáró értékeinek,
továbbá az egyes egyedi ügyletek pozitív és negatív piaci értéknek a nettó összegét kell tekinteni,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti írásos és indokolással ellátott jogi szakvéleménynek ki kell térnie a
termékcsoportok közötti szerzõdéses nettósítási megállapodás érvényességére és érvényesíthetõségére, valamint
a termékcsoportok közötti kétoldalú szerzõdéses nettósítási megállapodásnak a hatálya alá tartozó bármely kétoldalú
nettósítási keretmegállapodás lényeges  rendelkezéseire gyakorolt hatására,
c) a befektetési vállalkozásnak olyan eljárással kell rendelkeznie az (1) bekezdés c) pontja vonatkozásában, amely
biztosítja a nettósítási halmazba tartozó minden ügylet jogi szakvéleménnyel való lefedettségét, valamint
d) a kétoldalú termékcsoportok közötti szerzõdéses nettósítási megállapodás tekintetében a belsõ modell módszert
alkalmazó befektetési vállalkozásnak meg kell felelnie a hitelkockázati fedezet elismerhetõségére vonatkozó
feltételeknek, ideértve  a szerzõdés hatálya alá tartozó minden egyes kétoldalú szerzõdéses keretmegállapodást és az
egyedi ügyletet is.”

35. § A Bhkr. 211. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„211. § (1) A partnerkockázati kitettség mérése sztenderd módszerénél a nettósítás hatását a 187–194. §-ban leírtak
szerint, a belsõ modell módszer alkalmazásakor a 195–208. §-ban leírtak szerint kell számítani.
(2) Az adósságmegújítási szerzõdések (novációs szerzõdések) által rögzített egyedi nettó összegek súlyozhatóak azzal,
hogy
a) a piaci árazás alkalmazásakor a pótlási költséget és a lehetséges jövõbeni kitettséget az adósságmegújítási
szerzõdés szerinti nettó összegre kell számolni,
b) az eredeti kitettség alkalmazásakor a szerzõdéskötési értéket az adósságmegújítási szerzõdés által keletkeztetett
nettó értékre kell értelmezni és azt az összeget kell megszorozni a 15. táblázatban szereplõ megfelelõ értékkel a
futamidõtõl és az ügylettípustól függõen.
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(3) Egyéb, jogszabály vagy a Felügyelet által elismert nettósítási megállapodások esetében a termékkategóriák közötti

nettósítás kivételével

a) a piaci árazás alkalmazásakor a nettósítási megállapodásba tartozó szerzõdések

aa) pótlási költsége meghatározása során a megállapodásból következõ, azaz az egyes ügyletek pozitív és negatív

piaci értékeinek összesítése révén keletkezõ nettó pótlási költséget lehet figyelembe venni azzal, hogyha az negatív

(kötelezettséget eredményezne a befektetési vállalkozás számára), akkor a nettósítás eredményeként számolt pótlási

költségét nullának kell tekinteni,

ab) nettósítási megállapodás alá tartozó ügyletek lehetséges jövõbeni hitelkitettség értékét a 4. melléklet 1. pontjában

meghatározott képlet szerint kell számolni és a képlet alkalmazásakor a nettósítási megállapodásban figyelembe vett

tökéletesen illeszkedõ szerzõdéseket egy szerzõdésként lehet kezelni, a nettó követelést véve, mint

szerzõdéskötéskori érték (elvi fõösszeg);

b) az eredeti kitettség alkalmazásakor a kitettség érték meghatározásánál

ba) a nettósítási megállapodásban figyelembe vett tökéletesen illeszkedõ szerzõdéseket egy szerzõdésként lehet

kezelni a nettó követelést véve, mint szerzõdéskötéskori értéket (elvi fõösszeget) tekintve és az így számított értéket

a 15. táblázat százalékos értékeivel kell megszorozni,

bb) a nettósítási megállapodás alá tartozó minden más szerzõdés esetében a szerzõdéskötéskori értékre (elvi

fõösszegre) alkalmazandó szorzószámok a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott táblázatban feltüntetett

csökkentett mértékû értéket véve.

(4) A (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában alkalmazott lehetséges jövõbeni hitelkitettség számítási képlete során a

nettósítási megállapodásban szereplõ, tökéletesen illeszkedõ szerzõdéseket egyedi szerzõdéshez tartozó

szerzõdéskötési értékkel lehet figyelembe venni.

(5) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában tökéletesen illeszkedõ szerzõdések olyan tõzsdén kívüli deviza határidõs

ügyletek (forward) és hasonló szerzõdések, amelyeknél a pénzáramlások egyenlõek, a pénzáramlások ugyanarra az

értéknapra vonatkoznak és részben vagy egészben ugyanabban a pénznemben válnak esedékessé.”

36. § A Bhkr. 214. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szponzor befektetési vállalkozás, az olyan eszközátruházó befektetési vállalkozás, amely az értékpapírosított

kitettség kockázattal súlyozott kitettség értékét a 212. § szerint számítja ki vagy a kereskedési könyvben nyilvántartott

kitettséget ruházott át különleges célú gazdasági egységre, amelynek következtében az érintett kitettséget nem kell

figyelembe vennie a kockázattal súlyozott kitettség érték és várható veszteség érték számítása során, a szerzõdésben

rögzített kötelezettségeit meghaladóan nem adhat támogatást az értékpapírosításhoz az értékpapírosítási pozícióval

rendelkezõ (befektetõ) potenciális vagy tényleges veszteségeinek csökkentése érdekében.”

37. § A Bhkr. 226. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„226. § (1) Ha egy értékpapírosítási ügylet egymást átfedõ pozícióval rendelkezik, akkor a kockázattal súlyozott

kitettség értékének meghatározásakor az átfedés mértékéig csak azt a pozíciót vagy pozíciórészt kell figyelembe

venni, amelyikhez nagyobb kockázattal súlyozott kitettség érték tartozik.

(2) A befektetési vállalkozás a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíció egyedi kockázati tõkekövetelményével

történõ átfedést is figyelembe vehet, amennyiben ki tudja számítani és össze tudja hasonlítani az adott pozíciókra

vonatkozó tõkekövetelményeket.

(3) Ha a befektetési vállalkozás az ABCP programhoz kapcsolódó pozícióra a Felügyelet engedélyével a 220. §

(4) bekezdését alkalmazza, akkor a befektetési vállalkozás a pozíció kockázattal súlyozott kitettség értékének

kiszámításához a likviditási hitelkerethez rendelt kockázati súlyt is alkalmazhatja, amennyiben a likviditási hitelkeret

egyenrangúnak (pari passu) minõsül az ABCP programmal, azok egymást átfedõ pozíciót alkotnak, és a likviditási

hitelkeret 100%-ban fedezi az ABCP programot.

(4) E § alkalmazásában az átfedés alatt azt kell érteni, hogy a pozíciók részben vagy egészben ugyanazon kockázattal

szembeni kitettségbõl származnak.”

38. § A Bhkr. 235. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A minõsítésen alapuló módszer alkalmazásakor a befektetési vállalkozásnak a minõsített pozíció kockázattal

súlyozott kitettség értékét úgy kell meghatároznia, hogy a kitettség értékét meg kell szoroznia a Felügyelet által a

hitelminõsítéshez rendelt hitelminõsítési besoroláshoz tartozó, 1,06-dal megszorzott kockázati súllyal a 6. melléklet

táblázata szerint.”
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39. § A Bhkr. 236. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felügyeleti képlet módszere alkalmazásakor – a 239. §-ban meghatározott eltéréssel – az értékpapírosítási

pozíció kockázati súlyaként a 7. mellékletben meghatározott kockázati súlyt kell alkalmazni azzal, hogy az

újraértékpapírosítási pozíció kockázati súlya legalább 20%, az összes egyéb értékpapírosítási pozíció kockázati súlya

legalább 7%.”

40. § (1) A Bhkr. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) A Bhkr. a 7. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

41. § A Bhkr. 12. § (5) bekezdés a) pontjában, 12. § (6) bekezdés a) pontjában, 15. § (4) bekezdés a) pontjában, 43. §

(1) bekezdés d) és e) pontjában és 171. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a

„Magyarország” szöveg lép.

42. § Hatályát veszti a Bhkr. 17. §-át követõ 6. és 7. táblázat.

8. A körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló

361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) A körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Klhr.) 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki:)

„a) a természetes személy fizetési nehézsége és késedelme miatt a meglévõ hitelei módosítására, átütemezésére,

amennyiben ezáltal a hiteltartozás fennálló összege nem növekszik és az új hitel

aa) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel, ha az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más devizahitel,

ab) forinthitel, ha az eredeti hitel forinthitel,

ac) svájci frank hitel vagy svájci frank alapú hitel, ha az eredeti hitel svájci frank hitel vagy svájci frank alapú hitel;”

(2) A Klhr. 1. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki:)

„e) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti Széchenyi Kártya programra.”

(3) A Klhr. 1. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya – a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott belsõ szabályzati korlátok alkalmazásának kivételével –

nem terjed ki a hatálybalépésekor fennálló hitelek más hitellel történõ kiváltására, ha)

„b) az új hitel

ba) euróhitel, euró alapú hitel vagy forinthitel, ha az eredeti hitel euró alapú hitel, euróhitel vagy más devizahitel,

bb) forinthitel, ha az eredeti hitel forinthitel,

bc) svájci frank hitel vagy svájci frank alapú hitel, ha az eredeti hitel svájci frank hitel vagy svájci frank alapú hitel.”

(4) A Klhr. 1. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A (6) bekezdés alkalmazásában a hiteltartozás összege nem növekszik, ha az új hitel folyósításkori összege a

hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség és az eredeti hiteltartozás lezárásához vagy az új hitel folyósításához

kapcsolódó igazolt díjak, költségek miatt haladja meg az eredeti hiteltartozás kiváltáskor fennálló összegét és az új

hitel nyújtója a hiteltartozás összegét haladéktalanul csökkenti az eredeti hitelnyújtó által hiteljóváírásra fel nem

használt, visszautalt összeggel.”

44. § A Klhr. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § E rendeletnek az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 348/2011. (XII. 30.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R2.) 43. §-ával megállapított 1. § (3) bekezdés a) pontjában, 1. § (6) bekezdés b) pontjában,

valamint 1. § (7) bekezdésében foglaltakat az R2. hatálybalépését megelõzõen kezdeményezett folyamatban lévõ

szerzõdés módosításra, átütemezésre és hitelkiváltásra is alkalmazni kell.”

45. § A Klhr.1. § (1) bekezdésében és 2. § 10. pontjába az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.
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9. Záró rendelkezések

46. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

47. § Ez a rendelet a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó

tõkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történõ módosításáról

szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/76/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„13. számú melléklet a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Rendszerek és ellenõrzési mechanizmusok

1. A rendszereknek és ellenõrzési mechanizmusoknak tartalmazniuk kell legalább a következõ elemeket:

a) az értékelési folyamatra vonatkozó irányvonalakat és eljárásokat, ideértve az értékelés kialakításában részt vevõ

különbözõ területek világosan elhatárolt felelõsségi köreit, a piaci információk forrásait és azok megfelelõségének

vizsgálatát, a nem megfigyelhetõ adatok felhasználására vonatkozó iránymutatást, amely tükrözi az intézmény

azzal kapcsolatos feltételezéseit, hogy a piaci szereplõk hogyan áraznák a pozíciót, a független értékelés

gyakoriságát, a záró árak idõzítését, az értékelések korrigálására vonatkozó eljárásokat, a hóvégi és ad-hoc

felülvizsgálatokat, és

b) az értékelési folyamatért felelõs részlegre vonatkozó világos és az üzleti területtõl független jelentési útvonalakat,

melyek végén belsõ igazgatósági tagnak kell állnia.

2. Az értékeléseket prudens értékelési módszerrel – lehetõség szerint a piaci árakon történõ értékelés módszerével –

naponta kell elvégezni.

3. A piaci árakon történõ értékeléskor az eladási és vételi árak közül a prudensebb értékelést biztosító árat kell használni,

kivéve azt az esetet, amikor az intézmény a szóban forgó pénzügyi eszköz vagy áru adott fajtájának terén jelentõs

árjegyzõ, és képes piaci középárfolyamokon zárni.

4. Ha a piaci árakon történõ értékelés nem lehetséges, az intézmény konzervatív módon, a modell alapú árazással értékeli

a pozíciókat.

5. A modell alapú árazáskor a következõ követelményeknek kell eleget tenni:

a) az intézmény ügyvezetésének ismernie kell a kereskedési könyv vagy egyéb valós értéken értékelt pozíciók azon

elemeit, amelyek a modell alapú árazás tárgyát képezik, és a modell alapú árazásból adódó bizonytalanságokat,

b) a piaci adatokat lehetõség szerint ugyanabból a forrásból kell nyerni, mint a piaci árakat, és rendszeresen értékelni

kell a szóban forgó pozíció értékelésénél figyelembe vett piaci adatok megfelelõségét és a modell paramétereit,

c) amennyiben lehetséges, a szóban forgó pénzügyi eszköz vagy áru tekintetében elismert piaci gyakorlatnak

minõsülõ értékelési módszertanokat kell alkalmazni,

d) amennyiben az intézmény saját fejlesztésû modellt alkalmaz, azt az üzleti területtõl függetlenül kell kifejleszteni,

jóváhagyni és tesztelni (beleértve a matematikai képletek, a feltételezések és a szoftveralkalmazás validációját);

továbbá a modellnek olyan feltételezéseken alapulnia, amelyeket a modellfejlesztéstõl független, megfelelõ

képzettséggel rendelkezõ felek helyesnek értékeltek,

e) változás-ellenõrzési eljárásoknak kell létezniük, valamint meg kell õrizni a modell biztonsági másolatát, és azt az

értékelések ellenõrzésére kell használni,

f) a kockázatkezelésnek az alkalmazott modell gyengeségeit az értékelés eredményében meg kell jelenítenie,

g) a modellt rendszeresen, de legalább évente felül kell vizsgálni.

6. A napi rendszerességû piaci árakon történõ értékelés és a modell alapú árazás alkalmazása esetén is kell független

ár-felülvizsgálatot végezni, amely a piaci árak, illetve a modell adatok (input) pontosságának és függetlenségének

vizsgálatára irányul. A napi rendszerességû piaci árakon történõ értékelést a kereskedõk végezhetik, a piaci árak, illetve
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a modell adatok felülvizsgálatát a kereskedõktõl független részlegnek legalább havi rendszerességgel kell végeznie.

Amennyiben nem állnak rendelkezésre független, objektív árazási források, értékelési korrekciókat kell végezni.

7. Az intézmény az értékelési korrekciók figyelembevételére szolgáló eljárásokat vezet be és tart fenn.

8. Az intézmény a következõ értékelési korrekciókat alkalmazza: kamatnyereség, pozíciózárási költségek, mûködési

kockázatok, lejárat elõtti visszaváltás, befektetési és finanszírozási költségek, jövõbeni igazgatási költségek és

modellkockázat.

9. Az intézmény a kevésbé likvid pozíciók értékelési korrekcióját a pozíció értékének a pénzügyi beszámoló céljából

szükséges módosításán felül alkalmazza, és úgy határozza meg, hogy tükrözze a pozíció likviditáshiányát. Ezen eljárás

során a következõ tényezõket veszi figyelembe: a pozíció/kockázatok pozíción belüli fedezéséhez szükséges idõ,

az eladási és vételi árajánlat különbségek volatilitása és átlaga, a piaci árjegyzések rendelkezésre állása (az árjegyzõk

száma és kiléte), a kereskedési mennyiségek volatilitása és átlaga, többek között a piaci stresszhelyzet idején jellemzõ

kereskedési mennyiségek, a piaci koncentráció, a pozíciók öregedése, a modell alapú árazás alapulvételének mértéke

és egyéb modell-kockázatok hatása.

10. Harmadik fél által végzett értékelések vagy a modellalapú árazás használatakor az intézmény eldöntheti, hogy

alkalmaz-e értékelési korrekciót. Mérlegeli továbbá, hogy szükséges-e korrekciókat alkalmaznia a kevésbé likvid

pozíciókra és folyamatosan felülvizsgálja azok állandó megfelelõségét.

11. A komplex termékeket illetõen, beleértve – de nem kizárólagosan – az értékpapírosítási kitettségeket és az n-edik

nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákat is, az intézménynek kifejezetten fel kell mérnie az értékelési kiigazítások

szükségességét az esetlegesen helytelen értékelési módszer alkalmazásával kapcsolatos modellkockázat és az

értékelési modellnek a nem megfigyelhetõ (és esetlegesen helytelen) kalibrációs paramétereinek alkalmazásával

kapcsolatos modellkockázat megjelenítése céljából.”

2. melléklet a 348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„14. számú melléklet a 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

A járulékos nemteljesítési és a migrációs kockázat mérésére szolgáló módszer

Paraméterek

1. A járulékos nemteljesítési és migrációs kockázat mérésére szolgáló módszernek mérnie kell a nemteljesítés, valamint

a belsõ és külsõ minõsítés migrációja miatt felmerülõ veszteségeket a 99,9%-os konfidencia intervallum és egy éves

tõkehorizont feltételezése mellett.

A korrelációs feltételezéseket objektív adatok elméletileg megalapozott elemzésével kell alátámasztani. A járulékos

kockázat mérésére szolgáló módszernek megfelelõen tükröznie kell a kibocsátó-koncentrációt, valamint a

termékosztályokon belül és azok között stresszhelyzetekben kialakuló koncentrációkat is. A módszernek állandó

kockázati szint feltételezésén kell alapulnia egyéves tõkehorizonton, ami azt jelenti, hogy adott egyedi kereskedési

könyvi pozíciók vagy pozíciócsoportok, amelyek likviditási horizontján nemteljesítés vagy migráció valósult meg,

likviditási horizontjuk végén újra egyensúlyba kerülnek és elérik az eredeti kockázati szintet. Ennek alternatívájaként

az intézmény dönthet úgy, hogy következetesen egy évig tartó állandó kitettséget tételez fel.

2. A likviditási horizontot annak megfelelõen kell megállapítani, hogy stresszhelyzetben levõ piacon mennyi idõre van

szükség a pozíció eladásához vagy valamennyi lényeges árkockázat fedezéséhez, különös tekintettel a pozíció

méretére. A likviditási horizont tükrözi a szisztematikus és az egy változóhoz kapcsolódó stresszhelyzet idõszakában

alkalmazott tényleges gyakorlatot és szerzett tapasztalatot. A likviditási horizontot konzervatív feltételezések alapján

kell meghatározni és elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy az értékesítés vagy fedezés önmagában ne befolyásolja

lényegesen azt az árat, amelyen az értékesítés vagy a fedezés megvalósul.

Egy pozíció vagy pozíciócsoport esetében a megfelelõ likviditási horizont meghatározásakor egy minimum három

hónapos idõszakból kell kiindulni.

Egy pozíció vagy pozíciócsoport esetében a megfelelõ likviditási horizont meghatározása során az intézmény

figyelembe veszi az értékelési korrekciókkal és a hosszú ideje tartott pozíciókkal kapcsolatos belsõ politikáit. Ha egy

intézmény nem egyedi pozíciókra, hanem pozíciócsoportokra határoz meg likviditási horizontot, a pozíciócsoportok

megállapítására vonatkozó kritériumokat oly módon kell meghatározni, hogy az ésszerûen tükrözze a likviditási

különbségeket. A koncentrált pozíciókra vonatkozó likviditási horizontoknak nagyobbaknak kell lenniük, hogy
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tükrözzék e pozíciók lezárásához szükséges hosszabb idõt. Az értékpapírosítára kerülõ kitettségek likviditási horizontja

tükrözi azt az idõt, amelyre szükség van az értékpapírosítási ügylet kidolgozása, az ügyletrész-sorozatok értékesítése

vagy a lényeges kockázati tényezõk fedezése miatt, stresszhelyzet esetén.

3. Az intézmény a járulékos nemteljesítési és migrációs kockázat mérésére szolgáló módszerében figyelembe veheti

a fedezeti ügyleteket. A pozíciók nettósíthatók, ha a hosszú és rövid pozíciók ugyanarra a pénzügyi eszközre

vonatkoznak. Ugyanazon ügyfél különbözõ eszközeire vagy értékpapírjaira vonatkozó hosszú és rövid pozíciókhoz

kapcsolódó, valamint a különbözõ ügyfelek hosszú és rövid pozícióihoz kapcsolódó fedezeti ügyletek vagy

diverzifikációs hatások csak abban az esetben ismerhetõk el, ha a különbözõ eszközök bruttó hosszú és rövid pozícióit

az intézmény külön modellezi. Az intézmény bemutatja a fedezet lejárata és a likviditási horizont közötti intervallum

alatt esetleg felmerülõ lényeges kockázatok hatását, valamint a fedezeti stratégiákban rejlõ jelentõs báziskockázatok

lehetõségét termékekre, a veszteségviselés sorrendjére, a belsõ vagy külsõ minõsítésre, a lejáratra, az eredeti

hitelnyújtás évjáratára (vintage) és az eszközök egyéb eltéréseire lebontva. Az intézmény csak akkor veheti figyelembe

a fedezeti ügyletet, ha az akkor is fenntartható, ha az ügyfélre vonatkozó nemteljesítési vagy hitelesemény várható.

A dinamikus fedezeti stratégiával fedezett kereskedési könyvi pozíciók esetén elismerhetõ a fedezet egyensúlyának

a fedezett pozíció likviditási horizontján belüli visszaállítása, feltéve, hogy az intézmény:

a) úgy dönt, hogy egy releváns kereskedési könyvi pozíciócsoportra következetesen modellezi a fedezet

egyensúlyának visszaállítását,

b) bizonyítja, hogy az egyensúly visszaállításának figyelembe vétele jobb kockázatmérést eredményez, és

c) bizonyítja, hogy a fedezetül szolgáló eszközök piacai elég likvidek ahhoz, hogy még stresszhelyzet esetén is

lehetõvé tegyék az egyensúly visszaállítását. A tõkekövetelményben tükrözõdnie kell a dinamikus fedezési

stratégiákból eredõ fennmaradó kockázatnak.

4. A járulékos nemteljesítési és migrációs kockázat mérésére szolgáló módszernek tükröznie kell az opciók, strukturált

hitelderivatívák és egyéb, lényeges nem lineárisan viselkedõ pozíciók nem lineáris hatását, tekintettel az

árváltozásokra. Az intézmény kellõen figyelembe veszi az ilyen termékekhez kapcsolódó árkockázatok értékelésében

és becslésében rejlõ modellkockázatot is.

5. A járulékos nemteljesítési és migrációs kockázat mérésére szolgáló módszernek olyan adatokon kell alapulnia,

amelyek objektívek és naprakészek.

Validálás

6. Az intézmény a kockázatmérési rendszere független felülvizsgálatának és a IX. fejezetben meghatározott belsõ

modellje validálásának részeként a járulékos nemteljesítési és migrációs kockázatok mérésére szolgáló módszerre

tekintettel elsõsorban a következõket végzi el:

a) validálja, hogy a korrelációk és árváltozások modellezési módszere – beleértve a szisztematikus kockázati

tényezõk kiválasztását és súlyozását – megfelel a portfóliójának;

b) stresszteszteket, többek között érzékenységvizsgálatot és forgatókönyv-elemzést végez, hogy értékelje a

módszer minõségi és mennyiségi tényezõinek megfelelõségét, különös tekintettel a koncentrációk kezelésére,

és a teszteket nem korlátozza a korábban már tapasztalt események körére;

c) megfelelõ kvantitatív validálást alkalmaz, többek között releváns belsõ modellezési referenciákkal.

A járulékos nemteljesítési és migrációs kockázatok mérésére szolgáló módszernek összhangban kell lennie az

intézmény által a kereskedési kockázatok azonosítására, mérésére és kezelésére használt belsõ kockázatkezelési

módszerekkel.

Dokumentálás

7. Az intézmény úgy dokumentálja a járulékos nemteljesítési és migrációs kockázat mérésére szolgáló módszert, hogy

annak korrelációs és egyéb modell feltételezései a Felügyelet számára átláthatók legyenek.

Különbözõ paramétereken alapuló belsõ módszerek

8. Ha az intézmény a járulékos nemteljesítési és migrációs kockázat mérésére olyan módszert használ, amely nem felel

meg az ebben a mellékletben leírt valamennyi követelménynek, de összhangban van az intézmény által a kockázatok

azonosítására, mérésére és kezelésére használt belsõ módszerekkel, az intézménynek tudnia kell igazolni, hogy az

általa alkalmazott módszer legalább olyan mértékû tõkekövetelményt eredményez, mintha az ebben a mellékletben

leírt követelményeknek teljesen megfelelõ módszeren alapulna. A Felügyelet legalább évente egyszer felülvizsgálja

e követelmény betartását.
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A számítás gyakorisága

9. Az intézmény legalább hetente elvégzi a járulékos nemteljesítési és migrációs kockázat mérésére szolgáló választott

módszer által elõírt számításokat.

10. A Felügyelet abban az esetben ismer el egy belsõ módszeren alapuló tõkekövetelmény számítási módszertant a 15. §

(3b) bekezdésével összhangban a korrelációkereskedésre meghatározott tõkekövetelmény számítási módszertan

helyett, ha az e mellékletben felsorolt összes feltétel teljesül.

Ezen belsõ módszereknek megfelelõen meg kell ragadniuk valamennyi árkockázatot a 99,9%-os konfidencia

intervallum és egyéves tõkehorizont, állandó kockázati szint feltételezése mellett, és a likviditás, a koncentráció, a

fedezet és az opcionalitás hatását kellõen tükrözõ kiigazításokkal. Az intézmény bármely olyan pozícióra alkalmazhatja

az e melléklet szerinti módszert, amelyet a korrelációkereskedési portfólió pozícióival együtt kezel, és ez esetben

kizárhatja ezeket a pozíciókat a 43. § (9a) bekezdésében elõírt módszer alól.

Ezen, az összes árkockázatra vonatkozó tõkekövetelmény összege nem lehet kevesebb annak a tõkekövetelménynek

a 8%-ánál, amelyet a 15. § (3b) bekezdésével összhangban számítanának ki a valamennyi pozícióra vonatkozó összes

árkockázathoz kapcsolódóan.

Különösen az alábbi kockázatokat kell a tõkekövetelmény számítás során megfelelõen megragadni:

a) az ügyletrész-sorozatban fennálló pozícióknál a többszörös nemteljesítésbõl eredõ kumulatív kockázat, beleértve

a nemteljesítések sorrendiségébõl eredõ kockázatot is;

b) a hitelkockázati felárhoz köthetõ kockázatok (credit spread risk), beleértve a gamma és a cross gamma hatásokat;

c) az implikált korrelációk volatilitása, beleértve a felárak és a korrelációk közötti kereszthatást;

d) báziskockázat, beleértve:

da) az indexfelár és az indexet alkotó egy kötelezettre szóló eszközök felárai közötti bázis; valamint

db) az index implikált korrelációja és az egyedi portfóliók implikált korrelációja közötti bázis;

e) a megtérülési ráta volatilitása, mivel a megtérülési ráta befolyásolhatja az ügyletrész-sorozatok árait; valamint

f) amennyiben az átfogó kockázatmérõ módszer a dinamikus fedezésbõl származó elõnyöket is magában foglalja, a

fedezeti többletköltség (hedge slippage) és az ilyen kiegyensúlyozásának potenciális költségei

Ezen pont alkalmazásában az intézménynek elegendõ piaci adattal kell rendelkeznie annak biztosításához, hogy belsõ

módszerében teljes mértékben felmérje ezen kitettségek legfontosabb kockázatait az e pontban meghatározott

elõírásokkal összhangban. Az intézmény utóteszteléssel vagy más megfelelõ eszközökkel bizonyítja, hogy a becsült

kockázati értékek megfelelõen tükrözik ezen termékek korábbi árváltozásait. Az intézmény képes elkülöníteni azon

pozíciókat, amelyek tekintetében engedéllyel rendelkezik – és e ponttal összhangban a tõkekövetelmény

számításánál figyelembe vehet – azon pozícióktól, amelyek tekintetében nem rendelkezik ilyen engedéllyel.

Az ezen pont hatálya alá tartozó portfóliók tekintetében az intézmény rendszeresen alkalmaz egyedi, elõre

meghatározott stressz-forgatókönyveket. Ezekkel a stressz-forgatókönyvekkel megvizsgálja a stresszhelyzet hatását a

nemteljesítési rátákra, a megtérülési rátákra, a hitelkockázati felárra és a korrelációkereskedési részleg

eredmény-kimutatásában szereplõ korrelációkra. Az intézmény ezeket a stressz-forgatókönyveket legalább hetente

alkalmazza, és legalább negyedévente beszámol a Felügyeletnek az eredményekrõl, beleértve e pontnak megfelelõen

az intézmény tõkekövetelményével való összehasonlításokat is. Amennyiben a stresszteszt a tõkekövetelménytõl való

jelentõs eltérést jelez, azt minden esetben haladéktalanul jelenteni kell a Felügyeletnek. A stressztesztek eredményei

alapján a Felügyelet kiegészítõ tõkekövetelményt írhat elõ a korrelációkereskedési portfólió tekintetében, a Hpt. 76. §

(2) bekezdésében vagy a Bszt. 105. § (5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelõen.”
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3. melléklet a 348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Minõsített pozícióhoz tartozó kockázati súly

Hitelminõsítési besorolás 1 2 3 4
(csak rövid

lejáratú
hitel-

minõsíté-
sektõl
eltérõ
hitel-

minõsíté-
sekre)

Minden
egyéb
hitel-

minõsítési
besorolás

Értékpapírosítási pozíciók 20% 50% 100% 350% 1250%

Újraértékpapírosítási pozíciók 40% 100% 225% 650% 1250%
”

4. melléklet a 348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Minõsítésen alapuló módszer kockázati súlyai

Hitelminõsítési besorolás Értékpapírosítási pozíciók Újraértékpapírosítási pozíciók

Rövid lejáratú
hitelminõsítésektõl

eltérõ
hitelminõsítések

Rövid lejáratú
hitelminõsítések

A B C D E

1 1 7% 12% 20% 20% 30%

2 8% 15% 25% 25% 40%

3 10% 18% 35% 35% 50%

4 2 12% 20% 40% 65%

5 20% 35% 60% 100%

6 35% 50% 100% 150%

7 3 60% 75% 150% 225%

8 100% 200% 350%

9 250% 300% 500%

10 425% 500% 650%

11 650% 750% 850%

Minden egyéb és minõsítéssel
nem rendelkezõ

1250%

1. A táblázat „C” oszlopában található kockázati súlyt kell alkalmazni, ha az értékpapírosítási pozíció nem

újraértékpapírosítási pozíció és ahol az értékpapírosított kitettségek tényleges száma hatnál kevesebb. A fennmaradó

olyan értékpapírosítási pozíciókra, amelyek nem újraértékpapírosítási pozíciók, a táblázat „B” oszlopában található

kockázati súlyt kell alkalmazni, kivéve, ha a pozíció az értékpapírosítás legalacsonyabb veszteségviselõ képességgel

rendelkezõ ügyletrész-sorozatába tartozik, amelynél a táblázat „A” oszlopában található kockázati súlyt kell

alkalmazni.

2. A táblázat „E” oszlopában található kockázati súlyt kell alkalmazni az újraértékpapírosítási pozícióra, kivéve, ha a

pozíció az értékpapírosítás legalacsonyabb veszteségviselõ képességgel rendelkezõ ügyletrész-sorozatába tartozik és

ha az alapul szolgáló kitettségek egyike sem újraértékpapírosított kitettség, amelynél a táblázat „D” oszlopában

található kockázati súly alkalmazandó.
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3. Annak meghatározásához, hogy az adott ügyletrész-sorozat a legalacsonyabb veszteségviselõ képességgel

rendelkezik-e, nem kell figyelembe venni a származékos kamat- vagy devizaügyletekbõl, esedékes díjakból vagy

egyéb kapcsolódó hasonló jellegû kifizetésekbõl eredõ összegeket.

4. Az értékpapírosított kitettségek tényleges számának kiszámításához az egy ügyféllel szembeni több ügylet kapcsán

fennálló kitettségeket egy kitettségnek kell tekinteni.

A kitettségek tényleges számát az alábbiak szerint kell kiszámítani:

N
EADi

EADi
i

i

�

�

�

( )2

2

ahol EADi az i-edik ügyféllel szembeni összes kitettség értékének összege.

Ha rendelkezésre áll a legnagyobb kitettséghez tartozó portfólió részesedés, a hitelintézet az N értékét az 1/C1

hányados alkalmazásával is kiszámíthatja, ahol C1 a legnagyobb kitettséghez tartozó portfólió részesedés.”

5. melléklet a 348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az Épkr. 5. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. A kitettséggel súlyozott átlagos nemteljesítéskori veszteségrátát (ELGD) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

ELGD
LGD EAD

EAD

i i
i

i
i

�

��

�

ahol az LGDi az in ügyféllel szembeni kitettség átlagos nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) értéke, ha az LGD értékét a

Hpt. 76/B – 76/D. §-a szerint állapítják meg.

Újraértékpapírosítás esetén az értékpapírosított pozíciókra 100%-os nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) értéket kell

alkalmazni.

Ha a vásárolt követeléseknél a nemteljesítést és a felhígulási kockázatot egy értékpapírosításon belül összevonva

kezelik, akkor az LGDi érték a hitelezési kockázat LGD értékének és a felhigulási kockázat LGD értéke 75%-ának

súlyozott átlaga azzal, hogy ezen súlyok képezik a hitelezési kockázat és a felhígulási kockázat tõkekövetelményét.

Újraértékpapírosítás esetén a hitelintézetnek az alapul szolgáló értékpapírosított kitettségek számát kell figyelembe

vennie.”
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6. melléklet a 348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„6. melléklet a 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Minõsítésen alapuló módszer kockázati súlyai

Hitelminõsítési besorolás Értékpapírosítási pozíciók Újraértékpapírosítási pozíciók

Rövid lejáratú
hitelminõsítésektõl

eltérõ
hitelminõsítések

Rövid lejáratú
hitelminõsítések

A B C D E

1 1 7% 12% 20% 20% 30%

2 8% 15% 25% 25% 40%

3 10% 18% 35% 35% 50%

4 2 12% 20% 40% 65%

5 20% 35% 60% 100%

6 35% 50% 100% 150%

7 3 60% 75% 150% 225%

8 100% 200% 350%

9 250% 300% 500%

10 425% 500% 650%

11 650% 750% 850%

Minden egyéb és minõsítéssel
nem rendelkezõ

1250%

1. A táblázat „C” oszlopában található kockázati súlyt kell alkalmazni, ha az értékpapírosítási pozíció nem

újraértékpapírosítási pozíció és ahol az értékpapírosított kitettségek tényleges száma hatnál kevesebb. A fennmaradó

olyan értékpapírosítási pozíciókra, amelyek nem újraértékpapírosítási pozíciók, a táblázat „B” oszlopában található

kockázati súlyt kell alkalmazni, kivéve, ha a pozíció az értékpapírosítás legalacsonyabb veszteségviselõ képességgel

rendelkezõ ügyletrész-sorozatába tartozik, amelynél a táblázat „A” oszlopában található kockázati súlyt kell

alkalmazni.

2. A táblázat „E” oszlopában található kockázati súlyt kell alkalmazni az újraértékpapírosítási pozícióra, kivéve, ha a

pozíció az értékpapírosítás legalacsonyabb veszteségviselõ képességgel rendelkezõ ügyletrész-sorozatába tartozik és

ha az alapul szolgáló kitettségek egyike sem újraértékpapírosított kitettség, amelynél a táblázat „D” oszlopában

található kockázati súly alkalmazandó.

3. Annak meghatározásához, hogy az adott ügyletrész-sorozat a legalacsonyabb veszteségviselõ képességgel

rendelkezik-e, nem kell figyelembe venni a származékos kamat- vagy devizaügyletekbõl, esedékes díjakból vagy

egyéb kapcsolódó hasonló jellegû kifizetésekbõl eredõ összegeket.

4. Az értékpapírosított kitettségek tényleges számának kiszámításához az egy ügyféllel szembeni több ügylet kapcsán

fennálló kitettségeket egy kitettségnek kell tekinteni.

A kitettségek tényleges számát az alábbiak szerint kell kiszámítani:

N
EADi

EADi
i

i

�

�

�

( )2

2

ahol EADi az i-edik ügyféllel szembeni összes kitettség értékének összege.

Ha rendelkezésre áll a legnagyobb kitettséghez tartozó portfólió részesedés, a hitelintézet az N értékét az 1/C1

hányados alkalmazásával is kiszámíthatja, ahol C1 a legnagyobb kitettséghez tartozó portfólió részesedés.”
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7. melléklet a 348/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„8. melléklet a 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Hitelminõsítéssel rendelkezõ pozícióhoz tartozó kockázati súly

Hitelminõsítési besorolás 1 2 3 4
(csak rövid

lejáratú
hitel-

minõsíté-
sektõl
eltérõ
hitel-

minõsíté-
sekre)

Minden
egyéb
hitel-

minõsítési
besorolás

Értékpapírosítási pozíciók 20% 50% 100% 350% 1250%

Újraértékpapírosítási pozíciók 40% 100% 225% 650% 1250%
”

A Kormány 349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alkotmány 35. §

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következõket rendeli el:

1. Az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal

összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, továbbá az egyes

személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási

és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben

elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó

intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 93/1990.

(XI. 21.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítványt a nyugdíjigény iránti kérelem benyújtásakor mellékelni

kell, vagy annak ügyszámát és az azt kiadó hatóságot a kérelemben meg kell jelölni. Amennyiben a jogosult olyan,

a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van

megállapítva, a nyugdíjigény, illetve a nyugdíj-kiegészítés iránti kérelem benyújtásakor azt is mellékelni kell. Ebben az

esetben a hatósági bizonyítványban szereplõ szabadság-korlátozás idejétõl függõen a kiegészítés összegét a nyugdíj

megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv, az 5. § hatálya alá tartozó kérelmezõ esetén az

önkormányzat számolja ki.”

(2) Az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben

elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó

intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 93/1990.

(XI. 21.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kérelmezõ nem jogosult a kárpótlási hatósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani.”

(3) Az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben

elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésérõl, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó
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intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 93/1990.

(XI. 21.) Korm. rendelet 15. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Aki e rendelet alapján társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezését még nem kérte, 2012. március

30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. Amennyiben a jogosult elítélésének bíróság általi semmissé

nyilvánítására még nem került sor, az ez alapján járó juttatás iránti kérelem legkésõbb a 2012. március 30-ig

a bíróságnál kezdeményezett eljárás alapján hozott jogerõs döntés kézhezvételétõl számított 90 napon belül

terjeszthetõ elõ. A határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.”

2. Az 1938-1945 közötti idõszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetõleg a nácizmus elleni

magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása

alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló

74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az 1938–1945 közötti idõszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetõleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt

deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A személyes szabadság korlátozásának tényleges idõtartamát és az emelés összegét az érintett személy

(hozzátartozója) kérelmére a kárpótlási hatóság állapítja meg. A kárpótlási hatóság a határozatát közli az 1. § szerinti

ellátások megállapítására és folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervvel. Amennyiben a jogosult

olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás

ideje van megállapítva, a nyugdíjigény, illetve a nyugdíjkiegészítés iránti kérelem benyújtásakor azt is mellékelni kell.

Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplõ szabadságkorlátozás idejétõl függõen a kiegészítés összegét

az 1. § szerinti ellátások megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv számolja ki.”

(2) Az 1938–1945 közötti idõszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetõleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt

deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 8. §-a a következõ

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Aki e rendelet alapján társadalom-biztosítási és munkajogi helyzetének rendezését még nem kérte, 2012. március

30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. A határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt

igazolásnak nincs helye.”

3. A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekrõl és nyugdíjuk

kiegészítésérõl szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekrõl és nyugdíjuk kiegészítésérõl szóló

51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az utalványt letétbe helyezõ személy vagy örököse (a továbbiakban: jogosult) az igényt 1992. december 31-ig

a kárpótlási hatóságnál jelentheti be. A határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár. Az a hadifogoly, aki devizakövetelésre

szóló hitelutalvánnyal nem rendelkezett vagy annak meglétét nem tudja bizonyítani és e rendelet 4. §-a szerinti

juttatás folyósítását még nem kérte, 2012. március 30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. A határidõ

elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.”

(2) A volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekrõl és nyugdíjuk kiegészítésérõl szóló

51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben

csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva, a 4. § szerinti juttatás iránti kérelem benyújtásakor mellékelni kell azt

is. Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplõ szabadságkorlátozás idejétõl függõen a kiegészítés összegét

a nyugdíj megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv számolja ki.”
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4. Az 1951 és 1956 közötti idõszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai

munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl

szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az 1951 és 1956 közötti idõszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot

teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm.

rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkaszolgálat tényleges idõtartamát és az emelés összegét az érintett személy (hozzátartozó) kérelmére

a kárpótlási hatóság állapítja meg. A kárpótlási hatóság a határozatát közli az 1. § szerinti ellátások megállapítására és

folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervvel. Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság

által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva,

a nyugdíjigény, illetve a nyugdíj-kiegészítés iránti kérelem benyújtásakor azt is mellékelni kell. Ebben az esetben

a hatósági bizonyítványban szereplõ szabadság-korlátozás idejétõl függõen a kiegészítés összegét az 1. § szerinti

ellátások megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv számolja ki.”

(2) Az 1951 és 1956 közötti idõszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot

teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm.

rendelet a következõ 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Aki e rendelet alapján társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezését még nem kérte,

2012. március 30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. A határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár, a

mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.”

5. Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló

267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm.

rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A juttatás megállapítása és folyósítása iránti kérelmet a nyugdíjfolyósító szervnél (a továbbiakban: folyósító szerv)

kell benyújtani 2012. március 30. napjáig, és ezzel egyidejûleg a jogosultság elbírálásához, valamint a kérelmezõ

azonosításához szükséges, a folyósító szerv által a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján kezelt

adatokat és igazolásokat is elõ kell terjeszteni, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmezõ nem esik a 2. §

(3) bekezdésében megfogalmazott kizáró feltételek hatálya alá.”

6. Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló

1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény

végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kárpótlásra irányuló kérelmet a kárpótlási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell elõterjeszteni

a törvénysértõvé, illetve a semmissé nyilvánítás iránti bírósági eljárás megindításával egyidejûleg.”

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyûjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a civil szervezetekre (az alapítványokra és az egyesületekre, kivéve a pártot), ide nem értve

a civil társaságot.

(2) Az adománygyûjtésre vonatkozó rendelkezések kiterjednek a külföldön nyilvántartásba vett szervezetek

Magyarország területén végzett tevékenységére. Az adománygyûjtésre vonatkozó rendelkezések nem terjednek ki a

külön jogszabályban meghatározott egyházak adománygyûjtõ tevékenységére.

(3) Ingatlan adományozása esetén a Polgári törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(4) A közhasznúsági melléklet tekintetében e rendelet hatálya kiterjed a közhasznú szervezetekre.

(5) E rendelet alkalmazásában

a) adomány: az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet

alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat;

b) adománygyûjtés: az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az általa

meghatalmazottak, alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak;

c) adománygyûjtõ: természetes személy, aki meghatalmazás alapján adománygyûjtésben vesz részt;

d) adományozott: az a civil szervezet, amely az adományt alapcéljának, illetve közhasznú céljának megfelelõen

gyûjti;

e) adományszervezõ: az adományozott által meghatalmazott egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági

társaság, amely az adományt a meghatalmazott nevében gyûjti;

f) civil szervezet: az alapítvány és az egyesület, ide nem értve a pártot és a civil társaságot;

g) felhasznált vagyon: a számviteli beszámolóban kimutatott saját tõke tárgyévi csökkenésének a közhasznú

tevékenység érdekében felhasznált része;

h) közszolgáltatási bevétel: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 2. § 21. pont szerinti közszolgáltatási

szerzõdés alapján teljesített szolgáltatás ellenértékeként kapott bevétel, valamint az Ectv. 54. § a) pontja szerinti

pénzeszköz.

2. A civil szervezetek gazdálkodásának egyes szabályai

2. § (1) A civil szervezet mûködésérõl folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot.

(2) A civil szervezet az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül – így különösen honlapján, hírlevélben – ad

tájékoztatást mûködésérõl és az adományok felhasználásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára

benyújtandó beszámolón túl további ismertetést nyújt.

3. § (1) A civil szervezet éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján készített beszámoló

tartalmi elemeinek megfelelõen készíti el.

(2) A civil szervezet szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerû gazdálkodás elve szerint jár el, amely

alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési

támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más

bevételek) egyensúlyban legyenek.

4. § (1) A civil szervezet gazdálkodása során alapcél szerinti bevétele különösen:

a) a tagdíj

b) az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon,

c) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege,
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d) a közszolgáltatási szerzõdés alapján végzett tevékenység ellenértéke,

e) az adomány.

(2) Az alapcél szerinti tevékenység része a közhasznú tevékenység.

(3) A civil szervezet gazdasági-vállalkozási bevételének minõsül különösen a befektetési tevékenységbõl származó

bevétel.

(4) Civil szervezetnek hitel, visszatérítendõ támogatás csak úgy nyújtható, ha a visszatérítési kötelezettség nem haladja

meg a civil szervezet rendelkezésre álló vagyonát.

(5) A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a

mindenkori kötelezõ legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni.

3. Az adománygyûjtés szabályai

5. § (1) Az adományozás önkéntes. Az adománygyûjtés nem járhat mások zavarásával. Zavarásnak minõsül különösen az

adományozásra való felhívással megkeresett személy kifejezett elutasítása ellenére történõ ismételt megkeresése.

(2) Az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyûjtés céljáról és az ismert adományozót az

adomány felhasználását illetõen.

(3) Az adomány felhasználása és az errõl szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosság és az átláthatóság

feltételeinek. Ennek érdekében az adományozottnak a 0 (2) bekezdése szerinti módon be kell számolnia az

adományok felhasználásáról.

(4) E rendelet alkalmazásában nem minõsül adománynak

a) a közérdekû önkéntes tevékenység keretében végzett munka,

b) a köznevelésrõl szóló törvény alapján végzett közösségi szolgálat,

c) az egészségügyrõl szóló törvény alapján adományozott szerv, szövet.

6. § Adomány juttatása esetén nem minõsül ellenszolgáltatásnak a juttatáskor az adományozott által adott dolog vagy

szolgáltatás, melynek értéke nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §

(2a) bekezdésében meghatározott mértéket.

7. § A kedvezményezetteknek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény szerinti rendelkezõ nyilatkozaton, a civil szervezet

kedvezményezettként való feltüntetése érdekében végzett tevékenységre az adománygyûjtés szabályait kell

alkalmazni.

8. § (1) Az adományozott adományszervezõt, illetve adománygyûjtõt meghatalmazhat adománygyûjtõ tevékenység

folytatásával. Az adományszervezõ más szervezet meghatalmazásából végzett adománygyûjtõ tevékenységre

további adományszervezõnek meghatalmazást nem adhat.

(2) Az adománygyûjtõ a személyazonossága egyidejû igazolása mellett az alábbiakkal igazolja jogosultságát:

a) az adományozott vagy adományszervezõ által az adománygyûjtõnek adott, az Ectv. 25. § (2) bekezdése szerinti

meghatalmazás, valamint ennek mellékleteként

b) az adományozott vagy adományszervezõ adatait tartalmazó, törvényszéki nyilvántartásból származó, hiteles

kivonat, illetve elektronikus kivonat vagy annak másolata.

9. § (1) Magáningatlanban adománygyûjtés csak az ingatlan használójának elõzetes hozzájárulásával végezhetõ.

(2) E § alkalmazásában magáningatlan: a lakás, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet

székhelye, telephelye, egyéb helyiségei, az egyéni vállalkozó használatában álló helyiség, továbbá az ezekhez tartozó

bekerített hely.

10. § (1) Pénzbeli, illetve természetbeni adománygyûjtés gyûjtõláda útján is megvalósítható. Az adománygyûjtés célját

szolgáló gyûjtõláda zárt, oly módon, hogy az adomány elhelyezhetõ benne, ugyanakkor az elhelyezett készpénz, vagy

más adomány felnyitás nélkül nem vehetõ ki. A gyûjtõládán fel van tüntetve az adománygyûjtõ szervezet neve,

elérhetõsége.

(2) A gyûjtõláda felnyitásakor az adománygyûjtõ szervezet erre feljogosított legalább kettõ képviselõje jelen van.

A felnyitáskor a képviselõk jegyzõkönyvet vesznek fel a gyûjtõláda állapotáról, az abban talált adomány
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mennyiségérõl (címletek szerint, vagy leltár szerint), ezt követõen gondoskodnak az adományozott szervezet

könyveibe történõ bejegyzésérõl.

(3) Természetbeni adomány gyûjtésére szolgáló, nehezen mozgatható gyûjtõláda esetén a leltárat a gyûjtõ szervezet

székhelyén vagy telephelyén is fel lehet venni.

11. § (1) Az adományszervezés, adománygyûjtés interneten és telefonos adománygyûjtõ számokon keresztül is

megvalósítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység során biztosítani szükséges, hogy az adományozott szervezet és az

adományszervezõ azonosítható legyen. Az azonosítás során legalább az adományozott és az adományszervezõ nevét,

székhelyét, valamint – amennyiben ezekkel rendelkezik – telefonos elérhetõségét és webcímét kell megjelölni.

4. A közhasznúsági melléklet

12. § (1) A civil szervezet az Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletet az

e rendelet 1. mellékletének megfelelõ, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell elkészíteni.

(2) A formanyomtatványt a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter elektronikusan letölthetõ

formában közzéteszi.

(3) A közhasznúsági mellékletnek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.

5. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott közzétételt a miniszter 2012. március 31. napjáig teljesíti.

14. § Hatályát veszti

a) a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérõl szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet,

b) az alapítványok gazdálkodási rendjérõl szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Közhasznúsági melléklet

– minta –

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:

székhely:

bejegyzõ határozat száma:

nyilvántartási szám:

képviselõ neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységbõl részesülõk létszáma:

a közhasznú tevékenység fõbb eredményei:
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése Elõzõ év Tárgyév

6. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatás

Tisztség Elõzõ év (1) Tárgyév (2)

A. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Elõzõ év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebbõl:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. közszolgáltatási bevétel

E. normatív támogatás

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. ebbõl személyi jellegû ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közremûködõ közérdekû
önkéntes tevékenységet végzõ személyek száma (a
közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelõen)

Erõforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2�0] Igen Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)�0,25] Igen Nem

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)�0,02] Igen Igen

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)�0,5] Igen Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2�10 fõ] Igen Igen
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A Kormány 351/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli
mentesítésérõl szóló 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 96. §-ában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl szóló

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(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 25%-os

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

évben továbbra is alkalmazható.”

2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 352/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a közbeszerzések központi ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl szóló
46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletnek az államadósság-kezeléssel összefüggõ módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A közbeszerzések központi ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 1. §-a

a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet 9. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság által az államadósság-kezelés körében megkötésre kerülõ azon szerzõdésekre, amelyekre

közbeszerzési eljárást a közbeszerzési törvény 9. § (5) bekezdés b) pontja alapján nem kell lefolytatni, továbbá ezen

szerzõdések módosítására.”

2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól

A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott

felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások,

az egyéb, jogi személyiséggel rendelkezõ társulások, a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló törvény szerinti

térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: önkormányzat) és a kormányzati szektorba sorolt egyéb

szervezetek minden olyan adósságot keletkeztetõ ügyletére (a továbbiakban: ügylet), amelyhez a Magyarország

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) szerint a Kormány

hozzájárulása szükséges.

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minõsül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletõ vagyoni értékû jog értékesítésébõl és hasznosításából

származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébõl vagy privatizációból

származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

(2) A többcélú kistérségi társulás, az önkormányzatok egyéb, jogi személyiséggel rendelkezõ társulása és a térségi

fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: társulás) esetén saját bevételként elsõsorban a társulás saját bevételét kell

figyelembe venni.

(3) Ha a társulás saját bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségekre, a nem

fedezett rész tekintetében a fejlesztésben résztvevõ helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat saját

bevételének 50%-át – csökkentve a saját ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeivel – kell figyelembe venni.

A társulás ügyleteibõl eredõ, saját bevételének 50%-át meghaladó fizetési kötelezettséget a fejlesztésben résztvevõ

helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodás szerinti arányban – ennek hiányában

a fejlesztésben résztvevõ helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok saját bevételei 50%-ának fizetési

kötelezettségeikkel nem terhelt részének arányában – kell figyelembe venni.

2. Az önkormányzat ügyleteinek engedélyezése

3. § (1) A tárgyévben várható fejlesztési célú, kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekrõl az önkormányzat

a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követõen, de legkésõbb március 15-éig az 1. melléklet

szerinti adatlapon – a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül – adatot szolgáltat a kincstár

önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: Igazgatóság).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásban meg kell jelölni

a) a fejlesztési célt,

b) az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladatot, amelyre a fejlesztés irányul,

c) a fejlesztéssel létrejövõ kapacitást,

d) a fejlesztés bruttó forrásigényét,

e) az ügylet várható egybeszámított értékét, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó

adósságot keletkeztetõ ügyletek értékét egybe kell számítani,

f) a tárgyévi saját bevétel összegét,

g) a tárgyévet megelõzõ években keletkezett ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségeket, amelyekbe nem

számítandó bele a likvid hitelbõl és az adósságrendezési eljárás során a hitelezõi egyezség megkötéséhez igénybe

vett reorganizációs hitelbõl származó, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredõ fizetési kötelezettség,

valamint
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h) ha az adatszolgáltatás benyújtásakor ismert, az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, az adósságállomány

keletkezésének ütemezését és az ügyletbõl eredõ várható évenkénti fizetési kötelezettséget.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás nem minõsül hozzájárulás iránti kérelemnek. E kérelmét az önkormányzat

az 5. § (1) bekezdése alapján nyújtja be.

4. § (1) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatokkal összeveti az önkormányzat adatszolgáltatását, megvizsgálja a fizetési

kötelezettségek és a saját bevételek egymáshoz viszonyított arányát, majd március 31-éig véleményével együtt

elektronikus úton továbbítja a területileg illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal részére.

(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja, hogy a tervezett fejlesztési cél törvényben meghatározott feladat

ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e, és az adatszolgáltatást az Igazgatóság és saját

véleményével együtt a beérkezést követõ 8 napon belül elektronikusan továbbítja a helyi önkormányzatokért felelõs

miniszternek és az államháztartásért felelõs miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszterek).

(3) A miniszterek tájékoztatják a Kormányt az általuk elõzetesen támogathatónak tartott ügyletekrõl, azok céljáról és

várható értékérõl.

5. § (1) Az önkormányzat a 3. § (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján nyújtja be a Kormány hozzájárulása

iránti kérelmét a fejlesztési célú ügylethez. Kivételesen indokolt esetben a 3. § szerinti adatszolgáltatás hiányában is

benyújtható a kérelem.

(2) A kérelmet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani az Igazgatóságnak.

A kérelemben szerepeltetni kell

a) az ügylethez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés

megjelölésével,

b) a fejlesztési célt, a fejlesztéssel elõálló kapacitás meghatározását,

c) a fejlesztés eredményeként létrejövõ tárgyi eszköz folyamatos mûködtetéséhez szükséges források bemutatását,

d) ha az önkormányzat a saját bevételét a költségvetési évet követõ évekre a tárgyévi elõirányzatnál magasabb

mértékben határozza meg, ennek indokolását,

e) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét és

f) abban az esetben, ha a 3. § szerinti adatszolgáltatást az adott ügylet esetében nem teljesített, akkor

az (1) bekezdés szerinti indokolt eset bemutatását.

(3) A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdésében meghatározott dokumentumok mellett – mellékelni kell

a) a helyi önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatnak a 2. melléklet szerinti adatlapot, valamint

költségvetési rendeletét, határozatát,

b) a társulásnak a 2. melléklet szerinti adatlapot, a társulás költségvetési határozatát, illetve ha a társulás saját

bevételének 50%-a nem nyújt fedezetet az ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségeire, akkor a 3. melléklet

szerinti adatlapot, a társulásban résztvevõ helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok költségvetési

rendeleteit, határozatait, a kezességvállalásról szóló dokumentumokat, valamint – ha ilyet kötöttek – a 2. §

(3) bekezdése szerinti megállapodást is,

c) a költségvetési évet követõ három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,

d) ha a (2) bekezdés d) pontja szerinti indokolásban a helyi adóbevétel növekedése az adó mértékének emelésén

alapul, az önkormányzat kihirdetett adórendeletét,

e) adósságmegújító hitel esetén, ha az önkormányzat ügyleteibõl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége

az ügylet futamidejének végéig bármelyik évben meghaladja az önkormányzat adott évi saját bevételeinek

50%-át, akkor az arra irányuló kérést, hogy a Kormány tekintsen el az adósságkorlátra vonatkozó rendelkezés

alkalmazásától. Ebben az esetben részletesen ki kell fejteni a kérés alapjául szolgáló kivételes vagy

az önkormányzat mûködését veszélyeztetõ esetet.

6. § (1) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és azok mellékleteit megvizsgálja. Ennek keretében ellenõrzi, hogy

a) valamennyi melléklet benyújtásra került-e,

b) az önkormányzat ügyleteibõl származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig

egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,

c) az önkormányzat a költségvetési rendeletében, határozatában foglalt adatokat szerepelteti-e a kérelmében és

annak mellékleteiben, és

d) a fejlesztés célja, adatai megegyeznek-e a 3. § szerinti adatszolgáltatásában foglaltakkal.
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(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján véleményezi, hogy

a) a fejlesztés eredményeként létrejövõ tárgyi eszköz folyamatos mûködtetéséhez szükséges források rendelkezésre

állnak-e, és

b) az önkormányzat által szerepeltetett tárgyévi és tárgyévet követõ saját bevételek összege az elõzõ évek

tényadatainak figyelembevételével reális-e.

(3) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 8 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Ha

az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidõben teljesíti, az Igazgatóság a kérelmet érdemi vizsgálat

nélkül elutasítja.

(4) Az Igazgatóság a hiánytalan kérelmet és annak mellékleteit a kérelem benyújtását vagy hiánypótlást követõ 8 napon

belül véleményével együtt elektronikus úton továbbítja a fõvárosi és megyei kormányhivatalnak.

7. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja, hogy

a) az ügyletet alátámasztó dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályokban elõírtaknak, és

b) az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását

eredményezi-e.

(2) Ha szükséges, a fõvárosi és megyei kormányhivatal legfeljebb 8 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra hívja fel

az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidõben teljesíti, a fõvárosi és megyei

kormányhivatal érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kérelmet.

(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit az Igazgatóság és saját

véleményével együtt a kérelem beérkezését vagy hiánypótlást követõ 8 napon belül elektronikus úton továbbítja

a minisztereknek.

8. § (1) A miniszterek a beérkezett kérelem alapján a Kormány részére együttes elõterjesztést készítenek, amelyben

az Igazgatóság és a fõvárosi és megyei kormányhivatal véleményét figyelembe véve javaslatot tesznek a kérelem

támogatására vagy elutasítására.

(2) A Kormány a miniszterek által készített együttes elõterjesztés alapján a beérkezett kérelmekrõl a következõ hónap

utolsó napjáig dönt.

9. § (1) A kérelmet a Kormány elutasítja, ha

a) a stabilitási törvény 10. § (10) és (12) bekezdésében meghatározott esetek kivételével az ügyletekbõl eredõ

fizetési kötelezettség a futamidõ végéig bármelyik évben meghaladja az önkormányzat saját bevételének 50%-át,

b) a fejlesztés nem törvényben meghatározott feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi,

vagy a mûködési kiadások folyamatos teljesítése nem látszik biztosítottnak,

c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal véleménye szerint az ügylethez kapcsolódó dokumentumok,

szerzõdéstervezetek nem felelnek meg a jogszabályokban elõírtaknak, vagy

d) a hozzájárulás megadása veszélyezteti az államadósság-mutató elõzõ évhez viszonyított tervezett csökkenését.

(2) A Kormány döntésérõl – annak meghozatalát követõen haladéktalanul – a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter

értesíti az önkormányzatot.

10. § A 3. §-t, a 4. §-t, az 5. § (1) bekezdését, az 5. § (2) bekezdés a)–c) és f) pontját, a 6. § (1) bekezdés d) pontját, a 6. §

(2) bekezdés a) pontját, a 7. § (1) bekezdés b) pontját és a 9. § (1) bekezdés b) és d) pontját olyan ügylet esetében,

amelynek célja azzal megegyezõ összegû meglévõ adósság visszafizetése, nem kell alkalmazni.

3. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek ügyleteinek engedélyezése

11. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet a stabilitási törvény 9. §-a szerinti hozzájárulás iránti kérelmét

az alapító, tulajdonos – az Országgyûlés, a Kormány vagy az állam nevében más személy által alapított és az állam

tulajdonában álló kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet esetén az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló –

szervezetnek küldi meg. Ha az alapító, tulajdonos, illetve az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet

a kérelemben foglaltakkal egyetért, azt az államháztartásért felelõs miniszternek továbbítja.

(2) A kérelem tartalmazza

a) a stabilitási törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezõ feladat megjelölését és az azt meghatározó

jogszabályi rendelkezésre vagy a mûködési célra való utalást, és
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b) fejlesztési célú ügylet esetén a fejlesztési cél megjelölését, a fejlesztéssel elõálló kapacitás meghatározását,

a fejlesztés eredményeként létrejövõ tárgyi eszköz folyamatos mûködtetéséhez szükséges források bemutatását

és a stabilitási törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti elemzést.

(3) A kérelemhez – a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdése szerinti dokumentumok mellett –mellékelni kell

a) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek a kérelem benyújtását megelõzõ három évrõl készült,

a számvitelrõl szóló törvény szerinti beszámolóját (ideértve a kiegészítõ mellékletet is), továbbá – ha

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet a számvitelrõl szóló törvény alapján könyvvizsgálatra köteles –

a beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentést, és

b) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet tárgyévi üzleti tervét vagy nyilatkozatot arról, hogy üzleti terv

készítését az alapító, tulajdonos szervezet, illetve az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet nem írta elõ.

4. Hatályba léptetõ rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

5. Átmeneti rendelkezések

13. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez
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Ft

Ft

Ft

5. A fejlesztések összes (bruttó) forrásigénye:2

          5.1    1. fejlesztés összes (bruttó) forrásigénye:

          5.2    2. fejlesztés összes (bruttó) forrásigénye:

4. Az ügyletek egybeszámított értéke:2

          4.1    1. ügylet egybeszámított értéke:

          4.2    2. ügylet egybeszámított értéke:

3. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkez , tárgyévet terhel  fizetési kötelezettség:2, 3

          3.1    1. ügylet tárgyévet terhel  fizetési kötelezettsége:

          3.2    2. ügylet tárgyévet terhel  fizetési kötelezettsége:

Ft

Ft

Ft

3 Az adósságot keletkeztet  ügyletekb l ered  fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelb l és reorganizációs hitelb l ered , de 
beleszámítandó a kezességvállalásból ered  fizetési kötelezettség.

1 A tárgyévben keletkeztetend  összes ügylet adatát egy adatlapon kell szerepeltetni azzal, hogy a fejlesztési célokat részletesen ki kell fejteni az ügylet céljának 
ismertetésére szolgáló részben.

2 A tárgyévben keletkeztetend  ügyleteket a 3-5. pontban külön alpontban kell szerepeltetni. Az ügylet ismertetése részben jelölend , hogy mely ügylet(ek) mely 
fejlesztés(ek)hez tartozik/tartoznak.

Az ügylet és céljának ismertetése a … Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel2

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Adatszolgáltatás az önkormányzat/társulás adósságot keletkeztet  ügyletéhez1

ÉvÖnkormányzat/Társulás neve MegyeAzonosító

1. Tárgyévi saját bevétel értéke:

          1.2 Tárgyévi saját bevétel 50%-a:

Ft2. El z  év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhel  fizetési kötelezettség:3



2. melléklet a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

40746 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám

Elektronikusan csatolandó a kérelem és összes melléklete!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3+…+10

3 Az adósságot keletkeztet  ügyletekb l ered  fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelb l és reorganizációs hitelb l ered , de beleszámítandó a kezességvállalásból ered  fizetési kötelezettség.

2  A tárgyévet követ  3. évt l a futamid  végéig változatlan összeggel.

Önkormányzat/Társulás neve

25

26

24

23

06

10

07

22

08

6. évben
Összesen

Év

Ezer forintban

4. évben
7. és ezt 
követ  

években…1

Megye

Az önkormányzatok adósságot keletkeztet  ügyleteib l ered  fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés
2. évben1. évben 5. évben

Saját bevétel és adósságot keletkeztet  ügyletb l ered  fizetési kötelezettség a tárgyévet követ

tárgyév 

Kérelemazonosító

Helyi adók 

Sor-
szám

3. évben

01

Részvények, részesedések értékesítése 05

Díjak, pótlékok, bírságok 03

Osztalékok, koncessziós díjak 02

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érték  jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Felvett, átvállalt kölcsön és annak t ketartozása 20

15

16

17

Felvett, átvállalt hitel és annak t ketartozása 19

18

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 21

27

Adott váltó 

Kezességvállalásból ered  fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

Pénzügyi lízing 

Halasztott fizetés 

Kezességvállalásból ered  fizetési kötelezettség

Vállalat értékesítéséb l, privatizációból származó bevételek 

Saját bevételek (01+…+07)2

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkez , tárgyévet terhel  
fizetési kötelezettség3 (19+…+25)

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

El z  év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhel  fizetési 
kötelezettség3 (11+…+17)

Felvett, átvállalt hitel és annak t ketartozása

Felvett, átvállalt kölcsön és annak t ketartozása

11

Halasztott fizetés 

Adott váltó 

Pénzügyi lízing

14

Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 13

12

1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futemidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2 09
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Elektronikusan csatolandó a kérelem és összes melléklete!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3+…+10

3 Az adósságot keletkeztet  ügyletekb l ered  fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelb l és reorganizációs hitelb l ered , de beleszámítandó a kezességvállalásból ered  fizetési kötelezettség.

4 A tárgyévet követ  3. évt l a futamid  végéig változatlan összeggel.

Helyi adók 01

7. és ezt 
követ  

években…2
2. évben 4. évben 6. évben

A társulások adósságot keletkeztet  ügyleteib l ered  fizetési kötelezettség bemutatása 1

Kérelemazonosító ÉvMegyeÖnkormányzat neve

Ezer forintban

Megnevezés Sor-
szám tárgyév 

Saját bevétel és adósságot keletkeztet  ügyletb l ered  fizetési kötelezettség a tárgyévet követ

Összesen
5. évben3. évben1. évben

Díjak, pótlékok, bírságok 03

Osztalékok, koncessziós díjak 02

Részvények, részesedések értékesítése 05

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érték  jog 
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Vállalat értékesítéséb l, privatizációból származó bevételek 06

Saját bevételek (01+…+07)4 08

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a4 09
El z  év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhel  fizetési 
kötelezettség3 (11+…+16)

10

Felvett, átvállalt hitel és annak t ketartozása 11

Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 13

Felvett, átvállalt kölcsön és annak t ketartozása 12

Adott váltó 14

Pénzügyi lízing 15

Kezességvállalásból ered  fizetési kötelezettség 17

Halasztott fizetés 16

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkez , tárgyévet terhel  
fizetési kötelezettség3 (19+…+24)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak t ketartozása 19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak t ketartozása 20

Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 21

Adott váltó 22

Halasztott fizetés 24

A fejlesztésben résztvev  fizetési kötelezettsége összesen 
(10+18)

Kezességvállalásból ered  fizetési kötelezettség 25

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27

26

Pénzügyi lízing 23

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07

2 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futemidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

Társulási ügylethez kapcsolódó függ  fizetési kötelezettség

1 A fejlesztésben résztvev nként kitöltend , amennyiben a társulás 2. melléklet szerinti adatai alapján a társulás saját bevétele nem nyújt fedezetet a társulás ügyleteib l ered  fizetési kötelezettségekre.
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A Kormány 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi

LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„6/A. § (1) A Tbj. 29/A. § (3)–(4) bekezdése szerint magasabb összegû járulékalap utáni járulékfizetést vállaló eva adózó

egyéni vállalkozó köteles a járulékalapjának a Tbj. 29. § (4) bekezdésében foglalt körülmények miatti csökkentését

igazoló okmányokat az Art. szerinti elévülési idõn belül megõrizni.

(2) Ha az egyéni vállalkozó eva alanyisága év közben megszûnik, a járulékokat a megszûnés hónapjáig

a nyilatkozatában vállalt járulékalap napi arányosítással számított összege után fizeti meg.”

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és ez a rendelet 2012.

január 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § és a 3. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

3. § Hatályát veszti az R.

a) 5/B. §-a,

b) 7/A. § (1) és (2) bekezdésében a „(tagdíjat)” szövegrész,

c) 7/B. §-a,

d) 7/C. §-a,

e) 8/A. §-ában a „ , magán-nyugdíjpénztári tagdíjat” szövegrész,

f) 9/A. §-a,

g) 9/B. §-a,

h) 19. §-a,

i) 19/A. §-a,

j) 20. §-a,

k) 20/A. §-a,

l) 21/B. §-a.

4. § Nem lép hatályba a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, az integrált

ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint a mûködtetõ és az érintett szervek

együttmûködésének rendjérõl szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító

pénztárakról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a,

4. §-a, 5. §-a, 7. § b), e), és g)–j) pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ellenõrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szerv: az ellenõrzés tárgyához kapcsolódó, de nem az ellenõrzött

szervnél fellelhetõ információt, dokumentumot vagy informatikai rendszert kezelõ szerv vagy személy;

2. ellenõrzött szerv: az ellenõrzési programban ellenõrzöttként meghatározott szerv;

3. kapcsolattartó: az ellenõrzött szerv vezetõje által kijelölt, a kormányzati ellenõrzés során a kormányzati

ellenõrökkel kapcsolatot tartó, a kormányzati ellenõrzés lefolytatásának biztosítását az ellenõrzött szerv részérõl

koordináló, a kormányzati ellenõrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásáért felelõs személy;

4. kormányzati ellenõr: a kormányzati ellenõrzést ellátó kormánytisztviselõ;

5. vizsgálatvezetõ: a 19. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az ellenõrzési program összeállításáért, a kormányzati

ellenõrzés irányításáért, a helyszíni vizsgálat megszervezéséért, a kormányzati ellenõrzési feladatok

összehangolásáért és eredményes lefolytatásáért, valamint az ellenõrzési jelentés elkészítéséért felelõs

kormányzati ellenõr.

II. FEJEZET

A KORMÁNYZATI ELLENÕRZÉSI HIVATAL

1. A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal jogállása

2. § (1) A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal.

(2) A Hivatal irányítását a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3) A Hivatal önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

3. § A Kormány kormányzati ellenõrzési szervként a Hivatalt jelöli ki.

2. A Hivatal szervezete, vezetõi

4. § (1) A Hivatalt elnök vezeti, akit a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel.

(2) A Hivatal elnökét feladatai ellátásában elnökhelyettesek segítik, akiket a Hivatal elnökének javaslatára a miniszter

nevez ki és ment fel.

(3) A Hivatal elnökévé és elnökhelyettesévé állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel és

legalább öt év közigazgatási gyakorlattal, valamint öt év vezetõi tapasztalattal rendelkezõ magyar állampolgár

nevezhetõ ki.

3. A Hivatal feladat- és hatásköre

5. § A kormányzati ellenõrzés az ellenõrzött szerv szervezetétõl függetlenül mûködõ, elsõsorban a közpénzek

felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak megóvását, a közfeladatok hatékony, gazdaságos

és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó

ellenõrzési vagy tanácsadó tevékenység.
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6. § A Hivatal ellátja a kormányzati ellenõrzési szerv törvényben meghatározott feladatait, valamint a kormányzati

ellenõrzésre vonatkozó politika érvényesítésével kapcsolatban jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó

eszközben meghatározott további feladatokat.

7. § (1) A Hivatal kormányzati ellenõrzési hatásköre nem terjed ki

a) a központi költségvetésrõl szóló törvény Országgyûlés, Köztársasági Elnökség, Alkotmánybíróság, Alapvetõ

Jogok Biztosának Hivatala, Állami Számvevõszék, Bíróságok, Magyar Köztársaság Ügyészsége, Gazdasági

Versenyhivatal, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Mûvészeti Akadémia költségvetési fejezetébe sorolt

költségvetési szervek, és

b) a Magyar Nemzeti Bank

ellenõrzésére.

(2) A rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kormányzati

ellenõrzését tevékenységük sajátosságainak és törvényben foglaltaknak megfelelõen kell végrehajtani.

4. A Hivatal beszámolási kötelezettsége

8. § A Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységérõl évente, a tárgyévet követõ év június 30-áig a miniszter útján beszámol

a Kormánynak. A beszámoló tartalmazza különösen

a) az éves kormányzati ellenõrzési feladatok teljesítésének értékelését,

b) a kormányzati ellenõrzések fontosabb megállapításait és javaslatait,

c) az ellenõrzési jelentések alapján készített intézkedési tervekben foglaltak idõarányos teljesítésének bemutatását,

d) tájékoztatást a kormányzati ellenõrzések során feltárt büntetõ-, szabálysértési, fegyelmi vagy polgári jogi

jogviszony alapján érvényesítendõ jog, követelés, egyéb polgári jogi igény érvényesítésére irányuló eljárás

megindítására okot adó cselekményekrõl, mulasztásokról vagy hiányosságokról, valamint ezen eljárások Hivatal

által ismert állásáról, eredményérõl,

e) tájékoztatást a Hivatal által tárgyévben végzett tanácsadó tevékenységekrõl,

f) a kormányzati ellenõrzések személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elõsegítõ és akadályozó tényezõket.

5. Közös ellenõrzések

9. § (1) A Hivatal – megállapodás alapján – közös ellenõrzést végezhet a felügyeleti és a hatósági ellenõrzõ szervekkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában a közös ellenõrzésrõl a Hivatal önálló ellenõrzési

jelentést készít.

6. A tanácsadó tevékenység végrehajtása

10. § (1) A Hivatal a 11. § (3) bekezdésében meghatározott szerv vagy személy megbízása alapján az ilyen szerv vagy személy

részére tanácsadó tevékenységet végez. A tanácsadó tevékenységre szóló megbízás – kivéve, ha az szóbeli

konzultációra irányul – írásban érvényes. A megbízásnak tartalmaznia kell a tanácsadó tevékenység tárgyát, feladatait

és célját, valamint a beszámolás formáját és határidejét.

(2) A tanácsadó tevékenység végrehajtása érdekében a Hivatal megkeresést intézhet adatszolgáltatás, információk

hitelességének megállapítása, illetve dokumentumok megküldése érdekében bármely hatósághoz, állami,

önkormányzati szervhez, gazdálkodó szervezethez vagy személyhez. A megkeresés teljesítésére a 22. § (2) bekezdését

alkalmazni kell.

(3) A tanácsadó tevékenységrõl nem készül ellenõrzési jelentés.
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III. FEJEZET

A KORMÁNYZATI ELLENÕRZÉS

7. A kormányzati ellenõrzés általános szabályai

11. § (1) A Hivatal kormányzati ellenõrzési tevékenységét a 6. § szerinti feladatai figyelembevételével elkészített és a Kormány

által jóváhagyott éves ellenõrzési terv alapján végzi.

(2) A Hivatal éves ellenõrzési tervét a tárgyévet megelõzõ év december 15-éig a miniszter útján nyújtja be a Kormánynak.

(3) A Kormány döntése, a miniszterelnök vagy a miniszter utasítása alapján a Hivatal elnöke soron kívüli kormányzati

ellenõrzést rendel el.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy a Hivatal elnökét a már folyamatban lévõ kormányzati

ellenõrzés kiterjesztésére, módosítására vagy megszüntetésére is utasíthatja.

12. § (1) A kormányzati ellenõrzést a kormányzati ellenõrök megbízólevél alapján végzik.

(2) Ha a kormányzati ellenõrzés során büntetõeljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság

gyanúja merül fel, a Hivatal a büntetõeljárásról szóló törvényben foglaltak szerint jár el.

(3) Ha a Hivatal a kormányzati ellenõrzés során szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének gyanúját észleli, az

illetékes szervnél vagy személynél felelõsségre vonásra irányuló eljárást kezdeményezhet.

(4) Ha a Hivatal a kormányzati ellenõrzés során olyan jogszabálysértést állapít meg, amely más szerv vagy hatóság

eljárását teszi szükségessé, megkereséssel él a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv vagy hatóság felé.

(5) Polgári jogviszonyból fakadó jog, követelés, egyéb polgári jogi igény érvényesítésére okot adó cselekmény vagy

mulasztás észlelése esetén a Hivatal az igény érvényesítésére jogosult szerv vagy személy felé megkereséssel élhet.

(6) A (3)–(5) bekezdés alapján megkeresett szerv, hatóság vagy személy az eljárás megindításával kapcsolatos

álláspontjáról a megkeresés kézhezvételétõl számított 30 napon belül, az eljárás eredményérõl pedig annak

befejezését követõ 15 napon belül a Hivatalt írásban tájékoztatja.

(7) A Hivatal a (2)–(5) bekezdésben meghatározott intézkedéseket a kormányzati ellenõrzés lezárása elõtt is megteheti.

13. § A kormányzati ellenõrzéseknél a vizsgálatvezetõ, valamint a kormányzati ellenõrök számára meghatározott feladatok

ellátásának rendjét a Hivatal kormányzati ellenõrzési kézikönyve szabályozza. A kormányzati ellenõrzési kézikönyvet

a Hivatal elnöke hagyja jóvá.

8. A kormányzati ellenõr

14. § (1) Kormányzati ellenõr felsõfokú iskolai végzettséggel és jogi, ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli

munkakörben szerzett, legalább kétéves munkaviszonnyal, köztisztviselõi, kormánytisztviselõi, közalkalmazotti

jogviszonnyal, bírói, igazságügyi, ügyészi, vagy hivatásos szolgálati viszonnyal rendelkezõ személy lehet.

(2) A Hivatal elnöke az (1) bekezdésben foglalt szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények alól felmentést adhat, de

köteles gondoskodni arról, hogy a Hivatal rendelkezzen mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel,

amely a kormányzati ellenõrzési feladatok elvégzéséhez szükséges.

(3) Nem lehet vizsgálatvezetõnek kijelölni azt a kormányzati ellenõrt, aki a szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmények

alól a (2) bekezdés alapján felmentést kapott mindaddig, amíg az (1) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg.

15. § A kormányzati ellenõr köteles

a) ellenõrzési tevékenysége során az ellenõrzési programban foglaltakat végrehajtani,

b) megbízólevelét az ellenõrzött szerv vezetõjének, kapcsolattartójának vagy alkalmazottjának bemutatni,

c) az objektív megállapítások kialakításához szükséges dokumentumokat és körülményeket megvizsgálni,

d) megállapításait tárgyszerûen, a valóságnak megfelelõen írásba foglalni, és azokat a megfelelõ bizonyítékokkal

alátámasztani,

e) a kormányzati ellenõrzés során büntetõ-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás megindítására, illetve polgári

jogviszonyból fakadó jog, követelés, egyéb polgári jogi igény érvényesítésére okot adó cselekmény vagy

mulasztás, továbbá más szerv vagy hatóság hatáskörébe tartozó eljárás kezdeményezését megalapozó

jogszabálysértés gyanúja esetén haladéktalanul jelentést tenni a vizsgálatvezetõ útján a Hivatal elnökének,
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f) a kormányzati ellenõrzés során a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból történõ eljárásának megindítására

okot adó jogszabálysértés gyanúja esetén haladéktalanul jelentést tenni a vizsgálatvezetõnek,

g) ellenõrzési munkalapot készíteni, és azt az aláírását követõen a vizsgálatvezetõnek átadni,

h) a kormányzati ellenõrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve fennálló összeférhetetlenségi ok

tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a Hivatal elnökének, amelynek elmulasztásáért vagy

késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelõsséggel tartozik,

i) az ellenõrzött és a kormányzati ellenõrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szervnél és annak

részegységeiben a biztonsági szabályokat és a munkarendet figyelembe venni,

j) a tudomására jutott minõsített adatot, üzleti titkot vagy törvény által védett egyéb titkot megõrizni,

k) a kormányzati ellenõrzés során készített és beszerzett iratokat és iratmásolatokat az erre irányadó szabályok

szerint kezelni.

16. § (1) A kormányzati ellenõr nem vehet részt a kormányzati ellenõrzésben, ha

a) az ellenõrzött szerv vezetõjének vagy alkalmazottjának a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény

685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,

b) korábban az ellenõrzött szervvel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt, a jogviszony megszûnésétõl

számított egy éven belül,

c) az ellenõrizendõ szakterülettel vagy szervvel közös, vagy kapcsolódó program vagy feladat végrehajtásában

közremûködött a program lezárását, vagy a feladat elvégzését követõ egy éven belül,

d) a kormányzati ellenõrzés tárgyilagos lefolytatása tõle egyéb okból nem várható el.

(2) Az összeférhetetlenségrõl a Hivatal elnöke az összeférhetetlenség okának tudomására jutásától számított 8 napon

belül határoz. A döntés meghozataláig a kormányzati ellenõrt az összeférhetetlenséggel érintett kormányzati

ellenõrzéssel összefüggésben az ellenõrzési tevékenysége alól fel kell menteni.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség a Hivatal elnökével kapcsolatban merül fel, köteles azt haladéktalanul

a miniszternek bejelenteni. Az összeférhetetlenségrõl és a Hivatal eljárásáról a miniszter dönt.

9. Az ellenõrzött szerv

17. § (1) Az ellenõrzött szerv vezetõje jogosult

a) a kormányzati ellenõr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okirat és megbízólevelének bemutatását

kérni, ennek hiányában az együttmûködést megtagadni,

b) a kormányzati ellenõrzésnek az adott szervre vonatkozó javaslatait és az ezek alapjául szolgáló megállapításokat

megismerni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontját az ellenõrzött szerv kapcsolattartója és alkalmazottai tekintetében is alkalmazni kell.

18. § (1) Az ellenõrzött szerv vezetõje, kapcsolattartója és alkalmazottai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben

(a továbbiakban: Áht.) meghatározott kötelezettségeiken kívül kötelesek

a) a kormányzati ellenõrzés végrehajtását elõsegíteni, a kormányzati ellenõrökkel együttmûködni,

b) a kormányzati ellenõrök számára megfelelõ munkakörülményeket biztosítani.

(2) Az ellenõrzött szerv vezetõje az (1) bekezdésben meghatározottakon túl köteles

a) a kormányzati ellenõrzés rendelkezésére bocsátott dokumentáció (iratok, okiratok, adatok) teljességérõl

felhívásra nyilatkozni (teljességi nyilatkozat),

b) a kormányzati ellenõrzés javaslatai alapján a végrehajtásért felelõs személyeket kijelölni és a végrehajtás

határidejét feltüntetõ intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidõre végrehajtani,

továbbá arról a Hivatal elnökét írásban tájékoztatni.

(3) A kapcsolattartó az (1) bekezdésben meghatározottakon túl köteles

a) a kormányzati ellenõr által

aa) írásban kért adatszolgáltatásokat, dokumentumokat iratjegyzék kíséretében határidõre megküldeni,

ab) a kért dokumentumok elõkészítését, összegyûjtését koordinálni,

b) a kormányzati ellenõrökkel folyamatosan kapcsolatot tartani.

(4) Az ellenõrzött szerv vezetõje a Hivatal felhívására a Hivatal által megjelölt határidõn belül kapcsolattartót jelöl ki. Ha az

ellenõrzött szerv vezetõje e kötelezettségének nem tesz eleget, az ellenõrzött szerv vezetõjét kell kapcsolattartónak
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tekinteni. Az ellenõrzött szerv vezetõje felelõsséggel tartozik azért, hogy a kapcsolattartó a (3) bekezdésben

meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez szükséges jogosultságokkal rendelkezzen.

(5) Az (1), a (3) és a (4) bekezdést a kormányzati ellenõrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szerv vezetõje,

kapcsolattartója és alkalmazottai tekintetében is alkalmazni kell.

10. A kormányzati ellenõrzés megindítása

19. § (1) A Hivatal elnöke a kormányzati ellenõrzés lefolytatásához kijelöli a vizsgálatvezetõt és a kormányzati ellenõrzést

lefolytató kormányzati ellenõröket.

(2) A vizsgálatvezetõ elkészíti az ellenõrzési programot.

(3) Az ellenõrzési programot a Hivatal elnöke hagyja jóvá. Az ellenõrzési programtól eltérni a Hivatal elnökének

jóváhagyásával lehet, az ellenõrzési program módosítását a vizsgálatvezetõ kezdeményezheti.

(4) A kormányzati ellenõrzés kiterjesztése vagy módosítása esetén a vizsgálatvezetõ az ellenõrzési program módosítását

kezdeményezi.

20. § (1) A vizsgálatvezetõt, a kormányzati ellenõröket és a külsõ szakértõt a kormányzati ellenõrzés lefolytatásához szükséges

megbízólevéllel kell ellátni.

(2) Az iktatószámmal ellátott megbízólevél tartalmazza

a) a „Megbízólevél” megnevezést,

b) a kormányzati ellenõr nevét, beosztását, szolgálati igazolványának, vagy – ha szolgálati igazolvánnyal nem

rendelkezik – a személyazonosító igazolványának vagy más személyazonosításra alkalmas igazolványának

számát,

c) az ellenõrzött szerv megnevezését,

d) a kormányzati ellenõrzés tárgyát,

e) a kormányzati ellenõrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazásra történõ hivatkozást,

f) a megbízólevél idõbeli hatályát,

g) a megbízólevél kiállításának keltét, és

h) a megbízólevél kiállítására jogosult aláírását, bélyegzõlenyomatát.

11. A kormányzati ellenõrzés lefolytatása

21. § (1) A kormányzati ellenõrzést adatbekérés útján, illetve szükség szerint a helyszínen, a kormányzati ellenõrzés

végrehajtásához szükséges dokumentációk és informatikai rendszerek adatállományainak értékelésével, a megfelelõ

ellenõrzési módszerek alkalmazásával kell végrehajtani.

(2) A helyszíni vizsgálatot annak megkezdése elõtt legalább 5 nappal korábban írásban be kell jelenteni az ellenõrzött

szerv vezetõjének, vagy ha kapcsolattartó kijelölésre került, a kapcsolattartónak. Ennek keretében tájékoztatást kell

adni a kormányzati ellenõrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazásról és a kormányzati ellenõrzés várható

idõtartamáról. Az elõzetes bejelentést nem kell megtenni, ha az – a rendelkezésre álló adatok alapján – meghiúsítaná

a kormányzati ellenõrzés eredményes lefolytatását.

22. § (1) A Hivatal a kormányzati ellenõrzés során megkeresést intézhet adatszolgáltatás, információk hitelességének

megállapítása, vagy a kormányzati ellenõrzés tárgyához kapcsolódó, de nem az ellenõrzött szervnél fellelhetõ irat,

dokumentum – ideértve a minõsített adatot, üzleti titkot vagy törvény által védett egyéb titkot tartalmazó iratot,

dokumentumot is – megküldése érdekében bármely hatósághoz, egyéb állami, önkormányzati szervhez, gazdálkodó

szervezethez vagy személyhez.

(2) A megkeresett szerv vagy személy a megkeresésben foglaltak teljesítését csak akkor tagadhatja meg, ha az

jogszabályba ütközik. A megkeresett szerv vagy személy a megkeresést annak megérkezésétõl számított 8 napon

belül köteles teljesíteni vagy a megkeresés teljesítésének jogszabályi akadályát a Hivatallal közölni.

23. § (1) Ha a kormányzati ellenõrzés során postai úton megküldött irat „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, azt – az ellenkezõ

bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követõ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell

tekinteni.

(2) Ha a postai úton történõ kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy

a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.
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24. § Ha a kormányzati ellenõrzés lefolytatásához szükséges irat idegen nyelven áll rendelkezésre, az ellenõrzött szerv

a kormányzati ellenõr felhívására köteles annak magyar nyelvû fordítását is a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

25. § (1) A kormányzati ellenõrzés megállapításainak bizonyítására felhasználható különösen

a) az eredeti dokumentum;

b) a másolat, amely egyszerû másolat, vagy az eredeti dokumentum hitelesített másolata lehet;

c) a kivonat, amely az eredeti dokumentum meghatározott részének, részeinek szöveghû, hitelesített másolata;

d) a tanúsítvány, amely több eredeti dokumentumnak, másolatnak vagy nyilvántartásnak a kormányzati ellenõr által

meghatározott szövegrészét és számszaki adatait tartalmazó hitelesített dokumentum;

e) a jegyzõkönyv, amely az ellenõrzött szerv vezetõjének, kapcsolattartójának vagy alkalmazottjának a kormányzati

ellenõr elõtt tett szóbeli nyilatkozata dokumentálására szolgál;

f) a közös jegyzõkönyv, amely olyan tényállás igazolására szolgál, amelyrõl nincs egyéb dokumentum, de amelynek

valódiságát a kormányzati ellenõr és az ellenõrzött szerv vezetõje, kapcsolattartója vagy alkalmazottja közösen

megállapítja, és e tényt aláírásával igazolja;

g) a fénykép, videofelvétel vagy más kép- és hangrögzítõ eszközzel készített felvétel;

h) a szakértõi vélemény;

i) a nyilatkozat, amely az ellenõrzött szerv olyan alkalmazottjának vagy olyan személynek írásbeli kijelentése, aki

a kormányzati ellenõrzés tárgyával összefüggõ információval rendelkezik, vagy rendelkezhet.

(2) A hiteles másolatot, a kivonatot és a tanúsítványt az ellenõrzött szerv vezetõje vagy a kapcsolattartó hitelesíti.

A hitelesítõ a dokumentumban foglaltak valódiságát a hitelesítés idõpontjának feltüntetése mellett aláírásával

igazolja.

(3) A másolat hitelesítésénél a „másolat” szó feltüntetése mellett utalni kell arra, hogy a másolat az eredeti

dokumentummal mindenben megegyezik. Nincs szükség a másolat hitelesítésére, ha

a) a másolatot az ellenõrzött szerv készíti el,

b) iratjegyzék kíséretében megküldi a Hivatal részére

c) az iratjegyzék valamennyi csatolt dokumentumot tételesen tartalmazz és

d) az ellenõrzött szerv vezetõje vagy a kapcsolattartó nyilatkozik arról, hogy a megküldött másolatok az eredeti

dokumentumokkal mindenben megegyeznek.

(4) Az ellenõrzött szerv részérõl az adatszolgáltatást teljesítõ személy felelõs azért, hogy a megküldött másolatok az

eredeti dokumentumokkal mindenben megegyezzenek.

(5) A kivonat hitelesítésénél a „kivonat” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy a kivonat mely eredeti

dokumentum, melyik oldalának mely szövegrészét tartalmazza.

(6) A tanúsítvány hitelesítésénél a „tanúsítvány” szó feltüntetése mellett meg kell jelölni, hogy mely dokumentumok vagy

nyilvántartások alapján készült.

26. § A Hivatal a kormányzati ellenõrzés során jogszerûen megszerzett iratot, adatot, dokumentumot vagy egyéb

bizonyítási eszközt más kormányzati ellenõrzésnél is felhasználhatja.

27. § (1) Ha a kormányzati ellenõrzés lefolytatása szempontjából jelentõs tény vagy egyéb körülmény megállapításához olyan

különleges szakértelem szükséges, amellyel a Hivatal nem rendelkezik, szakértõt kell igénybe venni. Szakértõ

igénybevételére egyéb indokolt esetben is sor kerülhet.

(2) Szakértõként minden olyan személy vagy szervezet megbízható, aki vagy amely a feladat ellátásához megfelelõ

szakmai felkészültséggel rendelkezik.

(3) A Hivatal a szakértõvel közli mindazokat az adatokat, amelyekre feladatának teljesítéséhez szüksége van. A szakértõ

a kormányzati ellenõrzés iratait a feladatának ellátásához szükséges mértékben megismerheti.

(4) A szakértõ jogaira a kormányzati ellenõrre vonatkozó szabályokat, kötelezettségeire a 15. § b)–d) és i)–k) pontját kell

alkalmazni.

12. A kormányzati ellenõrzés megszakítása, felfüggesztése

28. § (1) A kormányzati ellenõrzést a Hivatal elnöke indokolt esetben megszakíthatja. Ilyen eset különösen, ha a Hivatalnak

soron kívüli kormányzati ellenõrzést kell lefolytatnia, vagy a vizsgálatvezetõ vagy a kormányzati ellenõr

akadályoztatva van.
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(2) A kormányzati ellenõrzés megszakításáról az ellenõrzött szerv vezetõjét írásban értesíteni kell.

(3) A kormányzati ellenõrzés megszakítását megalapozó körülmény fennállását a Hivatal elnöke szükség szerint

felülvizsgálja, és dönt a kormányzati ellenõrzés megszakításának fenntartásáról vagy a kormányzati ellenõrzés

folytatásáról.

29. § (1) A kormányzati ellenõrzést a Hivatal elnöke felfüggesztheti, ha a számviteli rend állapota, egyéb hiányosságok vagy az

ellenõrzött szerv jogsértõ magatartása a kormányzati ellenõrzés folytatását nem teszik lehetõvé.

(2) A vizsgálatvezetõ kötelessége az (1) bekezdésben foglalt, a kormányzati ellenõrzés folytatását akadályozó tényeket

rögzíteni, az ezért felelõs személyeket megnevezni és a Hivatal elnökének a kormányzati ellenõrzés felfüggesztésére

javaslatot tenni.

(3) A Hivatal elnöke a kormányzati ellenõrzés felfüggesztése esetén

a) írásban tájékoztatja az ellenõrzött szerv vezetõjét a kormányzati ellenõrzés felfüggesztésérõl, és

b) legfeljebb 30 napos határidõt állapít meg a (2) bekezdés szerint rögzített hiányosságok pótlására vagy a jogsértõ

magatartás megszüntetésére.

(4) A kormányzati ellenõrzés felfüggesztésével egyidejûleg – ha ennek egyéb feltételei fennállnak – eljárási bírság

kiszabására irányuló eljárás is indítható.

13. Az eljárási bírság

30. § (1) Az Áht. 65. § (1) bekezdése szerinti eljárási bírság kiszabása tekintetében a kormányzati ellenõrzéshez kapcsolódó

együttmûködési, adatszolgáltatási vagy a kormányzati ellenõrzés végrehajtását elõsegítõ kötelezettség

megszegésének minõsül, ha a kötelezett

a) az Áht. 64. §-ában és 66. § (2) bekezdésében, vagy

b) a 18. § (1)–(3) bekezdésében, a 22. § (2) bekezdésében, a 24. §-ban, a 36. §-ban vagy a 37. §-ban

meghatározott kötelezettségének határidõben nem tesz eleget.

(2) Ha a kötelezett az együttmûködési, adatszolgáltatási vagy a kormányzati ellenõrzés végrehajtását elõsegítõ

kötelezettségének nem tesz eleget, az eljárási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás megindítása elõtt a Hivatal

a kötelezettet írásban, legfeljebb 8 napos póthatáridõ kitûzésével és a jogkövetkezmények megjelölésével az eredeti

kötelezettségének teljesítésére hívja fel.

(3) Ha a kötelezett a felhívásban foglaltakat a (2) bekezdés szerint meghatározott póthatáridõn belül sem teljesíti,

a Hivatal elnöke hivatalból eljárást indíthat az eljárási bírság kiszabása tárgyában.

14. Az ellenõrzési jelentés

31. § A Hivatal a kormányzati ellenõrzésekrõl jelentést készít.

32. § (1) Az ellenõrzési jelentés tartalmazza

a) a Hivatal ellenõrzést végzõ szervezeti egységének megnevezését,

b) az ellenõrzött szerv megnevezését,

c) a kormányzati ellenõrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölését,

d) a kormányzati ellenõrzés tárgyát,

e) a kormányzati ellenõrzéssel érintett idõszakot,

f) a helyszíni vizsgálat kezdetét és végét,

g) a kormányzati ellenõrzés célját, feladatait,

h) az alkalmazott ellenõrzési módszereket és eljárásokat,

i) az ellenõrzési megállapításokat és javaslatokat,

j) a kormányzati ellenõrzéssel érintett idõszakban az ellenõrzött szervnél hivatalban lévõ, az ellenõrzött területekért

felelõs vezetõk nevét, beosztását,

k) a jelentés elkészítésének dátumát, és

l) a Hivatal elnökének aláírását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapításokban lényegre törõ, az eredményeket és a hiányosságokat összefoglaló, rövid,

tömör értékelést kell adni, továbbá javaslatokat kell megfogalmazni a hiányosságok felszámolása és a folyamatok

hatékonyabb, eredményesebb mûködése érdekében.
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(3) A kormányzati ellenõrök az ellenõrzési jelentés elkészítésénél minden, az ellenõrzött szerv és egyéb szervek által

rendelkezésükre bocsátott, a kormányzati ellenõrzés tárgyához kapcsolódó információt és véleményt értékelnek.

A kormányzati ellenõrzés tárgyához kapcsolódó információ és vélemény nem befolyásolhatja a kormányzati ellenõrök

tényeken alapuló megállapításait.

(4) Az ellenõrzési jelentés elkészítéséért és a levont következtetésekért a vizsgálatvezetõ, adatainak és megállapításainak

valódiságáért, helytállóságáért és alátámasztásáért a vizsgálatot végzõ kormányzati ellenõrök felelõsek.

33. § (1) A Hivatal az ellenõrzési jelentés tervezetének az adott szervre vonatkozó megállapításokat és javaslatokat tartalmazó

kivonatát egyeztetés céljából megküldi azon ellenõrzött szerv vezetõjének, akire vonatkozóan a jelentéstervezet

javaslatot tartalmaz. Egyéb érdekelt részére a Hivatal elnökének döntése alapján kell az ellenõrzési jelentés tervezetét

vagy annak kivonatát megküldeni.

(2) Ha az egyeztetéssel érintett ellenõrzött szerv vagy az, akire az ellenõrzési jelentés vagy annak kivonatának tervezete

megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz, az ellenõrzési jelentés vagy annak kivonatának tervezetében szereplõ

megállapításokat vagy javaslatokat vitatja, az azokkal kapcsolatos észrevételeit az ellenõrzési jelentés vagy annak

kivonatának tervezetének kézhezvételétõl számított 8 napon belül a Hivatalnak írásban nyújthatja be. Az

észrevételben meg kell jelölni azokat a jogszabályhelyeket vagy mellékelni kell azokat a dokumentumokat, amelyek az

észrevételben foglaltakat alátámasztják.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidõt az ellenõrzött szerv a határidõ lejárta elõtt elõterjesztett indokolt kérelmére a Hivatal

elnöke egy alkalommal, legfeljebb 8 nappal meghosszabbíthatja.

(4) Ha a (2) és (3) bekezdés szerinti határidõben az ellenõrzött szerv részérõl nem érkezik a Hivatalhoz észrevétel, azt

akként kell tekintetni, hogy az ellenõrzött szerv az ellenõrzési jelentés vagy annak kivonatának tervezetében szereplõ

megállapításokkal és javaslatokkal egyetért.

(5) Az észrevétel elfogadása esetén a Hivatal az ellenõrzési jelentés vagy annak kivonatának tervezetét az elfogadott

észrevételnek megfelelõen módosítja, és errõl vagy az észrevétel elutasításáról az ellenõrzött szervet tájékoztatja.

(6) Ha a megállapítások vagy a javaslatok alapján szükséges, a Hivatal az ellenõrzési jelentés vagy annak kivonatának

tervezetét záró megbeszélés keretében egyeztetheti az ellenõrzött szerv vezetõjével vagy az általa kijelölt, az

ellenõrzött szerv képviseletére felhatalmazott személlyel.

(7) A Hivatal elnöke az (1) bekezdés szerinti egyeztetést indokolt esetben – így különösen, ha a kormányzati ellenõrzés

megállapításai alapján büntetõeljárás kezdeményezése, vagy polgári jogviszonyból fakadó jog, követelés, egyéb

polgári jogi igény érvényesítése szükséges – mellõzheti.

34. § A Hivatal a jelentés adott szervre vonatkozó megállapításait és javaslatait tartalmazó kivonatát megküldi azon

ellenõrzött szerv vezetõjének, akire vonatkozóan a jelentés javaslatot tartalmaz.

35. § (1) A Hivatal az ellenõrzési jelentést

a) a Hivatal ellenõrzési tervében szereplõ vagy kormánydöntéssel elrendelt kormányzati ellenõrzés esetén

a miniszter útján a Kormány elé,

b) a miniszterelnök által elrendelt kormányzati ellenõrzés esetén a miniszterelnök elé,

c) a miniszter által elrendelt kormányzati ellenõrzés esetén a miniszter elé

terjeszti.

(2) A Hivatal által készített jelentés nyilvánosságára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló törvény, valamint az egyes titokfajtákra vonatkozó törvények rendelkezései irányadóak.

15. Az intézkedési terv

36. § (1) Az ellenõrzött szerv vezetõje az ellenõrzési jelentés vagy annak kivonata alapján a szükséges intézkedések

végrehajtásáért felelõs személyek és határidõk megjelölésével az ellenõrzési jelentés vagy annak kivonata

kézhezvételétõl számított 15 napon belül intézkedési tervet készít, és azt a Hivatal részére megküldi.

(2) Ha az ellenõrzött szerv vezetõje az intézkedési tervet nem készíti el, vagy az elkészített és a Hivatal részére megküldött

intézkedési tervet a Hivatal nem fogadja el, a Hivatal elnöke a 30. § (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
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37. § (1) Az ellenõrzött szerv vezetõje éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel az ellenõrzési jelentésben vagy annak

kivonatában tett javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi. A nyilvántartás az intézkedési terv alapján

tartalmazza az ellenõrzött szerv által végrehajtott intézkedések rövid leírását és a végre nem hajtott intézkedések okát.

(2) A jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekrõl, a végre nem hajtott intézkedésekrõl és azok

indokáról az ellenõrzött szerv vezetõje beszámolót készít és azt a tárgyévet követõ év január 31-éig megküldi a Hivatal

részére.

(3) Ha az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása több évet érint, az ellenõrzött szerv vezetõje a (2) bekezdésben

meghatározott beszámolón kívül a végrehajtás befejezését követõ 30 napon belül számol be.

(4) A Hivatal az intézkedési tervekben foglaltak megvalósításáról az éves beszámolójában tájékoztatja a Kormányt.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ kormányzati ellenõrzés során is alkalmazni kell.

39. § Hatályát veszti a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 356/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. § (1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (7) bekezdés

a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

„a) állami vagyon használója: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki,

vagy amely törvény vagy szerzõdés alapján, bármely jogcímen (bérlet, haszonbérlet, használat stb.) állami vagyont

birtokol, használ, szedi annak hasznait, hasznosít, ide nem értve a haszonélvezõt, a b) pont szerinti vagyonkezelõt és

a c) pont szerinti tulajdonosi jogok gyakorlóját;”

(2) Az R. 1. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

„b) vagyonkezelõ: az a

ba) központi költségvetési szerv,

bb) nemzeti vagyonról szóló törvényben – a központi költségvetési szerv kivételével – vagyonkezelõként

meghatározott azon személy (a továbbiakban: egyéb vagyonkezelõ), amellyel az állami vagyon vagyonkezelésére

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) vagy annak jogelõdje szerzõdést kötött, továbbá

amely törvény alapján vagyonkezelõnek minõsül;”

(3) Az R. 1. § (7) bekezdés e)–f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

„e) hasznosítás: az állami vagyon bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményezõ – módon, jogcímen történõ

átadása, átengedése, ide nem értve a haszonélvezeti jog létesítését, valamint a vagyonkezelésbe adást;

f) ellenérték: az állami vagyon értékesítésére, hasznosítására, haszonélvezeti jog létesítésére, vagyonkezelésére

irányuló szerzõdésben megállapított, az állami vagyon tulajdonjoga, birtoklása, használata, hasznainak szedése,
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hasznosítása, haszonélvezete, vagyonkezelése fejében fizetendõ pénzösszeg vagy pénzben kifejezett értékû

tevékenység, vagy más ellenszolgáltatás;”

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

„(4) A bejelentõ a bejelentésben kezdeményezheti az adott vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot alapító

szerzõdés, a Vtv. 27. § (1) bekezdés szerinti vagyonkezelési vagy a vagyon Vtv. 24. § (1) bekezdés szerinti használatát

más jogcímen biztosító szerzõdés megkötését. Amennyiben a vagyonkezelési vagy a haszonélvezeti jogot alapító

szerzõdés kezdeményezésével az MNV Zrt. egyetért, a bejelentést követõ hatvan napon belül megköti – meglévõ

szerzõdés esetén módosítja – a szerzõdést a bejelentõvel. Amennyiben az állami vagyon használatát más jogcímen

biztosító szerzõdés kezdeményezésével az MNV Zrt. egyetért, és a Vtv. 24. § (2) bekezdése szerinti feltétel teljesül,

a bejelentést követõ hatvan napon belül versenyeztetés mellõzésével megköti – meglévõ szerzõdés esetén módosítja

– a vagyon hasznosítására irányuló szerzõdést a bejelentõvel. Amennyiben a versenyeztetés mellõzésének törvényi

feltételei nem állnak fenn, errõl az MNV Zrt. a bejelentést követõ hatvan napon belül a bejelentõt értesíti, egyúttal a 4. §

(1) bekezdésnek megfelelõen kiírja az állami vagyon hasznosítására irányuló pályázati felhívást. A haszonélvezeti jogot

alapító, a vagyonkezelési, vagy más jogcímen a vagyon használatát biztosító szerzõdés megkötése nem tagadható

meg, ha a bejelentõ központi költségvetési szervnek a tulajdonszerzést eredményezõ jogügylet megkötését, vagy

a vagyon bejelentõnek történõ átengedését jogszabály írja elõ, vagy a jogügyletet a bejelentõ valamely jogszabályi

rendelkezésen alapuló elõvásárlási joga alapján kötötte.”

(2) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) E szakasz (1) és (2) bekezdését a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdésében megjelölt

vagyon vonatkozásában nem kell alkalmazni.”

3. § (1) Az R. III. Fejezetének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„AZ ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁNAK, VAGYONKEZELÉSÉNEK ÉS HASZONÉLVEZETÉNEK SZABÁLYAI”

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

„(1) Az állami vagyon vagyonkezelésére, haszonélvezeti jog alapítására, valamint hasznosítására kötött szerzõdés

tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa a Vtv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi

joggyakorlás és vagyongazdálkodási feladatok szabályozott és átlátható módon történõ végrehajtását, beleértve

a vagyon használatának ellenõrzését.”

4. § Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a vagyonkezelõi jog létrejöttérõl törvény rendelkezik, az MNV Zrt. és a vagyonkezelõ e rendelet

szabályainak megfelelõ alkalmazásával vagyonkezelési szerzõdést kötnek, vagy a meglévõ szerzõdést módosítják.”

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

„(2) Amennyiben a vagyonkezelõ a kezelt vagyon hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint

a sajátjáért felel.”

(2) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A vagyonkezelõ köteles a vagyont fenyegetõ veszélyrõl és a beállott kárról haladéktalanul értesíteni a tulajdonost

– ideértve azt az esetet is, ha õt harmadik személy a jogainak gyakorlásában akadályozza –, köteles továbbá tûrni, hogy

a tulajdonos a veszély elhárítására, illetõleg a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket

megtegye. A vagyonkezelõ felelõs minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerzõdésellenes használat

következménye kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben az állami vagyon kezelõjétõl elvárható.”

6. § Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Koncessziós pályázat nyertesével vagyonkezelési szerzõdés nem köthetõ.”

7. § (1) Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (9) bekezdése szerinti átruházás esetén az átruházással

az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerzõdésben az új vagyonkezelõ a régi helyébe lép (szerzõdéses jogutódlás).”

(2) Az R. 11. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nem szükséges a (3) bekezdés szerinti egyetértés akkor, ha]

„a) a (2) bekezdésben meghatározott átruházás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §

(6) bekezdésében meghatározottak szerinti vagyont érintõ jogokra és kötelezettségekre vonatkozik,”
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8. § (1) Az R. 14. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az állami vagyon használóját, vagyonkezelõjét és haszonélvezõjét – amennyiben saját eszközeik között állami

vagyonelemet tartanak nyilván, ezen eszközök vonatkozásában – a 13. § (1) bekezdés szerinti vagyonnyilvántartás

hiteles vezetése és az MNV Zrt. beszámoló-készítési kötelezettségének megalapozottsága érdekében az állami vagyon

hasznosítására, vagyonkezelésére, vagy haszonélvezeti jog alapítására kötött szerzõdés szerinti adatszolgáltatási

kötelezettség terheli. Ennek teljesítése érdekében a vagyon használója, vagyonkezelõje vagy haszonélvezõje

számviteli politikáját és nyilvántartásait köteles úgy kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás

pontosságát és ellenõrizhetõségét. A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek az egységes vagyonnyilvántartás

érdekében kötelesek adatot szolgáltatni az MNV Zrt. részére. A nyilvántartás egységessége, pontossága és

az adatellenõrzések biztosítása érdekében az érintettek kötelesek az MNV Zrt.-vel együttmûködni.

(2) A vagyonnyilvántartás az állami vagyonhoz fûzõdõ jogok és törvényes érdekek védelmében, a tényleges

állapotnak megfelelõen tartalmazza a vagyon használóinak, vagyonkezelõinek, haszonélvezõinek azonosító adatait,

a vagyonelemek azonosító adatait, a kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentõs tényeket, valamint a lényeges

számviteli adatokat. A vagyonnyilvántartás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdése

szerinti vagyonelemekrõl összevont – évente felülvizsgált – állományi adatokat tartalmaz.

(3) Az (1) bekezdés alapján szolgáltatandó adatok körére, az adatszolgáltatás gyakoriságára vonatkozó általános

szabályait a melléklet tartalmazza. Az adatszolgáltatás részletes tartalmát, formáját (adatlapok tartalma, kitöltési

segédlete, az adatszolgáltatás informatikai háttere stb.) az MNV Zrt. vagyonnyilvántartási szabályzatban határozza

meg. A vagyon hasznosítására, haszonélvezeti jog alapítására vagy vagyonkezelésére kötött szerzõdésben rögzíteni

kell, hogy a szerzõdõ partner az MNV Zrt. vagyonnyilvántartási szabályzatát megismerte és magára nézve kötelezõ

érvényûnek ismeri el.”

(2) Az R. 14. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) Az állami vagyont szerzõdés alapján használó, haszonélvezõ vagy vagyonkezelõ személy harminc napon belül

köteles bejelenteni az MNV Zrt.-nek, ha

a) a szerzõdés tartama alatt az annak tárgyát képezõ vagyontárgy az állam tulajdonából bármely módon (hatósági

határozat, jogszabályi rendelkezés, káresemény miatti megsemmisülés stb.) kikerül,

b) a szerzõdés tárgyát képezõ ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai bármely okból (mûvelési ág változás,

telekmegosztás, területváltozás stb.) megváltoznak.

(7) Az állami vagyon használója, haszonélvezõje vagy vagyonkezelõje a szerzõdés idõtartama alatt haladéktalanul

tájékoztatni köteles az MNV Zrt.-t a Vtv. 25. § (1) bekezdése szerinti körülmény felmerülésérõl.”

9. § Az R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § Az állami vagyon használója, haszonélvezõje vagy vagyonkezelõje az erre irányuló szerzõdéses jogviszony

megszûnésekor, valamint jogszabályban vagy a szerzõdésben meghatározott esetben köteles az állami vagyon

értékének az átvételkor fennálló állapothoz viszonyított különbözetével (csökkenésével vagy növekedésével)

a szerzõdés szerint elszámolni.”

10. § Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állami vagyon kezelõjét, haszonélvezõjét, használóját megilletõ jogok gyakorlását, annak szabályszerûségét,

célszerûségét a Vtv. 17. §-ának d) pontja alapján az MNV Zrt. – szükség szerint a területi szervei útján – ellenõrzi. Ennek

érdekében a vagyon kezelésére, haszonélvezeti jog alapítására, vagy hasznosítására kötött szerzõdésben rögzíteni

kell, hogy a tulajdonosi ellenõrzés eljárásrendjét, a felek jogait, kötelezettségeit a felek a szerzõdés részének tekintik.”

11. § Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az értékesítésre az a központi költségvetési szerv, amely az adott vagyontárgy vagyonkezelõje, haszonélvezõje

vagy használója javaslatot tehet. A javaslatról szóló döntést az erre vonatkozó megkeresésnek az MNV Zrt.-hez történõ

beérkezését követõ hatvan napon belül kell meghozni és a kérelmezõ részére kiadni. A határidõbe nem számít bele

a kérelmezõhöz intézett hiánypótlási felhívás kiadása (kiegészítõ tájékoztatás kérése) és annak teljesítése között eltelt

idõ.”
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12.  § Az R. 26.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az értékesítés lebonyolítására vonatkozó pályázat kiírása nélkül is értékesíthet az MNV Zrt. megbízása alapján,
az e rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával)
„b) a kizárólagos állami tulajdon vagyonkezelését is ellátó egyéb vagyonkezelõ a vagyonkezelésében lévõ olyan
vagyontárgyakat, amelyek az országos közúti és vasúti közlekedési hálózathoz kapcsolódnak, de nem minõsülnek
kizárólagos állami tulajdonnak.”

13.  § Az R. 52.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kormányzati elhelyezés megszervezése érdekében a központi költségvetési szervek által használt ingatlanok
használatának, hasznosításának, haszonélvezetének, vagyonkezelésének gazdaságosságát, célszerûségét az MNV Zrt.
jogosult ellenõrizni.”

14.  § Az R. 50.  § (1) bekezdésében a „vagyonkezelõjéhez (használójához) kell” szövegrész helyébe a „vagyonkezelõjéhez
kell” szöveg lép.

15.  § (1) Az R. Melléklet II. 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. azon vagyonelemek esetében, ahol a vagyonkezelõ, a haszonélvezõ vagy a használó külön jogszabály elõírása  miatt 
az 1. pontban megjelölt határidõig tényadatot nem tud szolgáltatni, a tárgyévet követõ év szeptember 30-ig;”

(2) Az R. Melléklet II. 5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. új vagyonkezelõi, haszonélvezeti jogot alapító vagy a vagyon hasznosítására kötött jogviszony létesítésekor
a szerzõdés megkötésétõl számított harminc napon belül;”

(3) Az R. Melléklet II. 7. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. a vagyon vagyonkezelõjének, haszonélvezõjének, használójának törzsadataiban bekövetkezett változásról nyolc
napon belül;”

16.  § Hatályát veszti az R. 7.  § (3) bekezdése, 11.  § (1) és (8) bekezdése, 18.  § (5) bekezdése.

17.  § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és felszámolási
eljárásában közremûködõ állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási
hatósági ellenõrzésével összefüggõ eljárási szabályokról

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1)–(2) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 66. § (2) bekezdése
szerinti – a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és felszámolási eljárásában
közremûködõ és e minõségében eljáró – állami felszámoló adatainak, továbbá a Cstv. 27/C. §-ában meghatározott
személyek adatainak nyilvántartásba vételére vonatkozóan az adatokat és azok változását az állami felszámoló
vezetõje jelenti be a felszámolói névjegyzéket vezetõ közigazgatási szervnek (a továbbiakban: közigazgatási szerv).
A bejelentéshez csatolni kell azon adatokat igazoló okiratokat is, melyeket a közigazgatási szerv a külön jogszabályok
szerint nem ismerhet meg. A közigazgatási szerv eljárásában az ügyintézési határidõ 15 nap. Az adatok nyilvántartásba 
vételére és törlésére a felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendeletet – a Cstv.-ben és
e rendeletben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.
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2. § (1) A közigazgatási szerv hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja, hogy az állami felszámoló megfelel-e a Cstv. szerinti
feltételeknek. Ezzel összefüggésben külön adatszolgáltatást rendelhet el és helyszíni ellenõrzést is végezhet.
Az ellenõrzés során megvizsgálhatja azt is, hogy az állami felszámoló szervezeti felépítése, belsõ döntéshozatali rendje
és ellenõrzési rendszere biztosítja-e, hogy a felszámoló a rá vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesíti, és biztosítja-e,
hogy felszámoló, illetve az általa kinevezett felszámolóbiztosok nem esnek a törvényben meghatározott kizáró ok alá,
illetve azt haladéktalanul megszüntetik. Indokolt esetben intézkedési terv készítését is elõírhatja a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott
intézkedések keretében, illetve a Ket.-ben és a Cstv.-ben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

(2) A közigazgatási szerv akkor is hatósági ellenõrzést tart, ha az (1) bekezdés szerinti eljárása során határozatban rendelte
el a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.

3. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetése napján, 23 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában

és felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási
hatósági ellenõrzésével összefüggõ eljárási szabályokról 149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet.

(3) Az 1–2. § és a (2) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

4. § A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2009. (XII. 3.) Korm.
rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Korm. rendelet – e rendelet 2. §-ával megállapított – 3. § (1) bekezdése alapján 2012. május 1-jéig új névjegyzék
felállítására kell pályázatot kiírni olyan módon, hogy a pályázat beadásának kezdõ idõpontja nem lehet korábbi mint
2012. november 1-je, és a névjegyzékbe vehetõk keretszámának a korábbinál legalább az egyötödével nagyobbnak
kell lennie.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és felszámolási
eljárásában közremûködõ állami felszámoló kijelölésérõl

A Kormány a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Kormány a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és felszámolási eljárásában
vagyonfelügyelõként, illetve felszámolóként a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságot
jelöli ki.

2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és
felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló kijelölésérõl szóló 151/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag
kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § és 68. §

(2) bekezdése szerinti rendelet kiadását célzó elõterjesztést az adós gazdálkodó szervezet fõtevékenysége szerinti

ágazati miniszter – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs

miniszter, a belgazdaságért felelõs miniszter, továbbá a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter

(állami részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezet esetén továbbá az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter)

véleményét kikérve – készíti el, és terjeszti a Kormány elé. Az elõterjesztés részét képezõ kormányrendelet-tervezet

elõkészítésénél figyelembe kell venni a kormányrendelet kihirdetésére a Cstv. 65. § (2) bekezdésében meghatározott

határidõt is.

(2) Az ágazati miniszter – a nyilvános adatbázisok figyelésével és a hivatalosan tudomására jutott információk alapján –

haladéktalanul jelzi az (1) bekezdésben említett minisztereknek, amennyiben olyan stratégiai szempontból jelentõs

gazdálkodó szervezet gazdasági-pénzügyi nehézségeirõl szerez tudomást, amelyek ellen a Cstv. IV. fejezete szerinti

eljárások indulhatnak, és ezzel egyidejûleg javaslatot tesz a Cstv. IV. fejezetének alkalmazására vagy arra, hogy

indokoltnak tart-e – kiemelt közérdekbõl, gazdaságpolitikai vagy foglalkoztatáspolitikai érdekbõl – más kormányzati

intézkedéseket a gazdálkodó szervezet piaci helyzetének javítására, kiemelt stratégiai jelentõségû feladatai

ellátásának támogatására.

2. § (1) Amennyiben az 1. § szerinti együttmûködés eredményeképpen az érintett miniszterek szerint a gazdálkodó szervezet

fizetésképtelenségének megelõzése nem lehetséges vagy ebbõl a célból nem indokolt kormányzati intézkedéseket

hozni, a Cstv. IV. fejezet szerinti eljárásba vonás tárgyában készítendõ kormány-elõterjesztésnek tartalmaznia kell

a Kormány döntéséhez szükséges azon információkat, amelyek a csõdhelyzetben lévõ vagy fizetésképtelen

gazdálkodó szervezettel szemben indított eljárások esetében indokolják a stratégiailag kiemelt szervezetté történõ

minõsítést.

(2) Ha az elõterjesztõ hitelt érdemlõ információval rendelkezik, az elõterjesztésben tájékoztatást kell adni arról, hogy

a gazdálkodó szervezet ellen kezdeményeztek-e csõdeljárást vagy felszámolási eljárást, és ezek elrendelésére sor

került-e, és milyen dátummal.

3. § (1) Az elõterjesztésben be kell mutatni

a) a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetét és azt, hogy a társaság tagja-e elismert vagy tényleges

vállalatcsoportnak;

b) ki kell térni arra, hogy a gazdálkodó szervezet milyen okból képtelen – akár saját forrásaiból, akár a tulajdonosok

által biztosított forrásokból – a veszteséges gazdálkodás okainak, illetve vagyonhiányának megszüntetésére,

részesült-e az Európai Bizottság által jóváhagyott megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatásban.

(2) Az elõterjesztésben tájékoztatni kell arról, hogy

a) a gazdálkodó szervezet lát-e el jogszabályban meghatározott közfeladatot, közszolgáltatást, tevékenysége

országos vagy több országra kiterjedõ-e, végez-e hatósági engedélyhez kötött vagy koncesszióköteles

tevékenységet, és a csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás elrendelése ennek folytatását hogyan befolyásolja;

b) – amennyiben a gazdálkodó szervezet a lakosság széles körét érintõ közszolgáltatást lát el – ezt a szolgáltatást

az érintett területen más szolgáltató is ellátja-e.

(3) Az elõterjesztésben

a) be kell mutatni a gazdálkodó szervezet fõbb gazdasági és pénzügyi adatait;

b) ismertetni kell – legalább hozzávetõlegesen – az adósságállomány legfontosabb összetevõit (így különösen

köztartozás-állomány, tulajdonosok felé fennálló tartozások, banki és szállítói hitelállomány, közmûtartozások,

foglalkoztatottakkal szemben fennálló tartozások);

c) tájékoztatást kell adni arról, hogy a gazdálkodó szervezet részesül-e nemzetközi vagy hazai pénzügyi

támogatásban;
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d) – amennyiben már rendelkezésre állnak az ezzel összefüggõ, legalább hozzávetõleges adatok – be kell mutatni

a lejárt tartozásállománynak a gazdálkodó szervezet saját tõkéjéhez viszonyított arányát.

(4) Az elõterjesztésben ismertetni kell

a) – legalább hozzávetõlegesen – a gazdálkodó szervezet foglalkoztatotti létszámát, továbbá azt is, hogy

foglalkoztat-e megváltozott munkaképességûeket;

b) azt, hogy az ország mely megyéiben, mely településein lévõ telephelyeken történik foglalkoztatás, továbbá

a foglalkoztatás megszûnése hogyan befolyásolja az adott települések vagy megyék munkaerõpiaci helyzetét.

(5) Az elõterjesztésben meg kell jelölni, hogy a gazdálkodó szervezet a Cstv. 65. § (3) bekezdése szerinti milyen okból

minõsíthetõ stratégiailag kiemelt jelentõségûnek.

(6) Az elõterjesztésben javaslatot kell tenni arra, hogy a gazdálkodó szervezetre a Cstv. 65–67. §-a, vagy ezen túlmenõen

a Cstv. 68–70. §-a szerinti eljárásrend is alkalmazandó legyen. Amennyiben az elõterjesztõ a Cstv. 68–70. §-a szerinti

sajátos eljárási szabályok alkalmazását tartja indokoltnak, ismertetnie kell a Cstv. 68. § (2) bekezdése szerinti

körülményeket is, továbbá meg kell jelölnie az ott meghatározott közérdeket és ennek megfelelõen kell elõkészítenie

az elõterjesztés részét képezõ kormányrendelet tervezetét.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól szóló 150/2011. (VIII. 10.)

Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 64/2011. (XII. 30.) BM rendelete
a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos
szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjérõl

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1., 7., 8., és

17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

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

rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a rendõrségre,

b) a büntetés-végrehajtási szervezetre,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,

d) a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított, e rendelet hatálya alá tartozó szervvel hivatásos

szolgálati viszonyban állót foglalkoztató szervekre (az a)–d) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt:

belügyi szervek) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, valamint

e) az a)–c) pontban meghatározott szervekkel hivatásos és – ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik – szerzõdéses

(a továbbiakban együtt: hivatásos állomány) szolgálati viszonyban állókra.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a miniszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra és azok hivatásos

állományára.

2. A szolgálati viszony létesítésének eljárási szabályai

2. § (1) A hivatásos állományba kinevezést a hivatásos szolgálatra jelentkezõ kérelme alapján indult felvételi eljárás elõzi meg.

A kérelmet a kinevezésre jogosult vezetõhöz kell címezni, és ahhoz az állományilletékes parancsnokhoz kell

benyújtani, akinek az irányítása alá tartozó szervezeti egységnél a kérelmezõ részére szolgálati beosztás biztosítható

vagy a beosztásba kinevezését tervezik.

(2) Az illetékes humánigazgatási szakszolgálat a hivatásos szolgálatra jelentkezõt a kérelem átvétele elõtt tájékoztatja

a szolgálati viszony létesítésének és a beosztásba helyezésének a feltételeirõl, valamint a hivatásos állomány tagját

a jogszabályok alapján megilletõ alapvetõ jogokról és az õt terhelõ kötelezettségekrõl.

(3) A felvételre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a jelentkezõ nevét (születési nevét), születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,

b) a kérelmezett szolgálati helyet, beosztást, továbbá

c) a hivatásos szolgálati viszony létesítése feltételeinek teljesítésérõl, valamint a hivatásos szolgálattal járó

kötelezettségek vállalásáról szóló nyilatkozatot.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ

a) saját kézzel aláírt önéletrajzát,

b) iskolai végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratokat vagy azok hiteles másolatát,

c) személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány másolatát,

d) korábbi szolgálati és egyéb foglalkoztatási jogviszonyairól szóló igazolásokat,

e) saját és – ha azt törvény elõírja – közeli hozzátartozói, illetve a vele egy háztartásban élõk írásbeli nyilatkozatát

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

(a továbbiakban: Hszt.) 37. §-ában meghatározott adatai kezeléséhez, a Hszt. 37/B. §-a és 37/C. §-a szerinti
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kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez való hozzájárulásról, a Hszt. 37. §-ában feltételként meghatározott

megbízhatósági vizsgálat tudomásul vételérõl és a Hszt. 37/B. § (1) bekezdés ba) alpontjában meghatározott

adatai kezeléséhez történõ hozzájárulásról,

f) nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezett beosztásba tervezett kinevezése esetében – a felvételi eljárást

lefolytató szervezet által biztosított – az ellenõrzési szintnek megfelelõ, az általa kitöltött kérdõívet,

g) a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez szükséges – a felvételi eljárást lefolytató szerv által biztosított – kitöltött

adatlapot, valamint

h) a társadalombiztosítási azonosító jelet és adóazonosító jelét (adószámát) az azt tartalmazó eredeti okirat

bemutatásával.

(5) A (4) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott nyilatkozatok, a kitöltött biztonsági kérdõív és adatlap csatolása

hiányában a felvételi kérelmet el kell utasítani. Egyéb okból hiányos vagy hitelesnek nem tekinthetõ iratok pótlására,

kiegészítésre a jelentkezõt öt munkanap határidõ tûzésével fel kell szólítani. Ha a hiányosságok pótlása határidõben

nem történik meg, a kérelmet el kell utasítani.

3. § (1) A szolgálati viszony létesítéséhez szükséges feltételeket igazoló iratok és nyilatkozatok benyújtását követõen az

állományilletékes parancsnok a felvételi eljárást megindítja.

(2) A felvételi eljárás keretében az illetékes humánigazgatási szakszolgálat elõször intézkedik a jelentkezõ Hszt. 37/B. §-a

és 37/C. §-a szerinti kifogástalan életvitel ellenõrzés lefolytatására a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott

belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervnél és – ha ez a tervezett beosztáshoz elõírt feltétel –

a nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezésére. Ha az ellenõrzések és vizsgálatok során szolgálati viszony

létesítését kizáró ok nem merült fel, a humánigazgatási szakszolgálat intézkedik az egészségi, pszichológiai és fizikai

alkalmassági feltételek meglétének önálló jogszabályban meghatározott eljárás keretében történõ vizsgálatára.

(3) Ha a felvételi eljárás során szolgálati viszony létesítését kizáró ok megállapítására került sor, a felvételt az

állományilletékes parancsnok elutasítja, és errõl a jelentkezõt tájékoztatja.

4. § A szolgálati viszony létesítése során

a) tiszthelyettesi, zászlósi beosztásba az nevezhetõ ki, aki

aa) a rendészeti szakközépiskolát eredményesen elvégezte, vagy a moduláris képzési rendszerben az

alapképzést és az elsõ szakképzési modulban a tanulmányait megkezdte,

ab) valamely fegyveres szervnél vagy a Magyar Honvédségnél szerzõdéses szolgálatot teljesít, a szolgálati

idejébõl legalább egy év eltelt, továbbá a moduláris képzési rendszerben a szakképzést vállalja, vagy

ac) fegyveres szervnél korábban hivatásos szolgálati viszonyban volt, és szolgálati viszonya nem a Hszt. 53. § e),

f) és g) pontjában, vagy 56. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott módon szûnt meg, továbbá, ha az

adott beosztás ellátásához szükséges rendészeti szakképesítéssel rendelkezik, vagy

b) a hivatásos katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás szerveinél meghatározott tiszthelyettesi beosztások

betöltésére – az a) pontban felsoroltakon túl – az is kinevezhetõ, aki legalább szakmunkásképzõ iskolai

végzettséggel rendelkezik,

c) tiszti beosztásba az nevezhetõ ki, aki

ca) rendvédelmi felsõoktatási intézményben tanulmányait befejezte és részére a beosztás ellátásához

szükséges rendészeti szakképesítést igazoló oklevelet kiadták, vagy

cb) arra feljogosított képzõ intézményben a beosztás ellátásához szükséges rendészeti szakképesítést szerzett,

cc) hazai vagy külföldi felsõoktatási intézményben olyan szakképesítést szerzett, amely az adott beosztás

ellátására képesít, vagy

cd) valamely fegyveres szervnél szerzõdéses szolgálatot teljesít és szolgálati idejébõl legalább egy év eltelt,

továbbá rendelkezik a beosztás betöltéséhez szükséges szakképesítéssel és felsõfokú végzettséggel, vagy

ce) fegyveres szervnél korábban hivatásos szolgálatot teljesített és a tiszti beosztás ellátásához szükséges

képesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, és szolgálati viszonya nem a Hszt. 53. § e) , f) és g) pontjában,

vagy 56. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott módon szûnt meg,

d) a miniszter elõzetes engedélye alapján próbaidõs rendõrként tiszthelyettesi beosztásba nevezhetõ ki, aki

kinevezésével egyidejûleg a rendészeti szakközépiskolákban szervezett képzést megkezdi.

5. § (1) Ha nem az állományilletékes parancsnok a kinevezésre jogosult, abban az esetben a felvételi eljárásban keletkezett

iratokat – amennyiben kizáró ok nem merült fel és a beosztás betöltéséhez szükséges illetmény fedezete
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rendelkezésre áll – az állományilletékes parancsnok a kinevezési javaslatával a hivatásos állományba kinevezésre

jogosult vezetõhöz (elöljáróhoz) szolgálati úton felterjeszti.

(2) A kinevezési javaslathoz csatolni kell az illetékes humánigazgatási szakszolgálat által elkészített

a) személyi adatlapot,

b) a kinevezési okmány (állományparancs vagy határozat) tervezetét,

c) az esküokmányt,

d) a betöltendõ szolgálati beosztáshoz tartozó szolgálati feladatok vagy a betöltendõ munkakör munkaköri leírását,

valamint

e) az illetmény fedezetének rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozatot.

(3) Az állományilletékes parancsnok a hivatásos szolgálatba kinevezésrõl szóló kiadmányozott állományparancsot az

esküokmánnyal együtt – az illetékes humánigazgatási szakszolgálat képviselõje és a kinevezett szolgálati elöljárója

jelenlétében – a jelentkezõnek átadja, aki a jelenlévõk elõtt az eskü szövegét hangosan felolvasva az esküt leteszi, majd

azt aláírja a kinevezést elfogadó nyilatkozattal együtt.

(4) A rendvédelmi oktatási intézmények hivatásos állományába kinevezett hallgatók, tanulók eskütétele és az

állományparancs átvétele a (3) bekezdésben meghatározottól eltérõ rendben is történhet, azonban az eskütételnek és

az állományparancs átvételének ebben az esetben is ki kell fejeznie a hivatásos szolgálat tekintélyét, méltóságát.

(5) Az illetékes humánigazgatási szakszolgálat az aláírt esküokmányt az állományparancs vagy határozat mellékleteként

a személyi anyagban helyezi el és kezeli.

(6) A szolgálati viszony létesítésére vonatkozó eljárási szabályokat a hivatásos állományba visszavétellel, más fegyveres

szervtõl áthelyezéssel vagy közalkalmazotti, köztisztviselõi vagy kormánytisztviselõi állományból áthelyezéssel

történõ szolgálati viszony létesítésekor is alkalmazni kell.

3. A szenior állomány szolgálati jogviszonyának létesítését megelõzõ személyzeti eljárás szabályai

6. § (1) A rendõrség különleges foglalkoztatási állományába (a továbbiakban: szenior állomány) történõ kinevezésre irányuló

kérelmet a kinevezésre jogosult rendõri vezetõhöz címezve ahhoz az állományilletékes parancsnokhoz kell

benyújtani, akinek az irányítása alá tartozó szervnél a kérelmezõ a szenior állományba vételét kezdeményezi.

(2) Az illetékes szerv humánigazgatási szakszolgálata a szenior állományba jelentkezõt a kérelem átvétele elõtt

tájékoztatja a szenior állományviszony létesítésének feltételeirõl, valamint a szenior állomány tagját a jogszabályok

alapján megilletõ alapvetõ jogokról és az õt terhelõ kötelezettségekrõl.

(3) A felvételre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a jelentkezõ nevét (születési nevét), születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, a szolgálati járandóságának

megállapítására vonatkozó irat számát,

b) a kérelmezett szerv megjelölését, valamint

c) a hivatásos szolgálat szenior állományban történõ vállalásáról szóló nyilatkozatot.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ

a) kézzel írt önéletrajzát,

b) személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány másolatát, valamint a szolgálati járandóságának

megállapítására vonatkozó irat másolatát,

c) korábbi szolgálati és egyéb foglalkoztatási jogviszonyairól szóló igazolásokat, azon fegyveres szervnek vagy

honvédségi szervnek a megjelölését, amelynek állományából a kérelmezõ szolgálati nyugállományba vonult,

d) a rendõrség állományából szolgálati nyugállományba vonult kérelmezõ esetén a nyugállományba vonulást

követõen esetlegesen megszerzett iskolai végzettségét (végzettségeket) és szakképzettségét

(szakképzettségeket) igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát,

e) nem a rendõrség állományából szolgálati nyugállományba vonult kérelmezõ esetén az iskolai végzettségét

(végzettségeket) és szakképzettségét (szakképzettségeket) igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát,

f) saját és közeli hozzátartozói, valamint a vele egy háztartásban élõk írásbeli nyilatkozatát a Hszt. 37. §-ában

meghatározott adatai kezeléséhez, a Hszt. 37/B. §-a és 37/C. §-a szerinti kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez való

hozzájárulásról, a Hszt. 37. §-ában feltételként meghatározott megbízhatósági vizsgálat tudomásul vételérõl és

a Hszt. 37/B. § (1) bekezdés ba) alpontjában meghatározott adatai kezeléséhez történõ hozzájárulásról, továbbá

g) írásbeli hozzájárulást a szolgálati nyugállományba vonulást megelõzõen a kérelmezõt foglalkoztató fegyveres

vagy honvédségi szerv által kezelt személyzeti anyagok beszerzéséhez.
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(5) A (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok és okiratok vagy hiteles másolataik csatolásának hiányában

a kérelmezõt tizenöt munkanapon belül hiánypótlásra kell felhívni, öt munkanap határidõ kitûzésével, figyelmeztetve

arra, hogy a hiánypótlás kitûzött határidõben történõ teljesítésének hiányában a kinevezésre jogosult a rendelkezésre

álló adatok alapján dönt a kérelemrõl.

7. § (1) A szenior állományba vételhez szükséges feltételeket igazoló okiratok és nyilatkozatok benyújtását követõen az

állományilletékes parancsnok megindítja a szenior állományba vételre irányuló felvételi eljárást.

(2) A felvételi eljárás keretében a szervezeti egység humánigazgatási szakszolgálata – a szükséges sorrendben –

intézkedik:

a) a kérelmezõt szolgálati nyugállományba vonulását megelõzõen foglalkoztató szerv megkeresésére a személyzeti

fogyatékanyagának beszerzése iránt, megjelölve az iratok beszerzésének célját, és mellékelve a kérelmezõ által

ennek érdekében a 6. § (4) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint benyújtott írásbeli hozzájárulást,

b) az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági feltételek meglétének önálló jogszabályban meghatározott

eljárás keretében történõ vizsgálatára, valamint

c) a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítése feladatokat ellátó

szervnél a Hszt. 37/B. §-a és 37/C. §-a szerinti kifogástalan életvitel ellenõrzés lefolytatásának kezdeményezésére.

(3) Ha a szenior állományba vétel érdekében folytatott felvételi eljárás során valamely felvételt kizáró okot állapítanak

meg, a felvételt az állományilletékes parancsnok elutasítja, és errõl a jelentkezõt írásban tájékoztatja, megjelölve az

állományba vételt kizáró okot.

(4) Kizáró ok hiányában a szenior állományba vétel érdekében folytatott felvételi eljárásban keletkezett iratokat az

állományilletékes parancsnok a szenior állományba vételre irányuló kinevezési javaslatával – ha nem õ az arra jogosult

– a hivatásos állományba kinevezésre jogosult vezetõhöz (elöljáróhoz) szolgálati úton felterjeszti. Az iratok

felterjesztésére a (2) bekezdésben meghatározott alkalmassági vizsgálatok elvégzését, vagy a kifogástalan életvitel

megállapításáról szóló tájékoztatás megérkezését követõ nyolc napon belül intézkedni kell.

(5) A kinevezési javaslathoz csatolni kell az illetékes humánigazgatási szakszolgálat által elkészített

a) személyi adatlapot,

b) a szenior állomány tagjával az állományilletékes parancsnok által aláírandó szerzõdés tervezetét,

c) a kinevezésre jogosult által a szenior állományba vételrõl kiadmányozandó, a szerzõdésben meghatározott

idõtartamra szóló kinevezésrõl készített okmány tervezetét,

d) az esküokmányt, továbbá

e) a munkaköri leírás tervezetét.

(6) A szenior állomány tagjával kötendõ szerzõdésben rendelkezni kell a szolgálati viszonyra vonatkozó minden lényeges

kérdésrõl, így különösen

a) a szolgálati jogviszony kezdõ és befejezõ napjáról,

b) a foglalkoztató szervrõl,

c) a rendfokozatról (legfeljebb olyan rendfokozat, mint amilyen rendfokozatot folyamatos szolgálatteljesítés esetén

soron történõ elõléptetéssel elérhetett volna),

d) a szolgálatteljesítés helyérõl,

e) a szenior állomány tagja által ellátandó szolgálati feladatok megjelölésérõl,

f) az illetményérõl,

g) az eskü letételérõl és idõpontjáról, valamint

h) a szolgálati feladat ellátásához esetlegesen elõírt képzésrõl, annak idõtartamáról, a képzettség megszerzésének

határidejérõl, és annak elmulasztása jogkövetkezményeirõl.

(7) A szenior állományba kinevezésrõl szóló kiadmányozott állományparancsot, valamint a szerzõdést és a munkaköri

leírást az esküokmánnyal együtt az állományilletékes parancsnok – az illetékes humánigazgatási szakszolgálat

képviselõje és a szenior állományba kinevezett szolgálati elöljárója jelenlétében – a kérelmezõnek átadja, aki

a jelenlévõk elõtt az eskü szövegét hangosan felolvasva az esküt leteszi, majd azt aláírja a kinevezést elfogadó

nyilatkozattal együtt.

(8) Az aláírt esküokmányt – az állományparancs vagy határozat és a szerzõdés mellékleteként – a személyi anyagban kell

elhelyezni és kezelni.

8. § Amennyiben kizáró ok miatt a kérelem elutasítására kerül sor, és az érintett az elutasítást követõ hat hónapon belül

újabb kérelmet nyújt be, a 6. § és a 7. § rendelkezései megfelelõen irányadók azzal, hogy a felvételi eljárás során
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elsõdlegesen azt kell vizsgálni, hogy a szenior állományba vételt kizáró ok továbbra is fennáll-e. A korábbi felvételi

eljárásban megállapított kizáró ok fennállása esetén a további feltételek vizsgálatától el kell tekinteni, és az

egyszerûsített eljárás eredményeként a kérelem elutasítását kell írásban közölni a kérelmezõvel.

9. § Amennyiben a szenior állományba vétel befejezõ idõpontja a szenior állomány tagja öregségi nyugdíjkorhatárának

betöltését megelõzõen jár le, annak legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig történõ meghosszabbításáról

a szenior állomány tagjának erre irányuló kérelmére az állományilletékes parancsnok dönt. A szenior állomány tagja

erre irányuló kérelmét a határozott idõ leteltét megelõzõ 60. napig nyújthatja be.

10. § A szenior állomány volt tagja által a szenior állományba történõ visszavételre a Hszt. 264/F. § (3) bekezdése alapján

benyújtott kérelem elintézése során a 6. § és a 7. § rendelkezései megfelelõen irányadók.

4. Beosztás betöltése pályázattal

11. § (1) A betöltetlen beosztásra a pályázatot az állományilletékes parancsnok írja ki. Az országos parancsnok, a rendõrségrõl

szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója,

valamint a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója elrendelheti

a fegyveres szervnél betöltetlen vagy megüresedõ beosztás pályázattal történõ betöltését.

(2) A pályázat tartalmazza:

a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét, címét,

b) a betöltendõ munkakör, beosztás megnevezését, besorolását,

c) a beosztással járó feladatok rövid leírását,

d) a beosztás, munkakör betöltéséhez meghatározott képesítési elõírásokat (iskolai végzettség, szakképesítés,

idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat),

e) az elõnyt jelentõ körülményeket,

f) a benyújtandó pályázat tartalmára és mellékleteire vonatkozó követelményeket,

g) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét,

h) az elbírálás várható idõpontját,

i) a pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adására jogosult személy nevét, címét, telefonszámát,

j) a pályázat elbírálásának eredményérõl történõ tájékoztatás rendjét, továbbá

k) egyéb tájékoztató adatokat.

(3) A pályázatot a fegyveres szerv és a Belügyminisztérium internetes és intranetes portálján közzé kell tenni, valamint

a fegyveres szerv szerveinek belsõ hirdetmények elhelyezésére biztosított helyén nyomtatott formában ki kell

helyezni.

(4) A pályázat meghirdetése és a benyújtási határidõ között legalább tizenöt napot kell biztosítani.

5. A pályázatok elbírálásának rendje

12. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a vezetõi beosztásra kiírt pályázat esetén háromtagú bírálóbizottságot hoz

létre, egyéb esetekben bírálóbizottságot hozhat létre, amelynek tagjai:

a) a munkáltatói jogkört gyakorló megbízottja,

b) a betöltendõ beosztás közvetlen irányítását ellátó szolgálati elöljáró, valamint

c) az illetékes humánigazgatási szakszolgálat kijelölt tagja.

(2) A bizottság tagjainak megbízását írásba kell foglalni.

(3) Ha a bizottság a pályázót személyes meghallgatásra behívja, a megjelenést a szolgálati elöljárónak biztosítania kell.

(4) A pályázatok elbírálását követõen a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró minden pályázót írásban értesít

a pályázatának értékelésérõl, annak egyidejû visszaküldésével. A pályázat nyertesének pályázatát a személyi anyagban

kell elhelyezni és kezelni.

(5) A pályázat nyertese eredeti szolgálati helyén – szolgálati érdekre hivatkozással – nem tartható vissza.
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6. Hivatásos állományba való visszavétel

13. § (1) A visszavétel iránti kérelmet a kinevezésre jogosult vezetõhöz címezve a kérelemben megjelölt szerv állományilletékes

parancsnokához kell benyújtani. Ha az állományilletékes parancsnok a kérelemmel egyetért, intézkedik az alkalmazási

feltételek ellenõrzésére. Ezt követõen a kérelmet a szolgálati érdek fennállását alátámasztó javaslatával harminc napon

belül felterjeszti a visszavételre jogosult elöljáróhoz.

(2) Ha a visszavételre a Hszt. 64. § (2) bekezdése alapján kerül sor, a visszavételt a mandátum lejártának, vagy az állami

vezetõi megbízás megszûnésének napjával kell elrendelni, és megfelelõ beosztásba kinevezéséig a hivatásos

állomány tagját rendelkezési állományba kell helyezni.

(3) A hivatásos állományba visszavett korábbi szolgálati viszonyával kapcsolatosan keletkezett személyügyi iratokat

a személyi anyagban kell õrizni.

7. Más beosztásba helyezés

14. § (1) A Hszt. 47. §-a alapján a hivatásos állomány tagjának beleegyezése nélkül történõ áthelyezése esetén a szolgálati

érdeket alátámasztó indokokat feljegyzésben kell rögzíteni.

(2) Ha az alacsonyabb beosztásba helyezésre a Hszt. 48. § (1) bekezdés b)–d) pontja alapján kerül sor, az alkalmassági és

képzettségi feltételeknek az alacsonyabb beosztás tekintetében is meg kell felelni. Létszámcsökkentés, átszervezés

vagy berendelés megszüntetése esetén a felajánlott alacsonyabb beosztáshoz elõírt képzettség megszerzéséhez

megfelelõ határidõt kell elõírni.

(3) Magasabb beosztásnak minõsül az a munkakör, amely magasabb beosztási kategóriába tartozik, vagy a beosztás

azonos szintû, de a szolgálati hely szervezeti szintje magasabb vagy magasabb az adott beosztásban elérhetõ

rendfokozat, továbbá vezetõi beosztások esetén magasabb szintû vagy a beosztás azonos szintû, de a szolgálati hely

szervezeti szintje magasabb vagy magasabb az adott beosztásban elérhetõ rendfokozat vagy magasabb a vezetõi

illetménypótlék mértéke.

(4) A Hszt. 245/H. §-ában meghatározott vezetõi szintek szerinti beosztásba helyezettek esetében az állományparancsban

vagy határozatban – a munkakör megnevezése mellett – rendelkezni kell az illetménybesorolás szempontjából

irányadó vezetõi szint meghatározásáról is.

(5) A vezetõi beosztásból történõ felmentés esetén a Hszt. 245/D. § (2) bekezdése szerinti beosztás felajánlásáról szóló

feljegyzést az érintett részére megbeszélés keretében kell átadni, amelyrõl jegyzõkönyvet kell készíteni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti megbeszélésen részt vesz a vezetõ beosztásból felmentéssel érintett vezetõ, az

állományilletékes parancsnok vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljáró, a humánigazgatási szakszolgálat

képviselõje és – ha az érintett kéri – az érdekképviseleti szerv képviselõje.

8. Áthelyezés

15. § (1) A közszolgálati jogviszonyból hivatásos szolgálati viszonyba, hivatásos szolgálati viszonyból közszolgálati

jogviszonyba, továbbá más fegyveres szervtõl vagy a Magyar Honvédségtõl való áthelyezés esetén az átvevõ szerv az

áthelyezésrõl szóló megállapodás megkötését megelõzõen megállapítja, hogy az áthelyezéssel érintett megfelel-e

a tervezett beosztáshoz elõírt alkalmassági feltételeknek.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó szervnél közalkalmazottként, köztisztviselõként vagy kormánytisztviselõként

foglalkoztatott személy áthelyezéssel történõ hivatásos állományba vételekor csak olyan adatra nézve lehet

nyilatkozatot vagy okmányt az érintettõl megkövetelni, amely a személyi anyagában, vagy a személyügyi

nyilvántartásban nem szerepel. Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint az idegennyelvtudást eredeti

okirattal vagy annak hiteles másolatával kell igazolni.

9. Fegyveres szerven belüli áthelyezés

16. § (1) A fegyveres szerven belüli áthelyezésre a Hszt.-ben meghatározott esetben a hivatásos állomány tagjának

beleegyezése nélkül a szolgálat érdekében, az átvevõ szolgálati hely kezdeményezésére vagy a hivatásos állomány

tagjának kérelmére kerülhet sor.

(2) A hivatásos állomány tagjának áthelyezése kérelme alapján más szerv állományába akkor engedélyezhetõ, ha az nem

veszélyezteti a szolgálati feladatok folyamatos és rendeltetésszerû ellátását, és a fogadó szerv a várható beosztásba

helyezésrõl tájékoztatta az állományilletékes parancsnokot.
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(3) Az áthelyezési kérelmet a fogadó szerv állományilletékes parancsnokának címezve, szolgálati úton kell elõterjeszteni.

A fogadó szerv tizenöt napon belül nyilatkozik az átvételrõl vagy annak elutasításáról.

(4) Kérelemre történõ áthelyezés esetén a hivatásos állomány tagja – a (2) bekezdésben meghatározott szolgálati

érdekbõl, ha az áthelyezésnek egyéb akadálya nincs – legfeljebb hat hónapig az eredeti szolgálati helyen

visszatartható. Az errõl szóló döntést a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró írásban indokolja. A visszatartás idejét

a kérelem benyújtásától kell számítani.

(5) Az áthelyezéshez a hozzájárulás nem utasítható vissza, ha az áthelyezést az érintett más módon nem vagy csak

aránytalan nehézséggel megoldható családi, szociális vagy egyéb, különösen méltányolható érdeke indokolja.

(6) Az áthelyezésrõl az eredeti szolgálati hely állományilletékes parancsnoka, az új beosztásba helyezésrõl a fogadó szerv

állományilletékes parancsnoka rendelkezik.

10. Más fegyveres szervhez történõ áthelyezés

17. § (1) A fegyveres szervek közötti áthelyezés esetén a 15. § (1) bekezdésének rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

(2) Ha a fegyveres szervek közötti áthelyezést a hivatásos állomány tagja kezdeményezi, a kérelmét a fogadó fegyveres

szerv vezetõjéhez címezve, szolgálati úton terjeszti elõ. A fogadó fegyveres szervnek a kérelem teljesíthetõségére

vonatkozó nyilatkozatáig az áthelyezéssel kapcsolatos (1) bekezdés szerinti intézkedéseket nem lehet megkezdeni.

(3) A miniszter által irányított fegyveres szervek közötti áthelyezésrõl – ha azt a Hszt. nem utalja miniszteri hatáskörbe –, az

érintettek megállapodása alapján az átadó országos parancsnok, az állományba vételrõl az átvevõ országos

parancsnok, a beosztásba helyezésrõl és a járandóság megállapításáról a fogadó szerv állományilletékes parancsnoka

rendelkezik.

(4) Ha a hivatásos állomány tagja más szervnél teljesít szolgálatot, az áthelyezése elõtt a berendelését, vezénylését meg

kell szüntetni.

11. Áthelyezés a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség között

18. § A Magyar Honvédség állományából, továbbá nem a miniszter által irányított fegyveres szervtõl történõ átvétel esetén

az állományba vételrõl az országos parancsnok, a beosztásba helyezésrõl és a járandóság megállapításáról a fogadó

szerv állományilletékes parancsnoka rendelkezik.

12. Megbízás

19. § (1) A betöltetlen beosztás ellátására vagy a beosztás ellátásában tartósan akadályozott személy helyettesítésére

megbízás a hivatásos állomány olyan tagja részére adható, aki megfelel a megbízás szerinti beosztás ellátásához

szükséges képesítési követelményeknek. Szolgálati érdekbõl ettõl kivételesen el lehet térni, ha a beosztás

betöltéséhez szükséges állami iskolai végzettséggel rendelkezik és a szakképesítés megszerzése folyamatban van.

A megbízás várható tartamát az elrendelõ állományparancsban meg kell határozni.

(2) Ha a megbízás elõreláthatólag a harminc napot meghaladja, akkor az elrendeléskor, de legkésõbb a megbízás

harmincadik napján a helyettesítéssel megbízottat a beleegyezésérõl írásban nyilatkoztatni kell.

(3) Ha a helyettesítéssel való megbízás az eredeti beosztás meghagyása mellett történik, és annak tartama a harminc

napot várhatóan meg fogja haladni, a helyettesítési díj mértékét az elrendeléskor meg kell határozni.

(4) A betöltetlen beosztás munkaköri feladatainak ellátásával – megosztva – a hivatásos állomány több tagja is

megbízható. Ebben az esetben a helyettesítési díjat a feladatmegosztás arányában meg kell osztani.

(5) A megbízási díj mértékét a többletfeladat nagysága, a megbízással járó többletterhek, a helyettesített beosztás

besorolása, valamint a Hszt. 50. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell meghatározni.

(6) Az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit a szenior állomány tagjának megbízására azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a szenior állomány tagjának a szenior állományba vételrõl kötött szerzõdésben meghatározott szolgálati feladatoktól

eltérõ feladatokkal történõ megbízására annak idõtartamától függetlenül csak beleegyezésével van lehetõség.

(7) Amennyiben a szenior állomány tagja a szenior állományba vételrõl szóló szerzõdésben meghatározott szolgálati

feladatok alól mentesítésre kerül, és kizárólag a betöltetlen beosztásból eredõ feladatokat vagy a helyettesítéssel

érintett beosztással járó feladatokat látja el, úgy részére megbízási díj nem jár, a helyettesítés idejére változatlanul

a szenior állomány tagjának a Hszt. 264/C. § (4) bekezdése alapján megállapított illetményét kell továbbfolyósítani.
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13. Vezénylés

20. § (1) A szervezeti egységen kívüli szolgálatellátásra, továbbá a tartós távolléttel járó – harminc napot meghaladó –

képzésen való részvételre a hivatásos állomány tagját beosztása meghagyása mellett, jogszabályban meghatározott

kivételekkel az állományilletékes parancsnok vezényli.

A vezénylést állományparancsban kell elrendelni, amely rendelkezik

a) a vezénylés

aa) helyérõl,

ab) tartamáról,

ac) indokáról,

b) az illetmény és egyéb járandóságok folyósításának rendjérõl, valamint

c) a vezénylés tartama alatt a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

(2) A miniszter a hivatásos állomány tagját – az országos parancsnok, a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott

belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatója vagy a rendõrségrõl szóló törvényben

meghatározott terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója egyetértésével – a külföldi szolgálat írásos nyilatkozatban

történõ önkéntes vállalása alapján külföldi szolgálatra vezényli. A hivatásos állomány tagja a külföldi szolgálatra

vezényléssel járó, a Hszt.-ben meghatározottakon túli pénzbeli és természetbeli ellátásra az önálló jogszabályban

meghatározottak, ennek hiányában a vezényelt és a fegyveres szerv vagy a Belügyminisztérium közötti megállapodás

szerint jogosult.

14. Az Európai Unió szerveinél, valamint nemzetközi szervezeteknél pályázat alapján elnyert tisztségbe,

munkakörbe kinevezésre kerülõ hivatásos állományra vonatkozó eljárási szabályok

21. § (1) A nemzetközi szervezet által kiírt és a hivatásos állomány tagja által elnyert pályázat esetén – ha az nem minõsül

a miniszter által támogatott pályázatnak – az állományilletékes parancsnok, a nemzetközi szervezet által közölt

kinevezés idõpontjától, a hivatásos állomány tagja kérelmének megfelelõen intézkedik a szolgálati viszony közös

megegyezéssel történõ megszüntetésére vagy a hivatásos állomány tagja rendelkezési állományba helyezésére, és

a pályázattal elnyert tisztség, munkakör betöltéséig, de legfeljebb 4 év idõtartamra illetmény nélküli szabadság

engedélyezésére.

(2) Az illetmény nélküli szabadság engedélyezésére vonatkozó állományparancsban vagy határozatban rögzíteni kell

különösen:

a) a nemzetközi szervezetnél jogviszonyt létesítõ hivatásos állományú személyi azonosító adatait,

b) az illetmény nélküli szabadság kezdetét, várható idõtartamát,

c) a nemzetközi szervezet nevét, az érintett munkavégzésének helyét, valamint

d) az illetmény nélküli szabadság tartamának társadalombiztosítási szempontból történõ beszámíthatóságát.

(3) A munkáltatói intézkedéshez csatolni kell az érintett nyilatkozatát a jogfenntartó társadalombiztosítási járulék

fizetésére vonatkozóan.

15. Szolgálati viszony szünetelése

22. § (1) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának a Hszt. 51. § (1) bekezdése szerinti szünetelése alatt beosztása csak

megbízással tölthetõ be.

(2) Ha a szolgálati viszony szünetelésére a próbaidõ alatt kerül sor, a szünetelés tartama a próbaidõbe nem számít be.

16. Rendelkezési állományba helyezés

23. § (1) A hivatásos állomány tagját annak a szervnek a rendelkezési állományába kell helyezni, ahol az utolsó beosztása szerint

teljesítette szolgálatát. Az országos parancsnok szolgálati érdekbõl, különösen, ha a továbbfoglalkoztatás a fegyveres

szerv másik szervezeti egységénél várható, a hivatásos állomány tagját áthelyezheti az irányítása alatt álló fegyveres

szerv más szervezeti egységének rendelkezési állományába. A miniszter kinevezési hatáskörébe tartozók rendelkezési

állományba helyezésére a miniszter a beosztásból történõ felmentéssel egyidejûleg rendelkezik.
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(2) A Hszt. 44. § (1) bekezdés b), e), f), i) és j) pontja vagy a Hszt. 245/D. § (3) bekezdése alapján megfelelõ beosztás hiánya

miatt rendelkezési állományba helyezettnek a rendelkezési állományba helyezéskor az állományilletékes parancsnok

határozza meg a szolgálatteljesítés helyét, tartalmát és azt az elöljárót, akinek irányításával szolgálati feladatait ellátja.

A rendelkezési állományban levõ részére csak képzettségének, felkészültségének, valamint egészségi, pszichikai,

fizikai állapotának megfelelõ szolgálati feladat határozható meg.

(3) A hivatásos állomány Hszt. 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkezõ tagjának a nyugdíj elõtti

rendelkezési állományba helyezésre irányuló kérelmét a kérelemben megjelölt idõpontot megelõzõ legalább hatvan

nappal – a szolgálati út betartásával – az állományilletékes parancsnok részére kell benyújtania. Az állományilletékes

parancsnok a feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtását követõ negyvenöt napon belül állományparancsban

rendelkezik a nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezésrõl és az illetmény összegének megállapításáról.

(4) A munkáltató érdekkörében felmerült okból történõ nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezésrõl, annak

indokairól az állományilletékes parancsnok – a rendelkezési állományba helyezés tervezett idõpontját megelõzõ

legalább harminc nappal megelõzõen – írásban tájékoztatja a hivatásos állomány érintett tagját.

(5) Az állományilletékes parancsnok a nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezést megelõzõen megkeresi

a nyugdíjmegállapító szervet a hivatásos állomány tagját megilletõ öregségi nyugdíj összegének kiszámítása

érdekében.

17. Berendelés, más szervhez vezénylés

24. § (1) A berendelést, vezénylést kezdeményezõ szerv vezetõje annak kezdõ idõpontjáról és várható tartamáról

a berendelést vagy vezénylést megelõzõen – fontos szolgálati érdek kivételével – legalább egy hónappal írásban

tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot és a hivatásos állomány érintett tagját.

(2) A berendelés vagy vezénylés megszüntetésekor a felajánlott beosztásról vagy annak hiányáról a berendelés vagy

vezénylés megszüntetését követõ öt munkanapon belül írásban tájékoztatni kell a hivatásos állomány tagját, aki

a beosztás vagy a rendelkezési állomány elfogadásáról, illetve elutasításáról öt munkanapon belül írásban nyilatkozik.

A nyilatkozat hiányát a felajánlás elutasításának kell tekinteni.

(3) A szenior állományból berendelt vagy vezényelt hivatásos állományú berendelésének vagy vezénylésének

megszüntetése esetén részére a vele a szenior állományba vételrõl szerzõdést kötõ szervezeti egység köteles

a szerzõdésben meghatározott feladatkör ellátását biztosítani.

18. A szolgálati viszony megszûnése

25. § Ha a szolgálati viszony megszûnésérõl rendelkezõ állományparancs közlését követõen, de a hatályosulása elõtt

a szolgálati viszony megszüntetése más jogcímen végrehajthatóvá válik, vagy végre kell hajtani, a már közölt

állományparancsot erre hivatkozással érvényteleníteni kell, és a hivatásos állomány tagját megilletõ járandóságokat,

valamint megtérítési kötelezettséget a végrehajtható jogcímnek megfelelõen kell meghatározni.

19. A szolgálati viszony megszüntetése kérelemre

26. § (1) A Hszt. 264/F. § (1) bekezdésében meghatározott, a szenior állomány szolgálati viszonyának megszûnésére irányuló

kérelmet – a Hszt. 264/F. § (2) bekezdésében meghatározott hatvan napos határidõ figyelembevételével – a szenior

állomány tagjának az állományilletékes parancsnokhoz írásban kell benyújtani, amit nem kell indokolnia.

(2) Az állományilletékes parancsnok a kérelem alapján intézkedik:

a) a szenior állomány tagját megilletõ járandóságok kifizetésére,

b) az esetlegesen megállapítható megtérítési kötelezettség érvényesítésére,

c) szükség esetén a jogviszony megszüntetéséig a szolgálati feladatok ellátásának és a szabadság kiadása rendjének

meghatározására,

d) az állományparancs elkészítésére és aláíratására.

20. Közös megegyezés

27. § (1) A szolgálati viszony megszüntetésére irányuló kezdeményezést írásban kell rögzíteni és nem kell indokolni.

A kezdeményezés elfogadása esetén az errõl szóló megállapodást írásba kell foglalni.
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(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a szolgálati viszony megszüntetésének idõpontját,

b) a hivatásos állomány tagját megilletõ járandóságokat,

c) a megtérítési kötelezettséget, annak kiszámításának módját vagy az arról szóló rendelkezésre hivatkozást,

d) a hivatásos állomány tagjának kioktatását a szolgálati viszony közös megegyezéssel történõ megszüntetésének

jogkövetkezményeirõl, valamint

e) – ha szükséges – a jogviszony megszüntetéséig a szolgálati feladatok ellátásának és a szabadság kiadásának

rendjét.

(3) A közös megegyezés kezdeményezésérõl a szolgálati elöljáró a javaslatával együtt soron kívül tájékoztatja az

állományilletékes parancsnokot, aki a közös megegyezés jóváhagyása esetén intézkedik a megállapodás

elkészítésérõl és aláíratásáról.

(4) A szolgálati viszony megszüntetésérõl rendelkezõ állományparancsot vagy határozatot csak azt követõen lehet

kiadmányozni, ha a megállapodást a hivatásos állomány tagja aláírta és egy példányát átvette.

21. Lemondás

28. § (1) A lemondási idõ a lemondási nyilatkozat szolgálati úton történt benyújtása napját követõ nappal kezdõdik.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja a lemondásról szóló nyilatkozatában a két hónap lemondási idõ letelte elõtti idõpontra

kéri a szolgálati viszonyának megszüntetését, kérelme elfogadásáról vagy elutasításáról írásban tájékoztatni kell. A

szolgálati elöljáró javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója a lemondási idõ alatti szolgálatteljesítéstõl eltekinthet.

Errõl a szolgálati viszony megszüntetésérõl szóló állományparancsban vagy határozatban rendelkezni kell.

(3) Lemondás esetén az állomány tagja elveszíti jogosultságát:

a) az egyenruha viselésére,

b) a lakás és egyéb hitelek kedvezményes törlesztésére és

c) a szolgálati lakás használatára.

22. Felmentés

29. § (1) A szolgálati viszony felmentéssel történõ megszüntetésérõl állományparancsban vagy határozatban kell rendelkezni.

Az indokolásnak tartalmaznia kell a felmentéshez vezetõ és annak okszerûségét alátámasztó körülményeket.

(2) Az állományparancsban vagy határozatban a felmentés kezdõ és befejezõ idõpontját úgy kell meghatározni, hogy az

állományparancs vagy határozat a felmentési idõ megkezdése elõtt közölhetõ legyen. Ha a felmentési idõ

megkezdéséig az állományparancs vagy határozat közlésére nem kerül sor, azt a közlés újabb megkísérlése elõtt

szükség szerint módosítani kell.

(3) Nemzetbiztonsági ellenõrzés során megállapított kockázati tényezõ felmerülése esetén az állományilletékes

parancsnok köteles mérlegelni az érintettnek az adott beosztásban, valamint a hivatásos szolgálati viszonyban

tartását. Ha a biztonsági kockázat alapján a szolgálati viszony megszüntetése indokolt, de a biztonsági szakvélemény

ténymegállapításaival szemben az érintett panasszal élt és a szakvélemény ténymegállapításai egyéb módon nem

tisztázhatók, a szolgálati viszony megszüntetését annak elbírálásáig el kell halasztani. Az érintett a panasz elbírálásáig

csak nemzetbiztonsági ellenõrzésre nem kötelezett munkakörbe tartozó feladatokat láthat el. Az elbírálás ideje alatt az

érintett a ténylegesen ellátott munkakörhöz rendszeresített pótlékok, illetmény folyósítására jogosult,

a nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezett munkakörhöz megállapított illetményének folyósítását szüneteltetni kell.

(4) Ha a szolgálati viszony megszüntetésére nemzetbiztonsági kockázat miatti alkalmatlanságból – nem felróható okból –

felmentéssel kerül sor, a felmentési idõ teljes tartamára mentesíteni kell a hivatásos állomány tagját a szolgálat ellátása

alól.

(5) A hivatásos állomány tagját a felmentési idõ csökkentésére irányuló írásbeli kérelme esetén írásban kell tájékoztatni

a várható jogkövetkezményekrõl, majd a szolgálati viszony megszüntetésének idõpontját az érintett nyilatkozata

alapján kell meghatározni.

30. § Minõsítés alapján történõ szolgálati viszony megszüntetésére a minõsítésre jogosult szolgálati elöljáró tesz javaslatot.

A szolgálati viszony megszüntetésérõl akkor is intézkedni kell, ha a minõsítés megállapításaival szemben az érintett

bírósághoz fordult.
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31. § (1) A Hszt. 56. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná válás miatti felmentésre

büntetõeljárásban hozott jogerõs ítélet vagy a kifogástalan életvitel ellenõrzés befejezésérõl szóló indokolt határozat

alapján kerülhet sor.

(2) Az állományilletékes parancsnok

a) a büntetõeljárásban hozott jogerõs ítélet (ítéleti értesítõ) kézhezvételét követõen az ítélet jogerõre

emelkedésének napjára visszamenõleg, vagy

b) a kifogástalan életvitel ellenõrzésének befejezésérõl szóló indokolt határozat kézhezvételét követõen,

amennyiben a kifogásolható életvitelt megállapítja,

haladéktalanul intézkedik a szolgálati viszony megszüntetése iránt.

32. § (1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 56. § (6a) bekezdése alapján a jogerõs ítélet kézhezvételét követõen három

munkanapon belül a szolgálati út betartásával írásban kérheti a minisztertõl, hogy az alkalmatlanság megállapításától

tekintsen el.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott kérelem helybenhagyásáról vagy elutasításáról nyolc munkanapon

belül dönt.

(3) A miniszteri döntés meghozataláig a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonya megszüntetésének végrehajtását fel

kell függeszteni. Az (1) bekezdésben megjelölt határidõ leteltéig, vagy a kérelem benyújtása esetén annak elbírálásáig

a szolgálati viszony megszüntetését nem lehet végrehajtani, azonban az érintettet mentesíteni kell a szolgálat ellátása

alól.

(4) Az állományparancsot vagy határozatot a miniszteri döntéstõl függõen hatályon kívül kell helyezni, vagy annak

hatályát a miniszter elutasító döntésének napjára kell módosítani.

23. A szolgálati viszony megszûnése a törvény erejénél fogva

33. § (1) Akinek a szolgálati viszonya a Hszt. 59. § (1) bekezdés a), c) vagy e) pontjában meghatározott okból szûnik meg, az errõl

szóló állományparancsban vagy határozatban csak a megszûnés jogcímét és az arra okot adó körülmény

bekövetkeztének napját kell megjelölni.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja a képzési kötelezettségének nem tett eleget, a szolgálati viszonya a törvény erejénél

fogva történõ megszûnésének megállapítása elõtt az állományilletékes parancsnok az érintettet meghallgatja, vagy

írásban nyolc napos határidõvel felszólítja a mulasztás okának kimentésére és figyelmezteti a kimentés elmaradásának

jogkövetkezményeire.

(3) A Hszt. 59. § (1) bekezdés c), valamint e) pontjában meghatározott okból a szolgálati viszony megszûnését a választás

eredményének hivatalos közzétételének napjával vagy az állami vezetõi kinevezést megelõzõ nappal kell

megállapítani.

24. A szolgálati viszony megszüntetésével kapcsolatos általános szabályok

34. § (1) Ha a szolgálati viszony megszüntetésére létszámcsökkentés, vagy átszervezés miatt kerül sor, a fegyveres szervet

a szolgálati viszony megszüntetését megelõzõen szolgálati beosztás-felajánlási kötelezettség terheli. A felmentés

közlésének tervezett idõpontja elõtt az érintettel egyeztetõ megbeszélést kell folytatni, amelyen az állományilletékes

parancsnok vagy felhatalmazásával a szolgálati elöljáró, valamint az illetékes humánigazgatási szakszolgálat

megbízottja vesz részt. A hivatásos állomány tagjának kérésére biztosítani kell, hogy az egyeztetõ megbeszélésen az

érdekképviseleti szerv tisztségviselõje, képviselõje is részt vehessen.

(2) Az egyeztetõ megbeszélést a szolgálati viszonynak a fegyveres szerv által kezdeményezett megszüntetése esetén –

a közös megegyezés, a próbaidõ alatti azonnali hatályú és a fegyelmi ok miatti megszüntetés kivételével – a szolgálati

viszony tervezett megszüntetése vagy a felmentési idõ kezdete elõtt legalább harminc nappal kell végrehajtani.

(3) A megbeszélésen tisztázni kell a szolgálati jogviszonnyal összefüggõ valamennyi kérdést. Az egyeztetõ

megbeszélésrõl feljegyzést, a hivatásos állomány tagjának, vagy az érdekképviseleti szerv képviselõjének kérésére

jegyzõkönyvet kell készíteni, amelybõl egy példányt az érintettnek át kell adni, egy példányt pedig a személyi anyag

részeként kell kezelni.

(4) Megtérítési kötelezettség fennállása esetén annak várható összegérõl az egyeztetõ beszélgetés során az érintettet

tájékoztatni kell, a szolgálati viszony megszüntetését elrendelõ állományparancsban vagy határozatban pedig annak

pontos összegét és jogcímét közölni kell.

A követelést a szolgálati viszonyról szóló igazoláson is fel kell tüntetni.

40774 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



35. § A szolgálati viszony megszüntetésekor

a) az állományilletékes parancsnok

aa) az errõl szóló állományparancs vagy határozat kiadmányozása elõtt ellenõrzi a szolgálati viszony

megszüntetésének törvényességét, megalapozottságát,

ab) a kiadmányozást követõen személyesen vagy szolgálati elöljáró útján ismerteti az érintettel az

állományparancsot vagy határozatot, és intézkedik a beosztással járó szolgálati feladatok átadásáról,

b) a humánigazgatási szakszolgálat

ba) gondoskodik a szükséges okmányok (szolgálati igazolás, leszerelési lap) elõkészítésérõl, és azoknak az

utolsó munkában töltött napon az érintettnek történõ átadásáról, az intézkedésre jogosult szervekhez

továbbításáról,

bb) bevonja a szolgálati igazolványt,

bc) bevonja az azonosító jelvényt,

bd) nyugállományba helyezés esetén kiadja a nyugdíjas igazolványt,

c) az illetékes gazdasági, pénzügyi szerv

ca) bevonja a kiadott fegyverzeti, vegyvédelmi, ruházati és egyéb felszerelési tárgyakat, továbbá visszavonja

a kiadott informatikai jogosultságokat,

cb) gondoskodik a jogszabályban meghatározott, valamint a szolgálati viszony megszüntetését elrendelõ

parancsban rögzített járandóságok kifizetésérõl,

cc) eltérõ megállapodás hiányában bevonja a szerv által kiadott okmányokat, és az ügykezelési szabályok

szerint intézkedik azok irattárba helyezésére vagy selejtezésére, továbbá

cd) a szolgálati igazoláson rögzíti a kifizetett ellátásokat, az esetleges tartozásokat, fizetési meghagyásokat.

25. Tartalékállományba helyezés

36. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának a felmentésére nem a Hszt. 56. § (2) bekezdés b) pontja, vagy 57. § (3) és (4)

bekezdésében meghatározott okból került sor, a felmentési idõ megkezdésekor az állományilletékes parancsnok

intézkedik a tartalékállományba helyezésére. Errõl az érintettet a felmentés közlésekor a tartalékállományba tartozás

szabályainak ismertetésével írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatásra és annak tudomásulvételére az

állományparancs közlésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a törvényben meghatározott feltételek fennállása

esetén a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszony megszûnésekor kérheti a tartalékállományban meghagyását. A

tájékoztatásnak tartalmaznia kell a tartalékállományban meghagyás esetén fennálló jogokat és kötelezettségeket is.

(3) A humánigazgatási szakszolgálat a tartalékállományba helyezésrõl a hivatásos állomány érintett tagjára vonatkozóan

kitöltött, önálló jogszabályban meghatározott adatokat tartalmazó adatlap és a jogviszony megszûnésérõl szóló

állományparancs megküldésével haladéktalanul értesíti az országos parancsokságot, amely a jogszabályokban

foglaltak szerint intézkedik az adatok nyilvántartásba vételérõl és a tartalékállományt kezelõ szervhez továbbításról.

(4) Ha a hivatásos állomány tagja a felmentési ideje alatt a tartalékállomány keretében valamely költségvetési szervnél

jogviszonyt létesít, a szolgálati viszony megszûnése idõpontjának módosítására hivatalból intézkedni kell.

(5) A szolgálati viszonya megszûnéséig, de legfeljebb az azt követõ öt munkanapon belül az érintett a volt szolgálati helye

szerinti állományilletékes parancsnokhoz benyújtott kérelmében kérheti a tartalékállományban meghagyását. A

humánigazgatási szakszolgálat a kérelmet haladéktalanul továbbítja az országos parancsnoksághoz és intézkedik az

illetménykifizetõ hely felé a végkielégítés visszatartására.

26. Összeférhetetlenség

37. § (1) Az állomány tagjának méltányolható okok (közvetlen családtagok elhelyezkedési problémája, családi körülmények

miatt nem vállalható utazás stb.) miatti kérelme alapján az állományilletékes parancsnok javaslatára a miniszter

engedélyezheti a közeli hozzátartozójával szolgálati alá-fölérendeltségi viszonyba kerülést.

(2) A hivatásos állomány tagja a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmét a szolgálati

elöljáró útján a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz írásban köteles benyújtani.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmezõ nevét, születési idejét, anyja nevét,

b) a szolgálati helyét, beosztását, továbbá
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c) azt, hogy milyen jogviszonyban, milyen szervezetnél, minõségben, idõtartamban, munkarendben kíván munkát

végezni.

(4) A hivatásos állomány tagjai részére – a Hszt. 65. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenységek kivételével –

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését az állományilletékes parancsnok engedélyezheti.

(5) A kérelem alapján az állományilletékes parancsnok köteles megvizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevékenységgel

kapcsolatban megállapítható-e valamely, a Hszt. 65. § (5) bekezdésében rögzített, az engedély megadását kizáró ok. A

kérelem elbírálása során bekérhetõ a hivatásos állomány tagjának az összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozata,

a szervezet mûködését rögzítõ alapszabály, cégjegyzékkivonat, továbbá egyéb okirat. Ha az érintett az iratok

becsatolására vonatkozó felhívásnak – a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés ellenére – nem tesz eleget,

a kérelmet el kell utasítani.

(6) Nem engedélyezhetõ a hivatásos állomány tagja részére a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése

különösen, ha

a) a munkavégzés ellentétes az adott fegyveres szervre vonatkozó, törvényben meghatározott alapfeladatokkal,

azok végrehajtását veszélyezteti vagy akadályozza,

b) a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyából fakadó és a beosztásával járó szolgálati feladatai ellátását

veszélyezteti,

c) a fegyveres szerv vagy a foglalkoztató más szerv gazdasági érdekeit sérti,

d) a fegyveres szerv vagy a foglalkoztató más szerv tekintélyének csorbítására alkalmas vagy azt veszélyezteti,

e) a tevékenység a hivatásos állomány tagjának munkaköri kötelességébõl fakadó szolgálati feladata,

f) a végzendõ tevékenység harmadik személyre vonatkozó információ gyûjtésére irányul,

g) személyek õrzésével, biztosításával és e személyek objektumainak õrzésével kapcsolatos feladatra terjed ki, vagy

követelés behajtására irányul, vagy

h) a tevékenység a fegyveres szervnél rendszeresített nyilvántartások közvetlen felhasználásával történne, vagy

olyan ügyintézésre vonatkozik, amelyben valamely fegyveres szerv mint hatóság jár el.

38. § (1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 65. § (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét köteles írásban teljesíteni, és

az állományilletékes parancsnokhoz felterjeszteni.

(2) Bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén, ha az az állományilletékes parancsnok tudomására jut, az érintettet

írásban kell felszólítani – a jogkövetkezményekre figyelmeztetés mellett – kötelezettsége haladéktalan teljesítésére.

39. § (1) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését az állományilletékes parancsnok határozott vagy határozatlan

idõtartamra írásban engedélyezheti.

(2) Kizáró ok fennállása esetén az engedélyezés megtagadásáról írásban kell rendelkezni, amellyel szemben a hivatásos

állomány tagja szolgálati panasszal élhet.

(3) A kiadott engedélyekrõl a szükséges adatokat a személyügyi alap- és központi nyilvántartásban is rögzíteni kell.

(4) A korábban kiadott engedélyeket az állományilletékes parancsnok az országos parancsnok, a rendõrségrõl szóló

törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv fõigazgatójának, valamint

a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv fõigazgatójának döntése szerint, de

legalább évente köteles felülvizsgálni, és ha indokolt – a Hszt. 65. §-ában és e rendeletben meghatározott kizáró

körülmények esetén –, az engedélyt visszavonni.

40. § A munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettséggel idõben egybeesõ, munkavégzéssel járó egyéb jogviszony

létesítése nem engedélyezhetõ.

27. A szolgálat teljesítésére vonatkozó szabályok

41. § (1) A szolgálati viszony létesítésekor, valamint új beosztásba vagy munkakörbe helyezés esetén az elsõ szolgálatteljesítés

megkezdésekor (a továbbiakban: elsõ szolgálatteljesítés) a hivatásos állomány tagjának át kell adni a szolgálati

beosztásra meghatározott munkaköri leírást, melyet az érintettnek alá kell írnia.

(2) Az elsõ szolgálatteljesítés megkezdésekor a hivatásos állomány tagjával ismertetni kell a tevékenységére vonatkozó

munkarendet, a szolgálati és pihenõidõ biztosításának, a hivatásos állomány tagját terhelõ kártérítési felelõsség

rendjének szabályait (Szervezeti és Mûködési Szabályzat, Ügyrend), ki kell oktatni az adott szolgálati helyre vonatkozó

munkavédelmi, tûzvédelmi és egyéb biztonsági rendszabályokról, melynek megtörténtét írásban dokumentálni kell.

40776 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



28. Elõmenetel a rendfokozatban

42. § (1) Az elsõ és az elsõ tiszti rendfokozatba történt kinevezést követõen a további magasabb rendfokozatokba történõ

elõmenetel – a tábornoki rendfokozatok kivételével – elõléptetéssel történik.

(2) A soron történõ elõléptetés az egyes beosztásokban elérhetõ rendfokozati maximumig valósulhat meg.

43. § (1) A soron történõ elõléptetést a Hszt. 78. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek megléte esetén a várakozási idõ

leteltét követõ nappal kell elrendelni.

(2) Akinek a soron következõ rendfokozatba történõ elõléptetésére a szükséges feltételek valamelyikének hiánya vagy

más kizáró ok miatt nem kerülhet sor, errõl õt a várakozási idõ lejárta elõtt írásban értesíteni kell.

44. § Akit büntetõ- vagy fegyelmi eljárás lezárásakor az elõléptetést kizáró ok megszûnése miatt elõléptetnek, és vele

szemben nem a Hszt. 123. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti fenyítést alkalmazták, annak az új rendfokozathoz elõírt

várakozási idejét az eredeti elõléptetési határidõ figyelembevételével kell megállapítani.

29. Besorolás, elõresorolás, képzés

45. § (1) A hivatásos állományba történõ kinevezéssel egyidõben, továbbá beosztási kategóriaváltással is járó magasabb

beosztásba helyezéskor a hivatásos állomány tagját az adott beosztási kategória elsõ fizetési fokozatába kell besorolni,

és a rendfokozati illetményét, a beosztási illetményét és az ahhoz kapcsolódó egyéb illetményelemeket a Hszt.

245/H. §-a és 6/B. számú melléklete figyelembevételével kell megállapítani.

(2) A beosztási kategórián belül a magasabb fizetési fokozatba történõ elõresorolást a beosztásban eltöltött szolgálati idõ

alapján, az esedékesség hónapjának elsõ napjával kell végrehajtani.

(3) Beosztás változás esetén – amennyiben az nem jár beosztási kategória változással, vagy arra átszervezés miatt kerül sor

– a korábbi beosztásban eltöltött idõt folyamatosnak kell tekinteni, amit a fizetési fokozat megállapításakor be kell

számítani.

(4) A Hszt. 254. § (1) bekezdése szerinti elõresorolás csak egy alkalommal történhet és az a beosztás megnevezését nem

érinti.

46. § (1) A hivatásos állomány tagja a magasabb beosztáshoz szükséges képzettség megszerzése érdekében pályázat alapján

rendészeti (katonai) vagy polgári oktatási intézményben folytathat tanulmányokat.

(2) Amennyiben a hivatásos állomány tagjának képzésére a szerv kötelezése alapján kerül sor, úgy az elõírt

kedvezményeket és a tanulmányok folytatásának valamennyi költségét az érintettel kötött megállapodás alapján

a fegyveres szervnek kell biztosítani, és ez esetben tanulmányi szerzõdés nem köthetõ.

(3) A hivatásos állomány tagjának egyéni elhatározáson alapuló továbbtanulását az állományilletékes parancsnok köteles

biztosítani, ha azonban az nem esik egybe a szolgálat érdekével, akkor az érintett számára csak a Hszt. 98. §-a szerint

a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidõ biztosítása kötelezõ, amelynek tartama illetmény nélküli igazolt

távollétnek minõsül.

30. Az állomány minõsítése, jellemzése

47. § (1) A hivatásos állomány tagjával a minõsítõ ismerteti a minõsítéssel, valamint a szolgálati jellemzéssel kapcsolatos jogait.

(2) A hivatásos állománynak a büntetés-végrehajtás gazdálkodó szervezetéhez vezényelt és minõsítésre kötelezett tagját

az állományilletékes parancsnok a gazdálkodó szervezet vezetõjének írásbeli véleménye alapján minõsíti.

48. § A hivatásos állomány tiszti, fõtiszti és tábornoki rendfokozatú tagjáról – ha az elõzõ minõsítéstõl több mint két év eltelt –

szolgálati jellemzést kell készíteni

a) a más fegyveres szervhez történõ áthelyezése, vagy

b) a magasabb vagy más szakirányú végzettség megszerzéséhez történõ beiskolázása

esetén.

49. § A hivatásos állomány tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozatú tagjáról szolgálati jellemzést – a nyugdíjkorhatár elérését

megelõzõ öt év kivételével – az alábbi esetekben kell készíteni:

a) véglegesítést megelõzõen,
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b) magasabb beosztásba kinevezés esetén,

c) más fegyveres szervhez történõ áthelyezést megelõzõen,

d) rendvédelmi oktatási intézményben végzett tanuló és hallgató esetében a hivatásos állományba történõ

kinevezéskor,

e) minõsítés alapján alkalmatlanság miatti felmentéskor,

f) oktatási intézménybe történõ beiskolázáskor, továbbá

g) más beosztási kategóriába sorolás elõtt,

de legalább ötévenként.

50. § (1) A szolgálati jellemzésben értékelni kell a hivatásos állomány tagjának szakmai ismeretszintjét és jártasságát, fizikai

állóképességét, terhelhetõségét, teljesítõképességét, a vele szemben támasztott követelmények teljesítését,

személyiségi és magatartásbeli jellemzõit, továbbá a szolgálati viszonyt vagy annak módosítását érintõ esetben az arra

vonatkozó javaslatot és indokolást.

(2) A szolgálati jellemzés készítése a közvetlen szolgálati elöljáró feladata.

(3) Az elkészült minõsítést (szolgálati jellemzést) a hivatásos állomány tagja személyi anyagában kell elhelyezni és tárolni.

31. A szabadság nyilvántartásának, kiadásának szabályai

51. § (1) A hivatásos állomány tagját megilletõ alap- és pótszabadság mértékét évente, valamint a jogosultság változását

követõen meg kell állapítani, és azt az érintett tudomására kell hozni.

(2) A szabadság nyilvántartását és a kiadás tervezését szervezeti egységenként a szolgálati feladatok függvényében és az

érintettek igényének figyelembevételével az állományilletékes parancsnok intézkedése szerint kell végrehajtani.

(3) A szabadság engedélyezésére vonatkozó munkáltatói jogkört az állományilletékes parancsnok a szolgálati elöljáróra

átruházhatja.

(4) A szabadság kiadásánál a hivatali munkarendben dolgozók számára az ötnapos munkahét munkanapjait kell

szabadságként figyelembe venni. A folyamatos ügyeleti szolgálatot ellátók és a váltásos munkarendben dolgozók

esetében a szabadság kiadása a szolgálati napok figyelembevételével történik.

(5) A szabadságot valamennyi szolgálati idõrendszerben foglalkoztatott részére úgy kell kiadni, hogy a szabadság kezdõ

napja a rá érvényes szolgálatszervezés szerint szolgálati napra essen.

(6) Váltásos szolgálati idõrendszerben dolgozóknál a szabadságot úgy kell kiadni, hogy annak befejezõ napja után az

állomány tagjának az eredeti szolgálati rend szerint szolgálati nap következzen.

(7) A szabadság szolgálati napokra történõ átszámításának módja:

a) meg kell állapítani a hivatali munkarendben dolgozók évi munkanapjainak számát, majd a váltásos

munkarendben dolgozók egy év alatt teljesítendõ szolgálati napjainak számát,

b) a váltásos szolgálati idõrendszerben dolgozók szolgálati napjait el kell osztani a hivatali munkarendben dolgozók

munkanapjainak számával, így megállapítható a két szolgálati rend szerinti szabadságként számfejthetõ

távollétek aránya,

c) a napok hányadosát három tizedes jegyig kell kiszámítani, a kerekítés szabályai szerint. A tört napokból kapott

szabadságot szintén a kerekítés szabályai szerint kell meghatározni.

(8) A Hszt. 94. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségügyi szabadság a gyermek kórházi ápolását vagy

betegségét megállapító orvosi igazolás alapján vehetõ igénybe.

32. Szolgálatteljesítési idõ

52. § (1) A hivatásos állomány tagja beosztásától függõen a szervezet jogszabályban meghatározott feladatainak folyamatos

ellátása érdekében

a) hivatali,

b) hivatali munkarendtõl eltérõ,

c) folyamatos,

d) váltásos, valamint

e) vezényléses

szolgálati idõrendszerben teljesíti szolgálatát.
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(2) A folyamatos, váltásos szolgálatteljesítési idõrendben dolgozóknál, ahol a szolgálatteljesítést naponta azonos helyen

2 fõ egymás utáni beosztásával rendelik el, az eligazítás, váltás, valamint a szolgálati felszerelések felvétele és leadása

érdekében a szolgálatteljesítési idõ legfeljebb 30 perccel meghosszabbítható.

(3) A hivatásos állomány tagjának szolgálatteljesítési idõrendjét az állományilletékes parancsnok határozza meg.

(4) A büntetés-végrehajtási intézeteknél a szolgálatteljesítési idõ szempontjából õrszolgálat jellegû beosztásnak minõsül

a fogvatartás rendjének és biztonságának fenntartására rendszeresített szolgálati beosztás.

(5) A 6 órát meghaladó szolgálatteljesítési idõ esetén 30 perc, a folyamatos, váltásos szolgálati idõrendszerben dolgozó

számára 60 perc munkaközi szünetet kell a munkaidõ terhére biztosítani.

53. § (1) Ha a szolgálati feladatot az eredeti szolgálati beosztásba tartozó feladatként kell más szervezeti egységben vagy más

helységben teljesíteni, akkor a ténylegesen szolgálatban töltött szolgálatteljesítési idõt kell számítani. Az utazással

indokoltan eltöltött idõt a szolgálatteljesítési idõbe be kell számítani.

(2) Ha a szolgálati feladatot határozatban, parancsban, berendelõ (meghívó) levélben, kiküldetési utasításban elrendelve

vagy az elöljáró utasítására kell más szervezeti egységnél vagy a lakóhelyen kívül teljesíteni, akkor

a) az egynapos távollétnél vagy naponkénti oda-vissza utazásnál az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell

eljárni,

b) a kétnapos távollétnél legalább napi 8 óra szolgálatteljesítési idõt kell jóváírni, ennél többet akkor, ha az elsõ

napon az indulás és a napi feladatteljesítés befejezési ideje közötti, a második napon a feladatteljesítés kezdési

ideje és a visszautazással eltöltött idõ közötti idõtartam a 8 órát meghaladja,

c) a három- vagy többnapos távollétnél az elsõ és az utolsó napon a kétnapos távollétre vonatkozó szabályok szerint

kell eljárni, a közte lévõ egy vagy több napra pedig napi 8 óra szolgálatteljesítési idõ ismerhetõ el, kivéve, ha 8 órát

meghaladó szolgálatteljesítés történt,

d) a többhetes távollétnél az utazással indokoltan eltöltött idõt annyiszor kell figyelembe venni, ahányszor

a hivatásos állomány tagja részére az utazást engedélyezték.

33. Túlszolgálat

54. § (1) A folyamatos, váltásos szolgálati idõrendszerben dolgozónál a munkaszüneti napon teljesített szolgálat önmagában

nem jelent túlszolgálatot. A túlszolgálat akkor keletkezik, ha a havi munkaidõkeretet az e napon teljesített szolgálat

részben vagy egészben túllépi, vagy ha soron kívüli szolgálatteljesítésre történt a berendelés.

(2) Az elrendelhetõ túlszolgálat tartama naptári évenként – kivéve, ha a Hszt. 87. § (3) bekezdését kell alkalmazni –

legfeljebb 450 óra.

34. Ügyeleti szolgálat

55. § Ügyeleti szolgálat az állományilletékes parancsnok által elrendelt és meghatározott helyen teljesített ügyelet.

35. Kérelem és a szolgálati panasz elbírálása

56. § (1) A szolgálati elöljáró meghallgatja a hivatásos állomány tagját – amelyrõl jegyzõkönyvet készít – a szolgálati

viszonyával összefüggésben írásban vagy szóban benyújtott kérelmével kapcsolatban, ha

a) annak elbírálása jogkörét meghaladja, vagy

b) az elbíráláshoz ez szükséges.

(2) A megtett intézkedésérõl a szolgálati elöljáró a kérelmezõt harminc napon belül írásban tájékoztatja. Hatáskörét

meghaladó ügyben a keletkezett iratokat állásfoglalásával együtt a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz

felterjeszti, aki a kérelem tárgyában – a beérkezéstõl számított harminc napon belül – dönt, és errõl az érintettet

értesíti.

(3) A hivatásos állomány tagja szolgálati panaszt a szolgálati viszonyát érintõ, azzal összefüggõ munkáltatói jogkörben

hozott döntéssel, intézkedéssel vagy ezek elmulasztásával kapcsolatban a szolgálati út betartásával nyújthat be.

(4) A szolgálati panaszban sérelmezett munkáltatói intézkedést hozó vagy azt elmulasztó elöljáró, ha a szolgálati

panasszal nem ért egyet, véleményével kiegészítve a keletkezett iratokat az elbírálásra jogosult elöljáróhoz

(vezetõhöz) tizenöt napon belül felterjeszti.
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(5) Az elbírálásra jogosult elöljáró, ha a panasznak részben vagy egészében helyt adott, a sérelmezett munkáltatói

intézkedést hatályon kívül helyezi és új intézkedés kiadására kötelezi a munkáltatói jogkör gyakorlóját, vagy az

intézkedés tartalmát megváltoztatja, vagy kötelezi az intézkedést elmulasztó elöljárót a munkáltatói intézkedés

meghozatalára. A határozat rendelkezésének megfelelõen a munkáltatói intézkedésrõl szóló állományparancsot

módosítani kell vagy új intézkedést kell kiadni.

(6) A fegyveres szerv állományába tartozó szolgálati viszonnyal összefüggõ kérelmét vagy szolgálati panaszát a szolgálati

út betartásával kell benyújtani és továbbítani, valamint az érdemi döntésrõl a kérelmezõt, panaszost tájékoztatni.

(7) Ha a panasz nem szolgálati viszonnyal függ össze vagy külön eljárás alapján kell elbírálni, errõl a panaszost és a jogi

képviselõjét tájékoztatni kell, és a panaszt a hatáskörrel rendelkezõ illetékes vezetõhöz kell áttenni.

36. Személyügyi igazgatás

57. § (1) A fegyveres szerveknél a személyügyi igazgatás keretébe tartozó feladatok:

a) a hivatásos állományba kerülõk kiválasztásával, pályáztatásával, kinevezésével, képzésével, továbbképzésével,

valamint az állományban lévõk szolgálati viszonyát érintõ munkáltatói intézkedések elõkészítésével,

szervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

b) a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk személyügyi igazgatási feladataival összefüggõ döntés-elõkészítõ,

koordináló, valamint a döntések végrehajtását biztosító tevékenységek,

c) a fegyveres szervek és szervezeteik mûködtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges vezetõi állomány utánpótlásának

tervezése, biztosítása,

d) a hivatásos és szerzõdéses állomány elõmenetelének biztosításával összefüggõ személyügyi igazgatási feladatok

végzése,

e) az állományban lévõk és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettekkel kapcsolatos szociális és

kegyeleti intézkedések végrehajtása.

(2) A személyügyi igazgatási feladatok ellátásának követelményei:

a) a személyi döntések meghozatalánál biztosítani kell az elfogultság, az egyoldalú megítélés kizárását,

b) a döntések elõkészítésébe be kell vonni a közvetlen szolgálati elöljárót, a hatáskörrel rendelkezõ érdekképviseleti

szervet, a Hszt. által meghatározott esetekben az érintett személyt. Bármelyik fél által nyilvánított eltérõ vélemény

a döntésre vonatkozóan halasztó hatályú. Ez esetben a döntésre jogosult munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró

köteles szolgálati elöljárójának állásfoglalását kérni,

c) a személyügyi igazgatási intézkedések során biztosítani kell a személyiségi jogok védelmét, továbbá

d) biztosítani kell – a titokvédelmi szabályok betartásával – a személyi döntésekrõl való nyílt tájékoztatást.

37. A személyügyi igazgatás irányítása és ellenõrzése

58. § (1) A fegyveres szervek egészére kiterjedõen a személyzeti igazgatás szakirányítását a miniszter a Belügyminisztérium

központi személyügyi szerve útján, az országos parancsnokok pedig a fegyveres szervre vonatkozóan a szerv

humánigazgatási szakszolgálata útján végzik.

(2) Az állományilletékes parancsnok a személyügyi igazgatással kapcsolatos feladatait köteles folyamatosan személyesen

végezni, valamint a személyügyi szerv útján irányítani és ellenõrizni.

(3) A személyügyi igazgatás ellenõrzése kiterjed

a) a Hszt. és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak helyi szintû érvényre juttatásának

elemzésére,

b) az alárendelt állományilletékes parancsnokok, személyügyi szervek személyügyi tevékenységének átfogó

megítélésére és

c) az ellenõrzött szervezet mûködéséhez szükséges személyi feltételek vizsgálatára.

38. A személyügyi nyilvántartás rendje

59. § (1) A miniszter által irányított fegyveres szervek közötti áthelyezés esetén a személyi anyagot végleg eredetben át kell

adni a fogadó szervnek, míg más fegyveres szervek kikérése alapján az érintett írásos hozzájárulása esetén

a személyzeti anyag átadható.
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(2) Az állományból kikerülõk személyi anyagait fogyatékanyagként kell kezelni, arról külön nyilvántartást kell vezetni, és

külön kell tárolni.

(3) A végleg átadandó személyi anyagból az átadó szervnek kivonatot kell készíteni és azt fogyatékanyagként

nyilvántartásba kell helyezni.

60. § (1) A személyügyi nyilvántartás adatállományának folyamatos karbantartása érdekében minden hónap 5. napjáig

a szervek a központi személyügyi nyilvántartás adatkörében történt változásokat a Belügyminisztérium személyügyi

szervének számítástechnikai úton megküldik.

(2) A központi személyügyi nyilvántartásból évente összesített adatfeldolgozást, statisztikai értékelést kell készíteni az

állomány összetételérõl, képzettségérõl, a fluktuációról, a vezetési, szervezési, létszám- és bérgazdálkodással,

a személyügyi, a fegyelmi, a képzési tevékenységgel kapcsolatos vezetõi döntések elõkészítéséhez. Az évente

elkészítendõ adatfeldolgozáshoz, statisztikai értékeléshez az adatok személyazonosításra alkalmatlan módon

használhatók fel.

39. A szolgálati idõ megállapítása, módosítása, igazolása

61. § (1) A hivatásos állományba történõ kinevezéskor meg kell állapítani a Hszt. 326. § (1) bekezdésében, továbbá a Hszt.

100/A. §-ában meghatározott szempontból beszámítható szolgálati viszony, valamint szolgálati idõ kezdetét, és azt

a kinevezési okmányban rögzíteni kell.

(2) A beszámítható idõket napokban kell összeadni, és az évekre történõ átszámításnál háromszázhatvanöt napot kell egy

évnek tekinteni. A fennmaradó töredékidõket hónap, nap pontos megjelölésével kell kiszámítani. Az egyszer már

beszámított szolgálati idõt ismételten beszámítani semmilyen jogcímen nem lehet.

(3) A hivatásos állományba visszavett személy esetében a végkielégítésre jogosító szolgálati viszony kezdetét külön kell

megállapítani, és abba csak a korábbi végkielégítést követõen szolgálati viszonyban töltött, valamint szolgálati

viszonynak minõsülõ idõt lehet figyelembe venni.

(4) A szolgálati idõ pótlékra jogosultság kezdetének megállapításakor a ténylegesen hivatásos állományban töltött idõket

össze kell számítani.

62. § A hivatásos állomány tagjának szolgálati idejét a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja, módosítja és

nyilvántartja.

63. § (1) A kinevezéskor megállapított szolgálati idõ kezdetének a 61. §-ban meghatározottaktól eltérõ módosítása az érintett

okirattal igazolt kérelme alapján történhet. Ez esetben a szolgálati idõ módosítását a kérelem benyújtását követõ

hónap elsõ napjától kell megállapítani.

(2) Ha a szolgálati idõ kezdõ napját a szerv hibájából kell módosítani, a szolgálati idõhöz fûzõdõ járandóságok az elévülési

idõn belül visszamenõleg járnak.

(3) Ha a szolgálati idõ módosítása a szolgálati viszony megszüntetését követõen, nyugállományba helyezettnél történik,

akkor a korábbi munkáltatói jogkör gyakorlója az errõl szóló állományparancs egy példányát a nyugdíjmegállapító

szervnek is megküldi.

40. Az állományra vonatkozó munkáltatói intézkedések kiadásának rendje

64. § (1) A szolgálati viszony keletkezésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos és a szolgálati viszony fennállása

alatt tett munkáltatói intézkedéseket – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a fegyveres szervnél

állományparancsban, miniszteri hatáskörben hozott intézkedéseket határozatban kell elrendelni.

(2) Állományparancsban vagy határozatban kell elrendelni

a) a szolgálati viszony keletkezését, a kinevezést, a változó szolgálatteljesítési helyre vonatkozó kinevezést

a szolgálatteljesítési helyek meghatározásával, a különleges állományba vételt,

b) a szolgálati hely, a beosztás változását, módosítását,

c) a besorolást, az elõléptetést, az elõresorolást,

d) az iskolai végzettség megszerzésére vonatkozó elõírást,

e) a kitüntetést, a jutalmazást,

f) a fegyelmi eljárással kapcsolatos intézkedéseket,
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g) az illetmény nélküli szabadság, a rész-szolgálatteljesítési idõ engedélyezését,

h) a szolgálati viszony szünetelését,

i) a névváltozás átvezetését,

j) a fegyveres szervek közötti, továbbá a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség között történõ áthelyezést,

a vezénylést, a megbízást,

k) a rendelkezési állományba helyezést, annak megszüntetését,

l) a szolgálati viszony megszüntetését, a nyugállományba helyezést,

m) a korábbi munkáltatói intézkedés módosítását és

n) mindazokat a döntéseket, amelyek az addig hatályos állományparancs vagy határozat lényeges elemét érintik.

(3) Ha a szolgálati beosztás betöltéséhez egyéb szakirányú képzettség megszerzése, szaktanfolyam elvégzése szükséges,

annak elvégzését – határidõ megjelölésével – a kinevezéskor, a szolgálati viszony módosításakor elõ kell írni.

(4) Az állományparancs, valamint a határozat szakszerû elõkészítéséért az illetékes személyügyi szerv, az abban foglaltak

jogszerûségéért az adott munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a felelõs.

(5) A munkáltató által egyidejûleg hozott valamennyi intézkedést lehetõség szerint egy állományparancsban, vagy

határozatban kell elrendelni.

(6) Az állományra vonatkozó, munkáltatói döntéseket tartalmazó állományparancsot vagy határozatot úgy kell

elkészíteni, hogy az intézkedéssel érintett valamennyi szerv és személy a rá vonatkozó mértékben a döntésrõl

tudomást szerezzen. Ennek megfelelõen szükséges számú másolatot, vagy kivonatot kell készíteni.

(7) Az állományparancs vagy a határozat eredeti irattári példányát a kiadó szerv személyügyi archívumában évenkénti

csoportosításban kell tárolni és õrizni az irattári terv elõírásai szerint.

(8) Központi hatáskörben vagy más szerv által kiadott állományparancs vagy határozat intézkedésre megküldött

példányait személyi iratként kell kezelni, és az iratkezelési szabályzatnak megfelelõen az irattári terv elõírásai szerint

kell selejtezni.

41. Záró rendelkezések

65. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 36. §, valamint az azt megelõzõ alcím 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti

a) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjérõl szóló 16/1997. (IV.

22.) IM rendelet,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban álló

tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 11/2009. (III. 6.) ÖM

rendelet,

c) az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati

viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 18/2008. (IX. 18.) IRM rendelet,

valamint

d) az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá

tartozó rendvédelmi szervek és az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság hivatásos állományú tagjainak

nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti járadéka megállapításának eljárási rendjérõl szóló

28/2006. (XI. 9.) IRM-ÖTM együttes rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A belügyminiszter 65/2011. (XII. 30.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 4. és

7. pontjában, továbbá (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el.

1. § (1) A rendõrségénél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél (a

továbbiakban együtt: belügyi szervek) a rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat, továbbá munkaköröket (a

továbbiakban együtt: munkakörök), valamint az azok betöltéséhez a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket

szervezési állománytáblázatban kell rögzíteni. A szervezési állománytáblázat a belügyi szerv mûködésének alapvetõ

okmánya.

(2) A szervezési állománytáblázat tartalmazza:

a) a szerv megnevezését, jogállását, szervkódját (munkáltatói számát), a szervezeti hierarchiában elfoglalt helyét

(központi, területi, helyi szerv),

b) a rendszeresített szolgálati beosztásokat és munkaköröket állománykategóriánkénti bontásban,

c) a rendszeresített hivatásos beosztások és munkakörök

ca) megnevezését a munkaköri jegyzéknek megfelelõen, az ellátott feladat jellegét zárójelben,

cb) a hozzárendelt státuszok számát,

d) a munkaköri jegyzéknek megfelelõen a vezetõnél a vezetõi szintnek megfelelõ illetményre jogosultságot,

a beosztotti állománynál a beosztás besorolási osztályát és a beosztási kategóriáját, minden munkakörnél

a beosztásban elérhetõ legmagasabb rendfokozatot, az elõírt iskolai végzettség jelölésén kívül a meghatározott

szakképesítést, továbbá a beosztással járó kötelezõ vagy a nyelvpótlékra jogosító idegennyelv-tudást, valamint

a ruhanormát,

e) a vezetõi kategória szintjének megjelölését,

f) a speciális követelmények (pszichológiai alkalmasság) megjelölését,

g) a speciális rendészeti szakképzésre kötelezettséget,

h) a nemzetbiztonsági ellenõrzésre, valamint a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezést, továbbá

i) a szervezési állománytáblázat adatainak statisztikai összegzését, rendszerezését.

(3) A szervezési állománytáblázatban fel kell tüntetni a hatályba lépésének dátumát. Módosítás esetén a módosítás

hatályba lépésének dátumát.

(4) A fegyveres szerv szervezési állománytáblázatát az országos parancsnokság (fõigazgatóság) készíti. A szervezési

állománytáblázatot az önálló szervezési állománytáblázattal rendelkezõ szerv személyügyi és munkaügyi feladatokat

ellátó szervezeti egysége kezeli, az adatokat és a szervezési állománytáblázat eredeti példányát az iratkezelési

szabályoknak megfelelõen tárolja.

(5) A jóváhagyott szervezési állománytáblázat egy példányát az érintett belügyi szerv a jóváhagyásra jogosult vezetõnek,

egy példányát a Belügyminisztérium személyügyi szervének megküldi. A Belügyminisztérium személyügyi szerve

a szervezési állománytáblázatokat nyilvántartásba veszi és hatályon kívül helyezésüket követõ 50 évig archív

nyilvántartásként kezeli.

(6) A szervezési állománytáblázat hatályos adatait az egységes számítógépes személyügyi, munkaügyi és szervezési

nyilvántartó rendszerben is folyamatosan vezetni kell.

2. § (1) Új szervezési állománytáblázatot kell

a) készíteni, ha

aa) új szerv jön létre,

ab) a szerv olyan lényeges átalakítására került sor, amely a rendszeresített szolgálati beosztások és munkakörök

összességének legalább 20%-át érinti, vagy

ac) jelentõsebb feladatmódosulás miatt a szervezeti egység lényeges átalakításra – például összevonására,

szétválasztására – kerül sor;
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b) kiadni, ha arra a jóváhagyó vagy a miniszter külön döntése alapján kerül sor.

Minden más változást a szervezési állománytáblázat módosításával kell a szervezési állománytáblázaton átvezetni.

(2) A szervezési állománytáblázatot és annak módosítását a 3. § a) pont 1. és 2. alpontja, b) pontja, c) pontja, d) pont

1. alpontja, e) pont 1. alpontja, továbbá f) és g) pontja alá tartozó szervek tekintetében a miniszter, egyéb esetben – az

általa irányított szervek tekintetében – az országos rendõrfõkapitány, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,

illetve az országos katasztrófavédelmi fõigazgató hagyja jóvá.

(3) Amennyiben a jóváhagyás nem a miniszter hatáskörébe tartozik, a szervezési állománytáblázatot, illetve annak

módosítását jóváhagyás elõtt a miniszterhez fel kell terjeszteni.

3. § Önálló szervezési állománytáblázattal rendelkezik:

a) a rendõrségrõl szóló törvény alapján általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél:

1. az országos rendõrfõkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek (a fõigazgatóságok nélkül),

2. az Országos Rendõr-fõkapitányság fõigazgatóságai, a fõigazgatók közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti

elemekkel együtt,

3. a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságok, amely magába foglalja a rendõrkapitányságok és határrendészeti

kirendeltségek szervezési rész-állománytáblázatait,

4. a Köztársasági Õrezred (a továbbiakban: KÕE),

5. a Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI),

6. a Készenléti Rendõrség (a továbbiakban: KR),

7. a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI),

8. a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI);

b) a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ);

c) a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK);

d) a büntetés-végrehajtási szervezetnél:

1. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP),

2. a büntetés-végrehajtási intézet vagy intézmény, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott

gazdálkodó szervezet;

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél:

1. az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság,

2. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi jogállású szervei,

3. megyei (fõvárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok, melyek magukba foglalják a helyi katasztrófavédelmi

szervek szervezési rész-állománytáblázatait;

f) a BM Nemzetközi Oktatási Központ; valamint

g) a rendészeti szakközépiskolák.

4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat, munkaköröket

az azokhoz kapcsolódó rendfokozatot, beosztási kategóriát és képesítési követelményt az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A rendõrségnél és a büntetés-végrehajtás szerveinél az egyes beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges

képesítéseket a 2. melléklet tartalmazza. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományát érintõ

képzettségi és képzési követelmények részletes szabályait külön rendelet tartalmazza.

5. § Azokat a szolgálati beosztásokat, amelyekben idegen nyelv használata szükséges, illetve az idegen nyelv tudása

a szolgálati beosztással járó feladat, a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az õr-, az ügyeleti, a készenléti, illetve a készültségi szolgálatok körét a 4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban

álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos

beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 1. §-a, 25-40. §-a, 41. § (8) és (9) bekezdése,

valamint 1. számú melléklete, 3. számú melléklete és 5. számú melléklete,
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b) a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál rendszeresített hivatásos

beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet, valamint

c) az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített

hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. A rendőrségnél  rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és 
képesítési követelmények 

Országos Rendőr-főkapitányság és szervei 

Vezetői munkakörök 

         

 A B C D E F G H 

1.          Képesítési és egyéb követelmények 

 

2. 

 Szerv  Vezetői szint  Munkakör 

(beosztás) 

Rendfokozati 

maximum 

 Állami 

iskolai 

végzettség 

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális rendészeti 

végzettség 

 Speciális 

követelmények 

 

3. 

     országos  

rendőr-főkapitány 

 tábornok  egyetem  szakirányú 

felsőfokú 

 RIASZTSZ + RMVK 

vagy 

RSZVI + RVK + 

RMVK 

 pszichológiai 

alkalmasság 

 

 

4. 

  a fegyveres 

szervek 

hivatásos 

állományú 

tagjainak 

szolgálati 

viszonyáról 

szóló 1996. évi 

XLIII. törvény 

(a továbbiak-

ban: Hszt.) 

245/H. § (2) 

bekezdés 

szerinti 

illetményre 

jogosult 

 

 bűnügyi 

főigazgató 

(országos rendőr-

főkapitány- 

helyettes) 

          

1. melléklet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelethez
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5. 

     rendészeti 

főigazgató 

(országos 

rendőrfőkapitány-

helyettes 

          

 

 

6. 

     gazdasági 

főigazgató 

(országos rendőr-

főkapitány- 

helyettes) 

          

 

 

7. 

  

 

 

   KŐE parancsnoka 

(országos rendőr-

főkapitány- 

helyettes) 

          

 

8. 

 

 

Köz-  

ponti 

 

 

főosztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

 

 

 kiemelt 

főtanácsadó 

(főkapitányi 

biztos) 

          

 

 

9. 

     szolgálat-vezető

(ORFK 

személyügyi, 

ellenőrzési) 

          

 

10. 

     hivatalvezető 

(ORFK) 

          

 

11. 

     főosztály-vezető  ezredes  egyetem vagy 

főiskola 

      

12.      igazgató           

 

 

13. 

     parancsnok-  

helyettes (KŐE 

főosztály-vezető) 

          

 

 

14. 

     parancsnok-  

helyettes (KŐE 

gazdasági 

igazgató) 

          

 

 

15. 

     szolgálat-vezető 

(KŐE humán-

igazgatási) 
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16. 

     hivatalvezető 

(KŐE) 

          

 

 

17. 

   főosztály-

vezető- 

helyettesi 

illetményre 

jogosult 

  alezredes      RIASZTSZ 

vagy 

RSZVI+ 

RVK 

  

 

 

18. 

     főosztály-vezető-

helyettes (KŐE) 

          

 

 

19. 

     szolgálat-vezető

(ellenőrzési 

KŐE) 

          

 

20. 

 

   osztályvezetői 

illetményre 

jogosult 

 osztályvezető           

 

21. 

     titkárságvezető           

 

 

22. 

   

főosztályvezet

ői illetményre 

jogosult 

 rendőr-  

főkapitány 

 tábornok  egyetem    RIASZTSZ+ 

RMVK vagy 

RSZVI + RVK 

+ RMVK 

  

23.      igazgató (NNI, RRI)           

24.      parancsnok (KR)           

 

25. 

     bűnügyi rendőr-

főkapitány- 

helyettes (BRFK) 

          

 

26. 

     rendészeti rendőr-

főkapitány- 

helyettes (BRFK) 

          

 

27. 

     igazgató (ORFK GF 

GEI) 

 ezredes  egyetem vagy 

főiskola 

      

 

 

28. 

   főosztály-

vezető- 

helyettesi 

illetményre 

jogosult 

 főosztály-vezető 

(BRFK, NNI, KR, RRI)

       RIASZTSZ 

vagy RSZVI 

+ RVK 

  

      hivatalvezető           
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29. (BRFK) 

 

30. 

     bűnügyi igazgató 

(rendőr- 

főkapitány- 

helyettes) 

          

 

 

31. 

     rendészeti 

igazgató (rendőr-

főkapitány- 

helyettes) 

          

 

32. 

  

 

Területi 

   rendészeti 

igazgató 

(parancsnokhelyet

tes KR) 

          

 

33. 

     különleges 

szolgálatok 

igazgatója 

(parancsnok- 

helyettes KR) 

          

 

 

34. 

     igazgató-helyettes 

(BSZKI bűnügyi, 

NNI, RRI) 

          

 

35. 

     szolgálat-  

parancsnok (KR 

tűzszerész) 

          

36.      igazgató           

 

37. 

     támogató 

igazgató  

(parancsnok-

helyettes KR) 

          

 

 

                

 

38. 

     parancsnok (ÁFSZ, 

LRP) 

          

 igazgató-helyettes 

(OKI) 

 

39. 

 

 

40. 

    

zászlóalj-

parancsnok (BRFK)

 alezredes         
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41.      szolgálat-vezető           

42.      hivatalvezető           

 

43. 

   osztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

 osztályvezető           

 

44. 

     szolgálat- 

parancsnok (KR 

pénzkísérő) 

          

 

45. 

     parancsnok-  

helyettes (LRP) 

          

 

46. 

     szakcsoport-  

vezető (OKI) 

          

 

47. 

   főosztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

 kapitányság-  

vezető (kiemelt) 

 ezredes      RIASZTSZ + RMVK

vagy 

RSZVI + 

RVK + 

RMVK 

  

48.      kapitányság-  

vezető 

 alezredes         

 

49. 

   főosztály-

vezető- 

helyettesi 

illetményre 

jogosult 

 kapitányság-  

vezető- 

helyettes (kiemelt)

          

 

50. 

 Helyi    határ-rendészeti 

kirendeltség-  

vezető 

          

 

51. 

   osztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

 osztályvezető        RIASZTSZ 

vagy RSZVI 

+ RVK 

  

 

52. 

     hivatalvezető 

(kiemelt) 

          

 

53. 

     őrsparancsnok 

(osztály 

jogállású) 
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I. Besorolási osztály 

 A B C D E F G H 

1.          Képesítési és egyéb követelmények 

 

2. 

 Szerv  Beosztási 

kategória 

 Munkakör 

(beosztás) 

Rendfokozati 

maximum 

 Állami iskolai 

végzettség 

 Szakmai iskolai 

végzettség 

 Speciális 

rendészeti 

végzettség 

 Speciális 

követelmények 

3. 

 

     osztályvezető-

helyettes 

         pszichológiai 

alkalmasság 

4. 

 

     alosztályvezető         

5. 

 

     kiemelt főreferens         

6. 

 

   VI.    alezredes      RIASZTSZ vagy 

RSZVI 

  

  

7. 

 

     főorvos (KŐE)         

 

8. 

     díszőrség-

parancsnok (KŐE) 

        

  

  

9. 

 

     őrség-parancsnok           

10. 

 

     bevetés-parancsnok           

11.      ügyeletvezető         

12.      csoportvezető         

  

  

13. 

 

 Központi       egyetem vagy 

főiskola 

 szakirányú 

felsőfokú 

    

 

14. 

     díszőrség-

parancsnok- 

helyettes (KŐE) 

          

15. 

 

     bevetésirányító           

16. 

 

     kiemelt főelőadó           

17. 

 

   V.  kiemelt főellenőr  alezredes         

18.      kiemelt főmérnök           
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19. 

     kiemelt biztonsági 

főtiszt 

          

20. 

 

     kiemelt főnyomozó           

21. 

 

     kiemelt főtechnikus         

22. 

 

     főügyeletes         

23. 

 

     kiképzésvezető         

  

  

  

24.      főelőadó           

25.      biztonsági főtiszt           

26.    IV.  főnyomozó           

27.      főreferens           

28.      főmérnök           

29.      mérnök           

30.      főtechnikus           

31. 

 

     kiképzés-szervező  őrnagy         

32.      kiképző         

33.      ügyeletes         

34. 

 

     szolgálat-

parancsnok 

        

  

  

  

35.      előadó           

36.    III.  biztonsági tiszt  százados         

37.      nyomozó         

38. 

 

     osztályvezető-

helyettes 

        

  

  

39. 

 

     alosztályvezető           

 

40. 

   VI.  titkárságvezető 

(alosztály jogállású) 

       RIASZTSZ vagy 

RSZVI 

  

41.      karmester (KR)         

42.      ügyeletvezető         

43. 

 

     kiemelt főreferens         
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44. főorvos 

45.      csoportvezető  alezredes  egyetem vagy 

főiskola 

 szakirányú 

felsőfokú 

    

46.  Területi    alosztályvezető-

helyettes 

          

47.      bevetésirányító           

48.      kiképzés-szervező         

49.      lőtérvezető         

50.    V.  szolgálat-

parancsnok 

        

  

  

  

51.      ügyeletvezető-

helyettes 

        

52.      főügyeletes         

53.      kiemelt főelőadó         

  

  

 

54.      kiemelt főellenőr           

55.      kiemelt főnyomozó           

56.      kiemelt főtanár           

57.      kiemelt főtechnikus           

58.      kiemelt fővizsgáló           

59.      szakorvos (bűnügyi)           

60.      pszichológus 

(bűnügyi) 

          

 

61. 

     karmester-helyettes           

 helikopter-vezető 62. 

 

63. 

    

kiemelt főszakértő 

          

64.      főelőadó           

65.      főnyomozó           

66.      főellenőr           

67.      főreferens           

68.      főrevizor           

69.    IV.  főszakértő  őrnagy         

70.      főtanár           

71.      főtechnikus           
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72.      fővizsgáló         

73.      ügyeletes         

74.      előadó         

  

  

  

75.      ellenőr           

76.      nyomozó           

 vizsgáló 77. 

78. 

   III. 

szakértő 

 százados         

79.      revizor           

80.      technikus           

81.      szólamvezető           

82.    II.  szakoktató  százados         

 

83. 

     osztályvezető-

helyettes 

          

 

84. 

     alosztályvezető           

 

85. 

   VI.  hivatalvezető 

(alosztály jogállású) 

 alezredes  egyetem vagy 

főiskola 

 szakirányú 

felsőfokú 

    

 

86. 

     határrendészeti 

kirendeltség-vezető-

helyettes 

          

 

87. 

     őrsparancsnok-

helyettes (osztály 

jogállású) 

       RIASZTSZ vagy 

RSZVI 

  

 

88. 

 Helyi    őrsparancsnok 

(alosztály jogállású) 

          

89.      kiemelt főreferens           

90.    V.  csoportvezető  alezredes         

91.      átkelőhely-vezető           

 

92. 

     alosztályvezető-

helyettes 

          

 

93. 

     őrsparancsnok-

helyettes (alosztály 

jogállású) 

        

   

94. 

     

 főügyeletes 

      

szaktanfolyam 
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II. Besorolási osztály 

 A B C D E F G H 

1.          Képesítési és egyéb követelmények 

 

2. 

Szerv  Beosztási 

kategória 

 Munkakör 

(beosztás) 

Rendfokozati 

maximum 

 Állami iskolai 

végzettség 

 Szakmai iskolai 

végzettség 

 Speciális 

rendészeti 

végzettség 

 Speciális 

követelmények 

 

3. 

     szolgálat-

parancsnok 

     rendészeti 

szakközép-iskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határrendészeti 

szakképesítés 

  

4.      csoportvezető         

 pszichológiai 

alkalmasság 

  

5.      biztonsági 

gépkocsivezető 

(KŐE) 

          

6.      díszőr (KŐE)           

 

 

 

     helyszín-biztosító 

  

     rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, rendőr 

    

95.      kiemelt főelőadó         

96.      kiemelt főnyomozó           

97.      kiemelt főtechnikus           

98.      kiemelt fővizsgáló           

99.      főelőadó           

100.      főnyomozó           

101.      főtechnikus           

102.    IV.  fővizsgáló  őrnagy         

103.      technikai tiszt         

104.      ügyeletes         

105.      előadó         

  

  

  

106.    III.  nyomozó           

107.      technikus  százados         

108.      vizsgáló           

109.    II.  hajóvizsgáló           

110.   Pályakezdő    hadnagy         
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7. vagy határrendészeti 

szakképesítés, vagy 

részszak-képesítés 

               

8.      lakásbiztosító         

9.      őrparancsnok      rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határrendészeti 

szakképesítés 

  

  

  

  

10. 

 

 

  

 Központi 

 IV. 

  

 parlamenti őr 

(KŐE) 

 technikus 

  

  

  

  

 rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, rendőr 

vagy határrendészeti 

szakképesítés, vagy 

részszak-képesítés 

 

  

 szak-tanfolyam 

  

  

11.      tűzszerész  főtörzs-zászlós  középiskola 

érettségi 

 rendészeti 

szakközép-iskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határrendészeti 

szakképesítés 

    

12.      referens           

13.      raktárvezető           
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14.      TÜK-vezető         

15.      ügyeletes         

16.      segédelőadó         

  

  

  

17.      járőrvezető           

18.    III.  szolgálat-

parancsnok- 

helyettes 

          

19.      fogdaőr I.           

20.      kutyavezető        szak-tanfolyam   

21.      műmester           

22.      objektumőr (KŐE)      rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, rendőr 

vagy határrendészeti 

szakképesítés, vagy 

részszak-képesítés 

    

23.    II.  gépjárművezető 

(KŐE) 

 főtörzs-őrmester    rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, rendőr 

vagy határrendészeti 

szakképesítés, vagy 

részszak-képesítés 

  

24.      szolgálat-

parancsnok 

     rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határrendészeti 

szakképesítés 

  

  

  

25.      csoportvezető           

26.     bevetésirányító           

27.      helyszínelő           

28.      helyszínelő és 

balesetvizsgáló 

          

29.      szolgálati 

csoportvezető 

          

30.      referens           

31.      szolgálati 

részlegvezető 
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32.      nyomozó           

33.      vizsgáló           

34.  Területi  IV.  szakértő (okmány 

és gépjármű) 

 főtörzs-zászlós      szak-tanfolyam 

35.      őrparancsnok         

36.      PSZH parancsnok         

  

 

37.      fedélzeti 

szolgálattevő 

(helikopter hajózó)

          

38.      szakoktató           

39.      szolgálatvezető           

40.      raktárvezető           

41.      technikus         

42.      tűzszerész         

  

  

43.      ügyeletes           

44.      vízágyú-gépkocsi-

parancsnok 

        

45.      segédelőadó         

  

  

46.    III.  járőrvezető  főtörzs-zászlós         

47.             

     

 szolgálat 

parancsnok-

helyettes 

  

        

48.      fogdaőr I.         

  

 

49.      futár I.           

50.      kísérőőr      rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, rendőr 

vagy határrendészeti 

szakképesítés, vagy 

részszak-képesítés 

    

51.      kutyavezető      rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határrendészeti 

szakképesítés 

    

52.      mesterlövő           
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53.      műmester 

(fegyver, 

vegyivédelmi) 

       szak 

tanfolyam 

54.      főhatárrendész         

55.      járőrvezető 

(bevetési) 

        

56.      zenész           

57.      járőr           

58.      fogdaőr II.         

59.      kiképző         

60.      kísérőőr      rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, rendőr 

vagy határrendészeti 

szakképesítés, vagy 

részszak-képesítés 

  

  

  

61.    II.  objektumőr  főtörzs-őrmester    rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határrendészeti 

szakképesítés 

    

62.      PSZH lövész         

63.      PSZH vezető         

64.      vízágyúgépko-

csikezelő 

gépjármű-vezető 

        

65.     Szolgálat-

parancsnok 

        

  

 

66.      csoportvezető         

67.      szolgálati 

részlegvezető 

       szak-tanfolyam 

  

  

68.      szolgálati 

csoportvezető 

          

69.  Helyi  IV.  őrparancsnok  főtörzs-zászlós         

70.      szakértő (okmány 

és gépjármű) 

          

71.      referens           
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72.      őrsparancsnok-

helyettes 

          

73.      helyszínelő           

74.      helyszínelő és 

baleset-vizsgáló 

          

75.      nyomozó           

76.      technikus           

77.      ügyeletes         

78.      vizsgáló         

  

  

79.      körzeti megbízott           

80.      járőrvezető           

81.      fogdaőr I.           

 

82. 

     főhatárrendész           

 

83. 

     főútlevél-kezelő           

84.    III.  hajóvezető  főtörzs-zászlós         

85.      hajóvizsgáló        szak-tanfolyam   

86.      kutyavezető           

87.      segédelőadó           

88.     segéd-technikus           

89.      járőr           

90.      fogdaőr II.           

91.      határrendész           

92.    II.  útlevélkezelő  főtörzsőrmester         

93.      kísérőőr      rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, rendőr 

vagy határrendészeti 

szakképesítés (rész 

szakképesítés),  

    

94.      motorcsónak-

vezető 

     rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határrendészeti 

szakképesítés (rész 

szakképesítés) 
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95.      mozgóőr           

96.      objektumőr      rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, rendőr 

vagy határrendészeti 

szakképesítés (rész 

szakképesítés),  

    

97.   Pályakezdő    őrmester    rendészeti 

szakközépiskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határrendészeti 

szakképesítés (rész 

szakképesítés) 

    

       

  MEGJEGYZÉS:     

  Központi szervek: 

    

  Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) + KŐE.   

  Területi szervek: (megyei illetékességű középirányító és azonos 

jogállású) 

  

    ORFK területi besorolású szervek + BRFK + MRFK-k + NNI + KR + RRI + GEI+BSZKI 

  Helyi szervek: 

    

    rendőrkapitányságok, határrendészeti 

kirendeltségek 

  

  Kiemelt Rendőrkapitányság 
 BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV., dunai vízirendészeti,  

megyeszékhelyi, Gödöllői Rendőrkapitányság 

  Egyéb rövidítések: 

    

  RIASZTSZ: rendészeti irányultságú akkreditált szakirányú továbbképzési szak  RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam 

  RSZVI: rendészeti szakvizsga    RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam 

  ÁFSZ: Állami Futárszolgálat    LRP: Légirendészeti Parancsnokság 

  BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság    MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság 

  PMRFK: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  
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2. A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, 

beosztási kategóriák és képesítési követelmények 

Vezetői munkakörök 

 

 A B C D E F G H 

1.          Képesítési és egyéb követelmények 

2.  Szerv  Vezetői szint  Munkakör 

(beosztás) 

Rendfokozati 

maximum 

 Állami 

iskolai 

végzettség 

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 

rendészeti 

végzettség 

 Speciális 

követelmények 

3.    a Hszt. 245/H. 

§ (2) 

bekezdése 

szerinti 

illetményre 

jogosult 

 főigazgató  tábornok  egyetem  szakirányú 

felsőfokú 

 RIASZTSZ+ RMVK 

vagy 

RSZVI+ RVK+ 

RMVK 

 pszichológiai 

alkalmasság 

4.  NVSZ    főigazgató- 

helyettes 

   egyetem vagy 

főiskola 

      

5.    főosztály- 

vezetői 

illetményre 

jogosult 

 igazgató  ezredes         

6.      igazgató- 

helyettes 

          

7.      főosztály- 

vezető 

          

8.      hivatal-vezető           

9.    főosztály- 

vezető- 

helyettesi 

illetményre 

jogosult 

 főosztály- 

vezető- 

helyettes 

       RIASZTSZ 

vagy RSZVI+RVK 

  

10.    osztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

 osztály-vezető  alezredes         



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2011.évi164.szám
40803

 
I. Besorolási osztály 

 A B C D E F G H 

1.          Képesítési és egyéb követelmények 

2.  Szerv  Beosztási 

kategória 

 Munkakör 

(beosztás) 

Rendfokozati 

maximum 

 Állami 

iskolai 

végzettség 

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 

rendészeti 

végzettség 

 Speciális 

követelmények 

     

 

VI. 

 alezredes  egyetem vagy 

főiskola 

 szakirányú 

felsőfokú 

 RIASZTSZ vagy 

RSZVI 

 pszichológiai 

alkalmasság 

3.  NVSZ   

 

 

 kiemelt főreferens

  

 

  

 

  

 

    

4.     V.  főreferens   

 

  

 

  

 

 -   

II. Besorolási osztály 

 A B C D E F G H 

1.          Képesítési és egyéb követelmények 

2.  Szerv  Beosztási 

kategória 

 Munkakör 

(beosztás) 

Rendfokozati 

maximum 

 Állami 

iskolai 

végzettség 

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 

rendészeti 

végzettség 

 Speciális 

követelmények 

3.  NVSZ  IV.  referens  főtörzszászlós középiskola  rendészeti 

szakközép- 

iskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határ-rendészeti 

szakképesítés 

 -  pszichológiai 

alkalmasság 

 

Megjegyzés: 

NVSZ: Nemzeti Védelmi Szolgálat 

RIASZTSZ: rendészeti irányultságú akkreditált szakirányú továbbképzési szak 

RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam 

RSZVI: rendészeti szakvizsga 

RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam 
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3. A Terrorelhárítási Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási 

kategóriák és képesítési követelmények 

Vezetői munkakörök 

 A B C D E F G H 

1.          Képesítési és egyéb követelmények 

2.  Szerv Vezetői szint  Munkakör 

(beosztás) 

 Rendfokozati 

maximum 

 Állami 

iskolai 

végzettség 

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 

rendészeti 

végzettség 

 Speciális 

követelmények 

3.  TEK  a Hszt. 245/H. 

§ (2) 

bekezdése 

szerinti 

illetményre 

jogosult 

 főigazgató  tábornok  egyetem 

vagy főiskola 

 szakirányú 

felsőfokú 

 RIASZTSZ + 

RMVK vagy 

RSZVI 

+ RVK + RMVK 

 pszichológiai 

alkalmasság 

4.      főigazgató- 

helyettes 

          

5.    főosztály- 

vezetői 

illetményre 

jogosult 

 igazgató  ezredes         

6.      hivatalvezető           

7.      főosztály- 

vezető 

          

8.    főosztály- 

vezető- 

helyettesi 

illetményre 

jogosult 

 főosztály- 

vezető- 

helyettes 

       RIASZTSZ 

vagy RSZVI 

+ RVK 

  

9.    osztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

 osztályvezető  alezredes         

 

10. 

     irodavezető           
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I. Besorolási osztály 

 A B C D E F G H 

1.          Képesítési és egyéb követelmények 

2.  Szerv  Beosztási 

kategória 

 Munkakör 

(beosztás) 

 Rendfokozati 

maximum 

 Állami 

iskolai 

végzettség 

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 

rendészeti 

végzettség 

 Speciális 

követelmények 

3.  TEK  VI.  kiemelt főreferens  alezredes  egyetem 

vagy főiskola 

 

 szakirányú 

felsőfokú 

 RIASZTSZ vagy 

RSZVI 

 pszichológiai 

alkalmasság 

4.     osztályvezető- 

helyettes 

          

5.      belső ellenőr           

6.      jogtanácsos           

7.      csoportvezető           

8.      pszichológus           

9.      ügyeletvezető           

10.    V.  főreferens           

11.      kiemelt főelőadó           

12.      mentőtiszt           

13.      kiemelt biztonsági 

főtiszt 

          

14.      főmérnök           

15.    IV.  főelőadó  őrnagy         

16.      szolgálat- 

parancsnok 

          

17.    III.  előadó  százados         
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II. Besorolási osztály 

 A B C D E F G H 

1.          Képesítési és egyéb követelmények 

2.  Szerv  Beosztási 

kategória 

 Munkakör 

(beosztás) 

Rendfokozati 

maximum 

 Állami 

iskolai 

végzettség 

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 

rendészeti 

végzettség 

 Speciális 

követelmények 

3.  TEK  IV.  referens  főtörzszászlós középiskola  rendészeti 

szakközép- 

iskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határ-rendészeti 

szakképesítés 

 -  pszichológiai 

alkalmasság 

4.      gépjármű- 

vezető 

 főtörzszászlós középiskola  rendészeti 

szakközép- 

iskolai végzettség, 

rendőr vagy határ-

rendészeti 

szakképesítés, 

vagy objektumőr-

kísérő, vagy 

kormányőr 

részszak- 

képesítés 

 

 

    

5.      biztonsági 

gépjármű- 

vezető 

          

6.      lakásbiztosító           

7.      helyszín- 

biztosító 

          

8.      objektumőr           

9.      szolgálat- 

parancsnok 

     rendészeti 

szakközép- 

iskolai 

végzettség, 
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rendőr vagy 

határ-rendészeti 

szakképesítés 

10.   tűzszerész   rendészeti 

szakközép- 

iskolai 

végzettség, 

rendőr vagy 

határ-rendészeti 

szakképesítés 

szaktanfolyam  

 

Megjegyzések: 

TEK: Terrorelhárítási Központ 

RIASZTSZ: rendészeti irányultságú akkreditált szakirányú továbbképzési szak 

RSZVI: rendészeti szakvizsga 

RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam 

RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam 

 

 

4. A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, 
beosztási kategóriák és képesítési követelmények 

A  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán rendszeresített hivatásos státuszok jegyzéke 
Vezetői beosztások 

 A B C D E F G H 

1.         Képesítési és egyéb követelmények 

2.  Szerv  Vezetői szint  Munkakör (beosztás) Rendfokozati 

maximum 

 Állami 

iskolai 

végzettség 

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 
rendészeti 
végzettség 

 Speciális  

követelmények 
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3. 

 

 

4. 

 
 

5. 

 
 

6. 

a Hszt. 245/H. § (2) 
bekezdése 

szerinti illetményre 
jogosult 

országos parancsnok 

országos parancsnok 

stratégiai és 

koordinációs 

helyettese 

országos parancsnok  

biztonsági és 

fogvatartási helyettese 

országos parancsnok  

gazdasági és 

informatikai helyettese

T
Á

B
O

R
N

O
K

 

  

 

 

 

egyetem 

vagy  

főiskola 

  

 

 

 

szakirányú 

felsőfokú 

 
 
 
 

RSZV+RVK 
+RMVK 

 

7. 

főosztályvezetői 
illetményre jogosult 

főosztályvezető 
ezredes egyetem 

vagy főiskola 

szakirányú  

felsőfokú 

RSZV+RVK 
+RMVK 

 

8. 

főosztályvezető- 
helyettesi 

illetményre jogosult 

főosztályvezető- 

helyettes 

  

ezredes 

egyetem 

vagy  

főiskola 

szakirányú  

felsőfokú 
RSZV+RVK 

 

 

9. 

BV
O

P 

osztályvezetői 
illetményre 

jogosult 

 osztályvezető 

munkavédelmi 

főfelügyelő 

főellenőr 

főorvos 

fegyelmi- és 

nyomozótiszt 

 

 

ezredes egyetem 

vagy 

főiskola 

szakirányú  

felsőfokú 
RSZV+RVK 

 

p
sz

ic
h

o
ló

g
ia

i a
lk

a
lm

a
ss

á
g
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I. Besorolási osztály 

 A B C D E F G H  

1. 

Szerv Beosztási kategória 
Munkakör 

(beosztás) 

Rendfo

kozati 

maxim

um 

Állami 

iskolai 

végzettség

Szakmai 

iskolai 

végzettség 

Speciális 
rendészeti 
végzettség 

Speciális 

követelm

ények 

2. 
kiemelt főreferens 

3. fegyelmi tiszt 

4. 
nyomozó tiszt 

 

5. tűzvédelmi vezető 

 

6. 

 
 
 

VI. 

környezetvédelmi, 

energetikai vezető 

RSZV 

 

7. 

 B
V

O
P 

V. 
kiemelt főelőadó,  

ügyeletes tiszt 

A
L

E
Z

R
E

D
E

S
 

egyetem 

vagy 

főiskola 

szakirányú 

felsőfokú 

 

p
sz

ic
h

o
ló

g
ia

i a
lk

a
lm

a
ss

á
g
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II. Besorolási osztály 

 
 A B C D E F G H  

 

 

1. 
Szerv Beosztási kategória 

Munkakör 

(beosztás) 

Rendfo

kozati 

maxim

um 

Állami 

iskolai 

végzettség

Szakmai 

iskolai 

végzettség 

Speciális 
rendészeti 
végzettség 

Speciális 

követelm

ények 

2. 
IV. raktárvezető 

 

3.     
 B

V
O

P 
III. 

segédelőadó 

(nyilvántartási, 

foglalkoztatási, szállítási) fő
tö

rz
sz

á
sz

ló

s 

középiskola
szakirányú 

középfokú 
 

p
sz

ic
h

o
ló

g
ia

i 

a
lk

a
lm

a
ss

á
g

 

 
 

A bv. szervezet területi szerveinél rendszeresített hivatásos státuszok munkaköri jegyzéke 
vezetői beosztások 

 A B C D E F G H 

1.         Képesítési és egyéb követelmények 

 

 

2. 

 Szerv  Vezetői szint  Munkakör (beosztás)  

Rendfokoz

ati 

maximum 

 Állami 

iskolai 

végzettség

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 
rendészeti 
végzettsé

g 

 Speciális 

követelmé

nyek 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

5.  B
Ü

N
TE

TÉ
S-

V
ÉG

RE
H

A
JT

Á
S 

 T
ER

Ü
LE

TI
 S

ZE
RV

EI
 

 
 
 

főosztályvezetői  
illetményre jogosult 

 parancsnok  

(kiemelt büntetés-

végrehajtási 

 intézet)* 

parancsnok 

igazgató 

főigazgató-főorvos 

ügyvezető igazgató 

 

  

tábornok 

 

 

 

 

 

ezredes 

 

 

 egyetem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

sz
a

k
ir

á
n

y
ú

 f
e

ls
ő

fo
k

ú
 

  

 
 
 

RSZV+ 
RVK+ 
RMVK 

 

p
sz

ic
h

o
ló

g
ia

i a
lk

a
lm

a
ss

á
g
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6. 

 

ezredes 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

  
 
 
 

főosztályvezető- 
helyettesi  

illetményre jogosult 

parancsnok-helyettes 

(kiemelt büntetés-

végrehajtási intézet 

 

parancsnok 

főigazgató-helyettes

igazgató-helyettes 

ügyvezető igazgató-

helyettes 

gazdasági vezető 

 

 

 

alezredes 

 

 

 

 

 

8. 

9. 

  
 
 
 

osztályvezetői  
illetményre jogosult 

osztályvezető 

(biztonsági, 

fogvatartási, 

nyilvántartási, 

egészségügyi, 

személyügyi, 

pszichológiai, 

foglalkoztatási, 

oktatási, informatikai, 

gazdasági) 

biztonsági vezető 

 

 

 

 

 

 alezredes 

 

 

 

egyetem 

vagy 

főiskola 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSZV+ 
RVK  

  

* Kiemelt büntetés-végrehajtási intézetek: Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Szegedi Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön 
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A bv. szervezet területi szerveinél rendszeresített hivatásos státuszok munkaköri jegyzéke 

I. Besorolási osztály 

 
 A  B C D E F G H  

1.          Képesítési és egyéb követelmények 

 

 

2. 

 Szerv  Beosztási 

kategória 

 Munkakör (beosztás)  

Rendfoko

zati 

maximu

m 

 Állami 

iskolai 

végzettség

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 
rendé-

szeti 
végzett-

ség 

 Speciális 

követelmények 

 

 

 

3. 

 

 

 

 VI. 

osztályvezető-

helyettes (biztonsági, 

fogvatartási, 

nyilvántartási, 

foglalkoztatási, 

élelmezési, 

oktatási, letétkezelő) 

  

egyetem 

vagy 

főiskola 

 
 
 

RSZV 

4.   főorvos egyetem   

5. 

BÜ
N

TE
TÉ

S-
V

ÉG
RE

H
A

JT
Á

S 
TE

RÜ
LE

TI
 S

ZE
RV

EI
 

  
kiemelt főreferens 

  

 
6. 

csoportvezető 

(biztonsági, 

fogvatartási, 

nyilvántartási, 

foglalkoztatási, 

élelmezési, 

oktatási, letétkezelő) 

 

 

 

7. 

kiemelt főelőadó 

(biztonsági, 

fogvatartási, 

nyilvántartási, 

foglalkoztatási, 

élelmezési, oktatási, 

letétkezelő) 

 

 

 

egyetem 

vagy 

főiskola 

8. 

BÜNTET
ÉS-

VÉGREH
AJTÁS 

TERÜLET
I 

SZERVEI 

 
 
 
 
 
 

 V. 

szakorvos,  

szakpszichológus 

   

A
L

E
Z

R
E

D
E

S
 

 

egyetem 

    

sz
a

k
ir

á
n

y
ú

 f
e

ls
ő

fo
k

ú
 

 

   

ps
zi

ch
ol

óg
ia

i a
lk

al
m

as
sá

g 
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9. 
fegyelmi- és nyomozó 

tiszt, üzemvezető 

egyetem 

vagy 

főiskola 

 

 

 

10. 

főelőadó (biztonsági, 

fogvatartási, 

nyilvántartási, 

foglalkoztatási, 

élelmezési, 

oktatási, letétkezelő) 

  

egyetem 

vagy  

főiskola 

11. orvos, fogorvos,  

pszichológus 

 

egyetem 

12. 
főművezető 

 

13. 

BÜNTET
ÉS-

VÉGREH
AJTÁS 

TERÜLET
I 

SZERVEI 

 
 
 
 
 
 

 IV. 

vezető nevelő 

 

egyetem 

vagy  

főiskola 

 

 

 

 

14. 

BÜNTET
ÉS-

VÉGREH
AJTÁS 

TERÜLET
I 

SZERVEI 

 
 
 
 
 

 III. 

előadó (biztonsági, 

fogvatartási, 

nyilvántartási, 

foglalkoztatási, 

élelmezési, 

oktatási, letétkezelő) 

 

 

 

egyetem 

vagy  

főiskola 

15.   
nevelő 

    

16.   
biztonsági tiszt 

   

Ő
R

N
A

G
Y
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A bv. szervezet területi szerveinél rendszeresített hivatásos státuszok munkaköri jegyzéke 

II. Besorolási osztály 

 A B C D E F G H 

1.         Képesítési és egyéb követelmények 

2.  Szerv  Beosztási kategória  Munkakör (beosztás)  

Rendfoko

zati 

maximu

m 

 Állami 

iskolai 

végzettség

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 
rendészeti 
végzettség

 Speciális 

követelmé

nyek 

 

 

 

 

 

3. 

biztonsági főfelügyelő,

körlet-főfelügyelő, 

hír- és 

biztonságtechnikai 

vezető, 

kutyatelep-vezető, 

 

 

4. 

főápoló, 

vezető szakasszisztens 

 

5. 

konyhavezető, 

élelmezésvezető, 

raktárvezető 

 

 

6. 

BÜ
N

TE
TÉ

S-
V

ÉG
RE

H
A

JT
Á

S 
TE

RÜ
LE

TI
 S

ZE
RV

EI
 

 

 

 

 

 

 

 IV. 
  

  

műhelyvezető, 

mosodavezető, 

kiemelt művezető, 

telepvezető 

 

 

7. 

hír- és 

biztonságtechnikus, 

fegyvermester, 

műszerész 

 

8. 

szociális segédelőadó, 

körletellátó 

segédelőadó 

9. szakasszisztens, 

szakápoló 

 

 

10. 

BÜN
TETÉ

S-
VÉGR
EHAJ
TÁS 

TERÜ
LETI 
SZER
VEI 

 
 
 
 
 
 

 III. 

segédelőadó 

(foglalkoztatási, 

biztonsági, 

   

F
Ő

T
Ö

R
Z

S
Z

Á
S

Z
L

Ó
S

 

   

K
Ö

Z
É

P
IS

K
O

L
A

 

     

sz
a

k
ir

á
n

y
ú

 f
e

ls
ő

fo
k

ú
 

 

   

ps
zi

ch
ol

óg
ia

i a
lk

al
m

as
sá

g 
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nyilvántartási, 

élelmezési, letétkezelő)

11. 
művezető 

 
12. 

felügyelő (biztonsági, 

körlet, foglalkoztatási) 

13. kutyavezető, 

technikairendszer-

kezelő 

14. gépjárművezető 

raktáros 

 

 

 

15. 

BÜN
TETÉ

S-
VÉGR
EHAJ
TÁS 

TERÜ
LETI 
SZER
VEI 

 
 
 
 

 II. 

ápoló 

  

F
Ő

T
Ö

R
Z

S
Ő

R
-M

E
S

T
E

R
 

  

K
Ö

Z
É

P
IS

K
O

L
A

  

V
A

G
Y

  

S
Z

A
K

IS
K

O
L

A

 

Megjegyzés: 

RSZV: rendészeti szakvizsga 

RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam 

RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam 

 

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási 
kategóriák és képesítési követelmények 

Vezetői munkakörök 

             

 A B C D  E  F  G  H 

 1.       Képesítési és egyéb követelmények 

 2.  Szerv Vezető szint Munkakör 

(beosztás) 

Rendfokozati 

maximum 

 Állami 

iskolai 

végzettség 

 Szakmai 

iskolai 

végzettség 

 Speciális 

rendészeti 

végzettség 

 Speciális 

követelmények 

 3.  Központi a Hszt. 245/H. § 

(2) bek. szerinti 

illetményre 

jogosult 

főigazgató tábornok 

 4.   a Hszt. 245/H. § főigazgató-  tábornok 

 egyetem 

  

  

 

 

 szakirányú 

felsőfokú 

  

  

  

RSZV + RVK+ 

RMVK  vagy 

RIASZTSZ + 

RMVK vagy 

szakirányú 

 pszichológiai 

alkalmasság 
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(2) bek. szerinti 

illetményre 

jogosult 

helyettes 

 5.   főosztály-  

vezetői 

illetményre 

jogosult 

országos polgári 

védelmi 

főfelügyelő 

tábornok 

 6.   főosztály-  

vezetői 

illetményre 

jogosult 

országos 

tűzoltósági 

főfelügyelő 

tábornok 

7.  főosztály-  

vezetői 

illetményre 

jogosult 

országos 

iparbiztonsági 

főfelügyelő 

tábornok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 8.   főosztály-  

vezetői 

illetményre 

jogosult 

szolgálat-vezető ezredes 

9.  főosztály-  

vezetői 

illetményre 

jogosult 

hivatalvezető ezredes 

 10.   főosztály-  

vezetői 

illetményre 

jogosult 

igazgató (OKF 

Gazdasági Ellátó 

Központ) 

ezredes 

 11.   főosztály-  

vezetői 

illetményre 

főosztály-  

vezető 

ezredes 

egyetem vagy 

főiskola 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

egyetemi 

(MA,MSC) + 

RMVK 
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jogosult 

 12.   főosztály-  

vezetői 

illetményre 

jogosult 

igazgató-  

helyettes (OKF 

Gazdasági Ellátó 

Központ) 

ezredes 

 13.   főosztály-

vezető-

helyettesi 

illetményre 

jogosult 

főosztály-  

vezető-helyettes 

alezredes 

 14.   osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

osztályvezető alezredes 

 15.   osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

titkárság-  

vezető 

alezredes 

RSZV + RVK vagy 

RIASZTSZ vagy 

szakirányú 

egyetemi 

(MA,MSC) 

 

16. Területi főosztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

igazgató  tábornok egyetem 

17.  főosztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

igazgató helyettes 

(főváros), 

ezredes 

 18.   főosztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

igazgató 

(KOK) 

ezredes 

RSZV + RVK+ 

RMVK  vagy 

RIASZTSZ + 

RMVK vagy 

szakirányú 

egyetemi 

(MA,MSC) + 

RMVK 

 

 19.   főosztály-  

vezető-

helyettesi 

illetményre 

jogosult 

igazgató-  

helyettes 

ezredes 

20.  főosztály-  

vezető-

helyettesi 

illetményre 

jogosult 

főosztályvezető 

(főváros) 

ezredes 

21.  főosztály-  főosztály-vezető- alezredes 

egyetem vagy 

főiskola 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RSZV + RVK 

vagy RIASZTSZ 

vagy 

szakirányú 

egyetemi 

(MA,MSC) 
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vezető-

helyettesi 

illetményre 

jogosult 

helyettes (főváros)

  22.

  

osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

fővárosi, megyei 

polgári védelmi 

főfelügyelő 

 

alezredes 

 23.   osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

fővárosi, megyei 

tűzoltósági 

főfelügyelő 

 

alezredes 

24.  osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

fővárosi, megyei 

iparbiztonsági 

főfelügyelő 

 

alezredes 

 25.   osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

osztályvezető alezredes 

 26.   osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

karmester alezredes 

 27.   osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

szak-  

csoportvezető 

(KOK) 

alezredes 

28. Helyi főosztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

tűzoltó-

parancsnok, 

(megye-székhelyi) 

parancsnok 

(főváros) 

ezredes 

29.  főosztály-

vezetői 

illetményre 

jogosult 

tűzoltó-

parancsnok 

(készenléti 

egységgel 

rendelkező), 

alezredes 

RSZV + RVK+ 

RMVK  vagy 

RIASZTSZ + 

RMVK vagy 

szakirányú 

egyetemi 

(MA,MSC) + 

RMVK 

 

 30.   osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

tűzoltó-  

parancsnok 

(készenléti 

egységgel nem 

alezredes RSZV + RVK vagy 

RIASZTSZ vagy 

szakirányú 

egyetemi (MA, 
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rendelkező, 

Országház) 

 31.   osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

kirendeltség-  

vezető  

alezredes 

32.  osztály-vezetői 

illetményre 

jogosult 

osztályvezető  alezredes 

MSC) 

 

             

 

I. Besorolási osztály 

A B C D E F G H 

1.     Képesítési és egyéb követelmények 

2. Szerv Beosztási 

kategória 

Munkakör (beosztás) Rendfokozati 

maximum 

Állami iskolai 

végzettség 

Szakmai iskolai 

végzettség 

Speciális 

rendészeti 

végzettség 

Speciális 

követelmények 

3. Központi VI. osztályvezető-

helyettes 

alezredes egyetem vagy 

főiskola 

szakirányú 

felsőfokú 

RSZV pszichológiai 

alkalmasság 

4.  VI. alosztály- 

vezető 

alezredes  

5.  VI. kiemelt főreferens alezredes  

6.  VI. munka- 

biztonsági 

főfelügyelő 

alezredes  

7.  VI. vezető ügyeletes alezredes  

8.  V. csoport- 

vezető 

alezredes 

9.  V. kiemelt főelőadó alezredes 

10.  IV. főelőadó  őrnagy 

11.  IV. ügyeletes őrnagy 

12.  III. előadó 

 

százados 

13.  II. fogalmazó  százados 

  

14.  

 

I. szerződéses százados   
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15.  

 

 

 

pályakezdő hadnagy 

16. Területi VI. osztályvezető-

helyettes 

alezredes 

17.  VI. alosztály- 

vezető 

alezredes 

18.  VI. nevelési parancsnok alezredes 

19.  VI. kiemelt főreferens alezredes 

20.  VI. tűzoltási 

csoportvezető 

alezredes 

21.  VI. ügyeletvezető alezredes 

22.  VI. szolgálat-

parancsnok 

alezredes 

RSZV 

23.  V. csoport- 

vezető  

alezredes 

24.  V. kiemelt főtanár alezredes 

25.  V. kiemelt főelőadó  alezredes 

26.  V. kiemelt főellenőr alezredes 

27.  V. ügyelet- 

vezető 

alezredes 

28.  V. karmester- 

helyettes 

alezredes 

29.  V. szakágvezető  

 

alezredes 

30.  V. háttér-parancsnok alezredes 

31.  IV. főelőadó őrnagy 

32.  IV. koncert- 

mester 

őrnagy 

33.  IV. főtanár őrnagy 

34.  IV. ügyeletes őrnagy 

35.  IV. mérnök  

 

őrnagy 

36.  IV. szakreferens  

 

őrnagy 

37.  IV. törzstiszt őrnagy 

38.  III. előadó százados 

39.  III. szólamvezető százados 
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40.  III. tanár százados 

41.  III. ügyeletes százados 

42.  III. oktató százados 

43.  III. hírközpont-vezető százados 

44.  II. fogalmazó  százados 

45.  I. szerződéses százados 

46.   pályakezdő hadnagy 

47. Helyi VI. osztályvezető-

helyettes 

alezredes 

48.  VI. alosztályvezető alezredes 

49.  VI. felügyelő alezredes 

50.  VI. kiemelt főreferens alezredes 

51.  VI. szolgálat-

parancsnok 

alezredes 

RSZV 

52.  V. szolgálat- 

parancsnok  

alezredes 

53.  V. csoportvezető  alezredes 

54.  V. kiemelt főelőadó  alezredes 

55.  IV. szolgálat- 

parancsnok- 

helyettes 

őrnagy 

56.  IV. főelőadó őrnagy 

57.  III. hírközpont- 

vezető 

százados 

58.  III. előadó  százados 

59.  III. főgépész  százados 

60.  II. fogalmazó  százados 

61.  I. szerződéses százados 

62.   pályakezdő hadnagy 
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II. Besorolási osztály 

A B C D E F G H 

1.     Képesítési és egyéb követelmények 

2. Szerv Beosztási 

kategória 

Munkakör (beosztás) Rendfokozati 

maximum 

Állami iskolai 

végzettség 

Szakmai iskolai 

végzettség 

Speciális 

rendészeti 

végzettség 

Speciális 

követelmények 

3. Központi IV. segédelőadó főtörzs- 

zászlós 

 pszichológiai 

alkalmasság 

4.  IV. vezénylő 

főtiszthelyettes 

főtörzs- 

zászlós 

  

5.  III. segédelőadó főtörzs- 

zászlós 

középiskola szakirányú 

középfokú 

  

6.  II. gépjármű- 

vezető** 

főtörzs- 

őrmester 

középiskola 

vagy 

szakiskola 

szakirányú 

alapfokú 

  

7. Területi IV. szolgálat- 

vezető 

főtörzs- 

zászlós 

középiskola szakirányú 

középfokú 

  

8.  IV. vezénylő 

tiszthelyettes 

főtörzs- 

zászlós 

    

9.  IV. technikai ügyeletes főtörzs- 

zászlós 

    

10.  IV. szolgálat- 

parancsnok- 

helyettes 

főtörzs- 

zászlós 

    

11.  IV. szakoktató főtörzs- 

zászlós 

    

12.  IV. ügyeletes főtörzs- 

zászlós 

    

13.  IV. segédelőadó főtörzs- 

zászlós 

    

14.  IV. szerparancsnok főtörzs- 

zászlós 

    

15.  III. segédelőadó  főtörzs- 

zászlós 

    

16.  III. műmester főtörzs- 

zászlós 

    

17.  III. zenész főtörzs-     
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zászlós 

18.  III. kiképző főtörzs- 

zászlós 

    

19.  III. technikus  

 

 

főtörzs- 

zászlós 

    

20.  III. hírközpont vezető-

helyettes 

főtörzs- 

zászlós 

    

21.  III. ügyeletes főtörzs- 

zászlós 

    

22.  II. gépjármű- 

vezető** 

főtörzs- 

őrmester 

  

23.  II. beosztott tűzoltó főtörzs- 

őrmester 

  

24.  I. szerződéses főtörzs- 

őrmester 

középiskola 

vagy szakiskola

szakirányú 

alapfokú 

  

25.   pályakezdő őrmester     

26. Helyi IV. szolgálat-

parancsnok-

helyettes 

főtörzs-zászlós   

27.  IV. szolgálatvezető főtörzs-zászlós   

28.  IV. szerparancsnok  főtörzs-zászlós   

29.  III. technikus  

 

főtörzs-zászlós   

30.  III. segédelőadó  

 

főtörzs-zászlós   

31.  III. vegyi mentesítő főtörzs-zászlós   

32.  III. mentésvezető főtörzs-zászlós   

33.  III. különleges 

szerkezelő  

főtörzs-zászlós   

34.  III. hírközpont-kezelő főtörzs-zászlós 

szakirányú 

középfokú 

 

  

35.  III. gépész  főtörzs-zászlós 

középiskola 

szak-tanfolyam  

36.  III. kormányos főtörzs-zászlós középiskola 

vagy szakiskola

  

37.  III. mentőszer-kezelő főtörzs-zászlós   

38.  II. beosztott tűzoltó** főtörzs- 

őrmester 

  

39.  II. gépjármű- főtörzs-

középiskola 

szakirányú 

alapfokú 
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vezető** őrmester 

40.  II. búvár** főtörzs- 

őrmester 

középiskola 

vagy szakiskola

  

41.  II. matróz ** főtörzs- 

őrmester 

    

42.  II. híradós** főtörzs- 

őrmester 

    

43.  I. szerződéses főtörzs- 

őrmester 

    

44.  I. pályakezdő őrmester     

45.  I. pályakezdő őrmester     

46.  I. pályakezdő őrmester     

 

Megjegyzés: a **-gal jelzett tiszthelyettesi beosztásoknál a szakirányú középfokú szakmai iskolai végzettséggel rendelkezők illetmény besorolás 

szempontjából eggyel magasabb beosztási kategóriába sorolhatók. 

RSZV: rendészeti szakvizsga 

RVK: rendészeti vezetővé képző tanfolyam 

RMVK: rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam 

RIASZTSZ: rendészeti irányultságú akkreditált szakirányú továbbképzési szak 

 

Megjegyzés: Szakirányú egyetemi végzettségként elfogadható képzések: Rendvédelmi katonai felsőoktatási intézményben parancsnoki, igazgatási szakon 

szerzett végzettség MA, MSC (egyetemi szintű), az adott szakterülethez tartozó MA, MSC (egyetemi szintű: szakmérnök, szakjogász, stb.) 

végzettség
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A rendőrségnél és a büntetés-végrehajtás szerveinél egyes beosztások, munkakörök betöltéséhez szükséges 
képzettségek 

I. Vezetői beosztások 

1. Tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztások: 

a) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi végzettség és felsőfokú rendőri szakképesítés, valamint rendészeti 

szakirányú továbbképzés és rendészeti mestervezető képző tanfolyam vagy rendészeti szakvizsga és rendészeti 

mestervezető képző tanfolyam, 

b) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi végzettség és felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképesítés. 

2. További vezetői beosztások: 

a) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú rendőri szakképesítés, valamint 

rendészeti szakirányú továbbképzés és főosztályvezetők esetében rendészeti mestervezető képző, egyéb vezetők 

esetében rendészeti vezetőképző tanfolyam vagy rendészeti szakvizsga és főosztályvezetők esetében rendészeti 

mestervezető képző, egyéb vezetők esetében rendészeti vezetőképző tanfolyam, 

b) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú büntetés-végrehajtási 

szakképesítés, 

c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) és jogelőd szerveinél szerzett rendészeti, védelmi szakirányú 

végzettség, valamint rendészeti szakirányú továbbképzés és főosztályvezetők esetében rendészeti mestervezető képző, 

egyéb vezetők esetében rendészeti vezetőképző tanfolyam vagy rendészeti szakvizsga, 

d) az NKE büntetés-végrehajtási szakán szerzett végzettség. 

II. Nem vezetői beosztások 

1. Bűnüldözési feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

aa) az NKE bűnügyi szakán szerzett végzettség, a Rendőrtiszti Főiskola (a továbbiakban: RTF) bűnügyi szakán szerzett 

végzettség, és a nem rendőri szakok esetében átképző tanfolyam; 

ab) az NKE valamely szakán szerzett végzettség és a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező tanfolyam, 

ac) más felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

2. Közbiztonsági feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

aa) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség és a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező 

tanfolyam, 

ab) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

3. Jogi, igazgatásrendészeti feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

aa) jogi, államigazgatási felsőfokú végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

ab) az RTF vagy az NKE valamely rendvédelmi szakán szerzett  rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

ac) más felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szervező tanfolyam, valamint a 

beosztásnak megfelelő szaktanfolyam.  
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b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

4. Jogtanácsosi feladatokat ellátók: 

Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség, jogi szakvizsga és rendészeti szakirányú felsőfokú 

végzettség. 

5. Kiképzési, továbbképzési feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

aa) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség, valamint a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező 

tanfolyam, 

ab) tudományegyetem bölcsészettudományi karán humánszervező, pedagógiai szakon szerzett végzettség és rendészeti 

szakirányú felsőfokú végzettség, 

ac) a Nemzetvédelmi Egyetemen szerzett főiskolai végzettség és átképző tanfolyam, 

ad) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség, valamint átképző tanfolyam. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, a rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

6. Humánszolgálati, személyügyi, munkaügyi és szociális feladatokat ellátók: 

Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

a) tudományegyetem bölcsészettudományi karán humánerőforrás-menedzser, humánszervező, pszichológia, pedagógia, 

szociológia szakon szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

b) a Nemzetvédelmi Egyetem humánerőforrás-gazdálkodási szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú 

végzettség, 

c) tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem 

Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

d) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség, valamint a nem rendőri szakok esetében átképző tanfolyam. 

7. Informatikai feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

aa) felsőoktatási intézményben programozó matematikus, programtervező matematikus végzettség és rendészeti 

szakirányú felsőfokú végzettség, 

ab) felsőoktatási intézményben szerzett ügyvitelszervezői, programtervezői, számítógép-programozói végzettség és 

rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

ac) a Nemzetvédelmi Egyetem, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola informatikai szakán szerzett végzettség és 

rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében: 

középfokú számítástechnikai szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő 

szaktanfolyam. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében: 

középfokú számítástechnikai szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő 

szaktanfolyam. 
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8. Sajtó- és tájékoztatási feladatokat ellátók: 

Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

a) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség, kommunikációs vagy „PR” szakon szerzett 

képzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

b) a Nemzetvédelmi Egyetemen szerzett egyetemi, főiskolai végzettség, kommunikációs vagy „PR” szakon szerzett 

képzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

c) az RTF valamely szakán szerzett végzettség, valamint a nem rendőri szakok esetében rendészeti szervező tanfolyam. 

9. Ügyviteli és titokvédelmi feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

aa) az RTF vagy az NKE valamely szakán szerzett végzettség, 

ab) az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség és rendészeti 

szakirányú felsőfokú végzettség. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, informatikai, számítógép-kezelői szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a 

beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

10. Pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

aa) a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán a szakterületnek megfelelő szakon szerzett végzettség és rendészeti 

szakirányú felsőfokú végzettség, illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség és rendészeti szervező tanfolyam, 

ab) közgazdasági szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú 

végzettség, 

ac) tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem 

Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség, felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés, valamint rendészeti 

szakirányú felsőfokú végzettség, 

ad) a Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, illetve 

egyéb rendvédelmi szakképzettség és átképző tanfolyam. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében: 

középfokú közgazdasági végzettség, rendészeti szakirányú középfokú végzettség és a beosztásnak megfelelő 

szaktanfolyam. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében: 

középfokú közgazdasági végzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, 

valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

 

11. Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

aa) műszaki egyetemi, főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

ab) katonai, rendészeti tanintézetek technikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

illetve egyéb rendvédelmi szakképzettség és rendészeti szervező tanfolyam. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében: 

műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikai szakképesítés, rendészeti szakközépiskolai végzettség, 

valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében: 

műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikai szakképesítés, rendészeti szakirányú középfokú 

végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

12. Egészségbiztosítási szakfeladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

orvostudományi egyetem általános orvos, fogorvos karán szerzett végzettség és rendészeti szakképesítés. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 



40828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám

 
ba) egészségügyi szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett szakképzettség, rendészeti szakirányú középfokú 

végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő tanfolyam, 

bb) középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint egészségügyi szaktanfolyam. 

13. Költségvetési ellenőrzési feladatokat ellátók: 

Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

a) közgazdasági, műszaki szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség és 

rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

b) a Nemzetvédelmi Egyetem logisztikai szakán vagy a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola pénzügyi, gazdálkodási, 

technikai szakán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

c) belső ellenőrzési tevékenység ellátása esetén a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. 

rendelet 11. §-ában meghatározott követelménynek megfelelő képzettség, képesítés. 

 

14. Tanári, oktatói feladatokat ellátók: 

Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény által meghatározottak szerinti képesítés. 

 

15. Állat-egészségügyi, kiképzési és gondozási feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

állatorvos-tudományi egyetemi, állat-egészségügyi főiskolai végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint speciális szaktanfolyam. 

16. Határrendészeti feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

aa) a Nemzetvédelmi Egyetem (határrendészeti) határrendészeti és védelmi vezetői szak rendészettechnikai szakirányon 

szerzett végzettség, 

ab) az RTF határrendészeti szakán vagy az NKE Rendészettudományi Karán szerzett végzettség, 

ac) az RTF valamely belügyi szakán vagy az NKE Rendészettudományi Karán szerzett végzettség és a nem határrendészeti 

szakon végzettek esetében rendészeti szervező tanfolyam, 

ad) felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség vagy egyéb 

rendvédelmi szakképzettség és rendészeti szervező tanfolyam. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

17. Idegenrendészeti feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében: 

aa) a Nemzetvédelmi Egyetem határrendészeti szakán szerzett végzettség, 

ab) az RTF határrendészeti szakán szerzett végzettség, 

ac) az NKE Rendészettudományi Karán szerzett végzettség, 

ad) az RTF valamely belügyi szakán szerzett végzettség és a nem határrendészeti szakon végzettek esetében rendészeti 

szervező tanfolyam, 

ae) tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség és rendészeti szakirányú felsőfokú végzettség, 

af) az Államigazgatási Főiskolán, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szerzett végzettség és rendészeti 

szakirányú felsőfokú végzettség. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében: 

középiskolai érettségi, rendészeti szakirányú középfokú végzettség, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam. 
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18. Büntetés-végrehajtási feladatokat ellátók: 

a) Az I. besorolási osztályba tartozó munkakörök esetében 

aa) felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú büntetés-végrehajtási 

szakképesítés, 

ab) az RTF büntetés-végrehajtási szakán szerzett képesítés, 

ac) az NKE Rendészettudományi Karán szerzett képesítés. 

b) A II. besorolási osztályba tartozó zászlósi munkakörök esetében középiskola és középfokú büntetés-végrehajtási 

szakképesítés. 

c) A II. besorolási osztályba tartozó tiszthelyettesi munkakörök esetében szakiskola vagy középiskola és büntetés-

végrehajtási alapfokú szakképesítés. 

Megjegyzés: 
1. Felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképesítésnek kell elfogadni: 

a) az RTF büntetés-végrehajtási szakának elvégzését tanúsító oklevelet, 

b) a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (büntetés-végrehajtási tagozatának) 1976 és 1992 közötti elvégzését tanúsító 

oklevelet, 

c) főtiszti, tiszti vizsga, próbaszolgálatos tiszti alkalmassági vizsga 1983. december 31-ig történő letételét igazoló 

bizonyítványt, 

d) a felsőfokú büntetés-végrehajtási szakvizsga 1984. január l-jétől történő letételét igazoló bizonyítványt, 

e) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem büntetés-végrehajtási nevelő szakán szerzett képesítést. 

2. Középfokú büntetés-végrehajtási szakképesítésnek kell elfogadni: 

a) a BM Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskola és jogutódai (a BM Kun Béla Zászlósképző Iskola, a Rendőr-zászlósképző Iskola, 

az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási Kiképzési Központja) szakképzési tagozatának elvégzését igazoló 

bizonyítványt, 

b) a Bv. Szervezet Oktatási Központjában a középfokú szaktanfolyam 1996. szeptember 1-je utáni elvégzését igazoló 

bizonyítványt. 

3. Alapfokú büntetés-végrehajtási szakképesítésnek kell elfogadni: 

a) a BM Rendőriskola, az őri tanfolyam, a Büntetés-végrehajtási Őri Iskola és jogutóda (a Büntetés-végrehajtási Alapfokú 

Iskola, a Büntetés-végrehajtási Tiszthelyettesképző Iskola) elvégzését igazoló bizonyítványt, 

b) a Bv. Szervezet Oktatási Központjában az alapfokú szaktanfolyam 1996. szeptember 1-je utáni elvégzését igazoló 

bizonyítványt. 

4. Középfokú rendőri szakképesítésnek kell elfogadni a BM Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskola és jogutódai (a BM Kun 

Béla Zászlósképző Iskola, a Rendőr-zászlósképző Iskola, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási Kiképzési Központja) 

szakképzési tagozatának elvégzését igazoló bizonyítványt, a bűnügyi szaktanfolyamon és a rendőr szervező tanfolyamon 

korábban szerzett végzettségeket. 



3. melléklet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelethez
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Az idegennyelv-tudást igénylő beosztások 

1. RENDŐRSÉG 

1. Országos rendőrfőkapitány és helyettesei. 

2. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ vezetője és minden beosztás. 

3. Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője és minden beosztás. 

4. ORFK Határrendészeti Főosztály vezetője és minden beosztás. 

5. NNI vezetője és minden beosztás. 

6. RRI vezetője és helyettese. 

7. KR parancsnoka és helyettesei. 

8. A turistaforgalom szempontjából frekventált területeken szolgálatot teljesítő, az állományilletékes parancsnok által 

meghatározott járőr, baleseti helyszínelő, vizsgáló, körzeti megbízott beosztások. 

9. Az állományilletékes parancsnok által meghatározott beosztások azokon a településeken, ahol a nemzetiségek, 

kisebbségek létszáma ezt indokolja. 

10. A határrendészeti tevékenységgel összefüggő munkakörök: 

a) határrendészeti kirendeltség vezetője és helyettese, 

b) főhatárrendész, határrendész, 

c) határrendészeti kirendeltség kiemelt főreferensi, kiemelt főelőadói, főelőadói, előadói beosztások, 

d) átkelőhely-vezetők, átkelőhely-ügyeletesek, 

e) szolgálati részlegvezetők, szolgálati csoportvezetők, 

f) bevetési osztály vezetője és helyettese, 

g) bevetési szolgálat vezetője és helyettese, 

h) határrendészeti feladatot ellátó rendőri szervnél a határrendészeti feladatok ellátására létrehozott osztályvezetői, 

alosztályvezetői, kiemelt főreferensi, kiemelt főelőadói, főelőadói, előadói beosztások. 

11. Idegenrendészeti tevékenységgel összefüggő minden beosztás. 

12. A TEK, illetve az NVSZ főigazgatója által meghatározott azon beosztások, ahol az idegen nyelv használata a szolgálat 

ellátásához nélkülözhetetlen. 

2. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS 

1. BVOP-n: 

a) országos parancsnok, 

b) országos parancsnok helyettesei, 

c) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, 

d) az országos parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó egyedi megbízottak, 

e) kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, ügyeletes tiszt. 

2. Büntetés-végrehajtási intézeteknél, intézményeknél: 

a) állományilletékes parancsnok és helyettese, 

b) osztályvezető, 

c) osztályvezető-helyettes, kiemelt főreferens, 

d) kiemelt főelőadó, főelőadó, vezető nevelő, 

e) nevelő, biztonsági tiszt, 

f) főfelügyelő, 

g) segédelőadó, 

h) felügyelő, 

i) a c)-h) pontokban meghatározottakkal azonos besorolású beosztásokban, az állományilletékes parancsnok döntése 

szerint. 
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1. Őr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálatok a rendőrségnél 

1. Őrszolgálatok: 

a) Objektumőr 

b) Fogdaőr 

c) Kísérőőr 

d) Díszőr (KŐE)  

e) Mozgóőr,  

f) Parlamenti őr (KŐE) 

g) Segédelőadó (őrzött szálláson) 

h) Szolgálati csoportvezető (őrzött szálláson) 

2. Ügyeleti szolgálatok: 

a) Főügyelet (ORFK) 

b) Ügyeleti és Védelmi Osztály (KŐE) 

c) Központi ügyeleti szolgálat (BRFK, MRFK, KR, RRI) 

d) Bevetésirányítási Központ 

e) Ügyeleti szolgálat (helyi szervek) 

f) Híradástechnikai ügyeleti szolgálat 

g) Körözési Ügyelet (ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző- Értékelő Főosztály) 

h) határrendészeti kirendeltség Bevetés Irányítási Szolgálata  

i) Helyettes Ügyeleti Szolgálat (Határátkelőhelyeken, Kihelyezett Szolgálati helyeken) 

j) Bevetési Szolgálat 

k) Őrzött Szállás 

l) Ügyeleti Főosztály (TEK). 

3. Készenléti szolgálatok: 

a) NNI 

b) az ORFK Közrendvédelmi, Közlekedésrendészeti és Igazgatásrendészeti Főosztályai által adott szolgálat, a megyei 

rendőr-főkapitányságok, valamint rendőrkapitányságok közrendvédelmi, közlekedési és igazgatásrendészeti szolgálatai 

által adott szolgálat 

c) KR (tűzszerész, búvár, pilóta) 

d) KR szakszolgálatainak készenléti szolgálatai (pénzügyi, anyagi, technikai, egészségügyi, híradó, informatikai) 

e) RRI (ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét) 

f) KŐE főosztály szintű szervei által adott szolgálatok 

g) Területi és helyi szervek bűnügyi szolgálati ág forrónyomos csoportjai 

4. Készültségi szolgálatok: 

a) KR bevetési osztályai 

b) akció (közterületi támogató) alegység (MRFK, BRFK) 

2. Őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok a büntetés-végrehajtási szervezetnél 

1. Őrszolgálati jellegű beosztások 

a) Főápoló (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza) 

b) Szakápoló (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet) 

c) Ápoló (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet) 

d) Vezető szakasszisztens (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza) 

e) Szakasszisztens (Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza) 

f) Biztonsági tiszt 

g) Biztonsági főfelügyelő 

h) Körlet-főfelügyelő 

i) Felügyelő (biztonsági, körlet, foglalkoztatási) 
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j) Technikai-rendszer kezelő 

k) Kutyavezető 

2. Ügyeleti szolgálat 

a) (egészségügyi) Osztályvezető (főorvos) 

b) Főorvos 

c) Szakorvos 

d) Szakasszisztens 

e) Ügyeletes tiszt (BVOP) 

3. Készenléti szolgálat 

a) (egészségügyi) Osztályvezető (főorvos) 

b) Szakorvos 

c) Szakasszisztens 

d) Speciális (akció) csoportba beosztottak. 

 

3. Ügyeleti szolgálat a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 
 
a) Vezetőügyeletes (központi szervek) 

b) Ügyeletes 

c) A hivatali munkarendben foglalkoztatott gépjárművezető (központi szervek) 

d) Ügyeletvezető (megye, főváros) 

e) Hírközpontvezető (repülőtér, főváros) 

f) A hivatali munkarendben foglalkozatott gépjárművezető (területi és helyi szervek) 

 

 



A belügyminiszter 66/2011. (XII. 30.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 3., 4. és

11. pontjában, valamint 245/R. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva – a 41. § vonatkozásában az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, a polgári hírszerzés

irányításáért felelõs miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel kiterjed:

a) a rendõrségre,

b) a büntetés-végrehajtási szervezetre,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,

d) az a)–c) pontban meghatározott szervekkel hivatásos és – ha a jogszabály eltérõen nem rendelkezik – szerzõdéses

szolgálati viszonyban állókra (a továbbiakban együtt: hivatásos állomány),

e) az a)–c) pontban meghatározott szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állót foglalkoztató, a belügyminiszter

által irányított szervnél [az a)–c) és e) pontban felsorolt szervek a továbbiakban együtt: belügyi szervek]

szolgálatot teljesítõ hivatásos állományra, valamint

f) a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálattal szolgálati viszonyban álló hivatásos

állomány kivételével a Belügyminisztériumban szolgálatot teljesítõ hivatásos állományra.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra és azok

hivatásos állományára.

2. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása, folyósítása

[A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Hszt.) 43. § (2) bekezdéséhez]

2. § A hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagja részére rendfokozati illetménynek megfelelõ mértékû pótlékként

a ténylegesen viselt rendfokozatnak megfelelõ rendfokozati illetmény összege jár.

(A Hszt. 43/B. §-ához)

3. § (1) A hivatásos állomány tagjának a Hszt. 43/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Miniszterelnökséghez történõ

berendelése esetén a fegyveres szerv a berendelt rendelkezési állományba helyezését megelõzõ beosztásának

megfelelõ illetményt és annak járulékait, valamint az esedékes jubileumi jutalom összegét a Miniszterelnökségnek

folyósításra átadja.

(2) A hivatásos állomány tagjának a Hszt. 43/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Belügyminisztériumba történõ

berendelése esetén a fegyveres szerv a berendelt rendelkezési állományba helyezését megelõzõ beosztásának

megfelelõ illetményt és annak járulékait, valamint az esedékes jubileumi jutalom összegét a Belügyminisztérium

részére átadja. A Belügyminisztériumban betöltött beosztásra megállapított illetmény és járulékai, valamint

a fegyveres szervtõl átvett illetmény és járulékai közötti különbség, továbbá a Belügyminisztériumban betöltött

beosztás alapján járó jubileumi jutalom és a fegyveres szervtõl átvett jubileumi jutalom közötti különbség

a Belügyminisztérium költségvetését terheli.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen az illetmény és járulékai teljes fedezetét a Belügyminisztérium költségvetésébõl kell

biztosítani, ha azt a költségvetésen kívüli külsõ forrásból finanszírozzák, vagy a miniszter a (2) bekezdéstõl eltérõen

rendelkezik.

(4) A Hszt. 43/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott berendelés esetén az illetmény és egyéb juttatások, valamint

a foglalkoztatással felmerülõ egyéb költségek a foglalkoztató szervet terhelik.
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(5) Az eredeti szolgálati hely szerinti fegyveres szerv folyósítja

a) a Belügyminisztériumba, valamint

b) a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv kivételével

a belügyi szervekhez

berendelt hivatásos állomány tagjának ruházati költségtérítését. A ruházati költségtérítéssel a berendelt az eredeti

szolgálati hely szerinti fegyveres szerv felé köteles elszámolni.

4. § A belügyminiszter évenként, a költségvetés jóváhagyásakor meghatározza a Hszt. 43/B. § (1) bekezdés b) pontja

alapján történõ berendeléssel a Belügyminisztériumban foglalkoztatható hivatásos szolgálati viszonyban állók

számát.

(A Hszt. 44. §-ához)

5. § (1) A Hszt. 44. § (1) bekezdés b), f) vagy i) pontja alapján rendelkezési állományba helyezett hivatásos állomány tagjának

az eredeti beosztása szerinti, a beosztás ellátásához kötött rendszeres pótlékok nélkül számított illetményt kell

folyósítani. Az illetmény megállapításakor a rendelkezési állományba helyezés elõtt elrendelt illetmény-eltérítést

a szakmai munka tárgyévet követõ értékeléséig figyelembe kell venni.

(2) A hivatásos állomány Hszt. 44. § (1) bekezdés c) vagy e) pontja alapján rendelkezési állományba helyezett azon tagja,

aki tanulmányai megkezdése elõtt szolgálati beosztást töltött be és akinek a részére az oktatási intézményben

folytatott tanulmányai befejezése után felkészültségének megfelelõ beosztás a pályakezdõkre vonatkozó szabályok

szerint nem biztosítható, eredeti beosztása figyelembevételével jogosult illetményre.

(3) A Hszt. 44. § (1) bekezdés d) pontja alapján történõ rendelkezési állományba helyezés esetén a hivatásos állomány

tagja illetményét a fegyveres szerv folyósítja.

(4) A rendvédelmi felsõoktatási intézményben tanulmányokat folytató, a Hszt. 44. § (1) bekezdés d) pontja alapján

rendelkezési állományba helyezett hallgató részére járó illetmény és illetményjellegû juttatások fedezetérõl az adott

fegyveres szervnél központilag kell gondoskodni.

(A Hszt. 50. §-ához)

6. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának a Hszt. 50. § (1) bekezdése szerinti szolgálati beosztások ellátásával, vagy

helyettesítéssel történõ megbízása az eredeti beosztás ellátása mellett történik, a megbízás alapján járó díjazás

mértékét az állományilletékes parancsnok a feladattal, valamint a feladat ellátására beosztottak számával arányosan

állapítja meg.

(2) Amennyiben a hivatásos állomány tagja közalkalmazottat, kormányzati ügykezelõt, köztisztviselõt vagy

kormánytisztviselõt helyettesít, az (1) bekezdés szabályait megfelelõen alkalmazni kell.

(3) Ha a hivatásos állomány helyettesítést ellátó tagja a megbízás alapján díjazásban részesül, a helyettesítés során

végzett tevékenysége nem minõsül túlszolgálatnak, a tevékenységért csak a Hszt. 50. § (4) bekezdése szerinti

többletszolgálatért járó díjazás jár.

(A Hszt. 62. §-ához)

7. § (1) A Hszt. 62. §-ában foglalt, a tanulmányokhoz nyújtott támogatások megtérítésére – a Hszt. 306/B. §-ában foglaltak

alapján megtérítésre kötelezetteken kívül – a hivatásos állomány azon tagja kötelezhetõ, aki tanulmányi szerzõdés

alapján iskolarendszerû vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben vesz részt.

(2) Nem kötelezhetõ a támogatás visszatérítésére az, aki a fegyveres szerv által elrendelt szakmai továbbképzésen vagy

átképzésen vesz részt.

(3) Tanulmányi támogatásnak minõsülõ pénzbeli juttatás különösen:

a) a beosztásuk alól mentesítettek, vagy az állományba vételt megelõzõen nappali képzésben résztvevõk esetében

a tanulmányok idejére folyósított illetmény, külön juttatás,

b) a beosztásuk ellátása mellett levelezõ vagy esti tagozaton tanulók esetében a tanulmányi munkaidõ-kedvezmény

tartamára járó távolléti díj,

c) a külföldi tanulmányokat folytatók esetében az a) pontban meghatározott juttatások, valamint a külföldi napidíjat

illetõen a devizaellátmánynak a visszafizetés esedékessé válásának napján érvényes MNB középárfolyamon

forintra átszámított összege,
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d) a fegyveres szerv által biztosított tandíjkedvezmény, a polgári oktatási intézményben tanulók részére fizetett

tandíj, tanszer-hozzájárulás, valamint az átvállalt oktatási (tanulmányi) költségek,

e) a tanulmányi szerzõdésben rögzített egyéb pénzbeli juttatások (különösen az utazási költségtérítés,

szállásköltség).

(4) A természetbeni élelmezés értékének visszatérítésénél figyelembe kell venni az élelmezés nyersanyagértékét

(nyersanyagnormát), valamint a természetbeni élelmezés pénzbeli megváltását.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti juttatások közül az illetményjellegû juttatásoknál a személyi jövedelemadó, a nyugdíj-,

az egészségbiztosítási és a munkavállalói járulék levonása utáni nettó összeget, a természetbeni juttatásoknál pedig

a felhasználáskor érvényes norma szerinti összeget kell figyelembe venni.

(6) A tandíjtartozás összegét a tanintézet által a tandíjakról kiállított számlákra teljesített kifizetések alapján kell

megállapítani.

(7) A tanulmányi támogatás visszatérítésére az állományilletékes parancsnoknak írásban kell a hivatásos állomány tagját

felszólítania, aki a felszólítás ellen – a kézhezvételtõl számított 15 napon belül – az elöljáró parancsnokhoz szolgálati

panaszt nyújthat be.

(A Hszt. 87. § (2) bekezdéséhez)

8. § Az elrendelhetõ túlszolgálat tartama naptári évenként 450 óra.

(A Hszt. 88. §-ához )

9. § (1) Az elrendelt túlszolgálatra esõ idõarányos távolléti díjat 174 órás havi osztószámmal kiszámított egy órára esõ távolléti

díj alapulvételével kell megállapítani.

(2) A Hszt. 88. § (2) bekezdése alapján szabadidõben megváltandó, évi 150 óráig terjedõ túlszolgálat mértékébe nem

számítható be az a túlszolgálat, amelyet az önkormányzat, vagy egyéb külsõ szervezet finanszíroz.

(3) A hivatásos állomány tagja részére távolléti díj kifizetésére csak a Hszt. 88. § (1) bekezdése alapján arra jogosult által

elrendelt és nyilvántartott túlszolgálat után kerülhet sor.

(4) A túlszolgálatért járó díjazást a túlszolgálat napját követõ naptári hónapra esedékes illetmény kifizetésével együtt kell

folyósítani.

(A Hszt. 97. §-hoz)

10. § A szabadság pénzbeni megváltása címén a hivatásos állomány tagjának a ki nem adott szabadság mértékével arányos

összegû, a kifizetés esedékességekor számított távolléti díj jár.

3. Az illetmény

(A Hszt. 100–103. §-ához)

11. § (1) A Belügyminisztériumba, valamint a belügyi szervekhez berendelt hivatásos állomány tagjának besorolását és ennek

figyelembevételével az illetményét a hivatásos állományra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani.

(2) A hivatásos állomány fegyveres szervnél közalkalmazotti, kormányzati ügykezelõi vagy kormánytisztviselõi

álláshelyen foglalkoztatott tagjának rendszeres pótlékok nélkül számított illetménye nem lehet kevesebb, mint

az ellátott munkakörbe megállapítható közalkalmazotti, kormányzati ügykezelõi vagy kormánytisztviselõi illetménye

lenne. Ha a közalkalmazotti, kormányzati ügykezelõi vagy kormánytisztviselõi illetmény a magasabb, akkor a hivatásos

állomány tagjának illetményét annak megfelelõen kell újra megállapítani.

(3) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztását közalkalmazotti, kormányzati ügykezelõi vagy

kormánytisztviselõi munkakörré minõsítettek át, továbbra is a munkakör átminõsítés elõtti besorolása alapján kell

az illetményét megállapítani.

(4) A Hszt. 102. § (1) bekezdése alapján a magasabb fizetési fokozatba való elõresorolást annak a hónapnak az elsõ

napjától kell végrehajtani, amelyik hónapban a várakozási idõ letelik.

(5) Az egyes szerveknél megállapítható illetménykiegészítések részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
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(A Hszt. 245/H. §-ához)

12. § A Hszt. 245/H. § (2) bekezdésében meghatározott vezetõk illetményét az illetmény elemekre való bontása nélkül, egy

összegben kell megállapítani. Az így megállapított illetmény magába foglalja valamennyi illetményelemet, beleértve

az érintett részére megállapítható pótlékokat is, a nyelvtudási pótlék kivételével.

(A Hszt. 104. §-ához)

13. § (1) Azokat a szolgálati beosztásokat, amelyekben az idegen nyelv használata szükséges – így a hivatásos állomány

tagjának nyelvtudási pótlék fizethetõ –, valamint amelyekben az idegen nyelv ismerete a szolgálati beosztással járó

feladat, az állománytáblázatok tartalmazzák.

(2) A harmadik és további nyelv, továbbá a ritka nyelv használatáért adható kiegészítõ nyelvpótlék mértéke megegyezik

a Hszt. 104. § (4) bekezdése szerint adható nyelvtudási pótlék mértékével. A ritka nyelvek felsorolását a 2. melléklet

tartalmazza.

(3) A Hszt. 104. § (2) bekezdése alapján az állami nyelvvizsga bizonyítvány eredményét igazoló bizonyítvánnyal

egyenértékû okirat vonatkozásában kétség esetén szolgálati úton az oktatásért felelõs miniszter által kijelölt szervtõl

kell állásfoglalást kérni a nyelvtudási szint elismerésérõl.

(A Hszt. 245/R. §-ához)

14. § A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya vonatkozásában a 3. melléklet tartalmazza azon idegen

nyelvek körét, amelyekbõl szerzett középfokú, vagy felsõfokú „C” típusú nyelvvizsga esetén a Hszt. 104. §

(5) bekezdése szerinti mértékû nyelvtudási pótlék folyósítható.

4. Jubileumi jutalom

(A Hszt. 110. §-ához)

15. § (1) A Hszt. 110. §-ának (2) bekezdése alapján a jubileumi jutalom esedékességének megállapítása szempontjából

a szolgálati viszonyban töltött idõ elérésének napját úgy kell megállapítani, hogy az számánál fogva megfeleljen

a szolgálati viszony kezdõ napjának. Ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja a szolgálati

viszonyban töltött idõ elérésének napja.

(2) A jubileumi jutalmat – a Hszt. 110. § (3) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – az esedékesség napján kell

kifizetni.

(3) Ha a jubileumi jutalomra a hivatásos állomány tagja a Hszt. 110. § (3) bekezdése alapján jogosult, azt a szolgálati

viszony utolsó napján kell kifizetni.

(4) A jubileumi jutalmat a Hszt. 107. §-a alapján csökkentett illetményben részesülõnek is a teljes illetmény alapulvételével

kell megállapítani.

(5) A jubileumi jutalom, vagy annak különbözete utólagos kifizetése esetén a jutalom összegét az eredeti esedékességkor

érvényes távolléti díj alapulvételével kell megállapítani

(6) A (5) bekezdés alapján megállapított jubileumi jutalom késedelmes kifizetése esetén késedelmi kamat jár.

5. Kiküldetési költségtérítés

(A Hszt. 111. §-ához)

16. § A belföldi szolgálati kiküldetés szolgálati jellegének megállapítására és a kiküldetés „menetlevélen” történõ

elrendelésére az állományilletékes parancsnok, vagy az általa megbízott vezetõ jogosult.

17. § (1) A hivatásos állomány tagja belföldi szolgálati kiküldetése esetén az ezzel összefüggésben felmerülõ többletkiadásai

megtérítésére jogosult.

(2) Kiküldetési költségtérítés

a) utazási költség,
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b) szállásköltség,

c) napidíj (élelmezési többletköltség)

címén állapítható meg.

18. § (1) A hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni a kiküldetés teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerült

utazási költségeit.

(2) Az utazás során igénybe vehetõ közlekedési eszközt – gazdaságossági és célszerûségi szempontok

figyelembevételével – az állományilletékes parancsnok határozza meg.

19. § (1) A hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni a kiküldetés teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerült

szállásköltségét. Szállásköltség címén a kötelezõ reggeli ára és a gépkocsi esetleges parkolási, õrzési költsége is

elszámolható.

(2) Nem számolható el külön szállásköltség arra az éjszakákra, amelyre a hivatásos állomány tagja a fegyveres szerv

szálláshelyét térítésmentesen veszi igénybe.

20. § (1) Amennyiben a hivatásos állomány tagja szállásköltség címén a kötelezõ reggeli árát elszámolja, a napidíj összegét

25%-kal csökkenteni kell.

(2) Nem illeti meg napidíj azt,

a) akit állandó lakóhelyére vagy tartózkodási helyére küldenek ki,

b) aki a kiküldetés idõtartama alatt térítés nélkül természetbeni élelmezési ellátásban részesül.

6. Távolléti díj

(A Hszt. 112. §-ához)

21. § (1) Távolléti díj számítása szempontjából rendszeres illetménypótléknak minõsül:

a) a szolgálati idõpótlék,

b) az idegennyelv-tudási pótlék,

c) a fokozottan veszélyes beosztás pótléka,

d) a közterületi pótlék,

e) a határrendészeti pótlék,

f) a veszélyes katasztrófavédelmi és tûzoltó beosztás pótléka,

g) a gépjármûvezetõi pótlék,

h) a különleges gépjármûvezetõi pótlék,

i) a díszelgési pótlék,

j) a zenekari pótlék,

k) a különleges bevetési pótlék,

l) a lovasjárõri pótlék,

m) a kutyavezetõi pótlék,

n) a hajóvezetõi pótlék,

o) a nyomozói pótlék,

p) a tanácsosi címpótlék,

r) a fõtanácsosi címpótlék,

s) a vezetõi illetménypótlék,

t) a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv állománya belsõ ellenõrzési pótléka,

u) a terrorizmust elhárító szerv állományának pótléka.

(2) A távolléti díj összegének megállapításánál az esedékesség idõpontjában érvényes alapilletmény,

illetménykiegészítés és rendszeres illetménypótlékok együttes összege az irányadó.

(3) A rendõrség különleges foglalkoztatási állományába tartozók esetében a távolléti díj megállapítása során a Hszt.

264/C. § (4) bekezdése alapján folyósított, az esedékesség idõpontjában érvényes illetményt kell figyelembe venni.
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7. Költségtérítések

(A Hszt. 113. §-ához)

22. § (1) A szolgálati érdekbõl az egyik szolgálati helyrõl a másikra történõ áthelyezéssel kapcsolatos átköltözési költség, ha

a hivatásos állomány tagja az új szolgálatteljesítési helyére költözik:

a) az utazási költség,

b) az ingóságok szállítási költsége,

c) az átköltözési átalány.

(2) A szolgálati érdekbõl az egyik szolgálati helyrõl a másikra történõ áthelyezéssel kapcsolatos költség, ha a hivatásos

állomány tagja új szolgálatteljesítési helyére nem költözik át és a szolgálatteljesítés helye lakóhelyétõl eltér:

a) az utazási költség,

b) a különélési díj.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt költségek megtérítése a fegyveres szerv próbaidõt töltõ tagját nem illeti meg.

23. § (1) Az áthelyezett saját személye, a vele együtt költözõ házastársa, élettársa, valamint az általa eltartott, vele közös

háztartásban élõ családtagjai után jogosult ténylegesen felmerült utazási költségeinek megtérítésére.

(2) Az utazás alkalmával igénybe vehetõ közlekedési eszközt – gazdaságossági és célszerûségi szempontok

figyelembevételével – az állományilletékes parancsnok határozza meg.

(3) Ha az áthelyezett személy új szolgálatteljesítési helyére a szolgálattételre való jelentkezéssel egyidõben átköltözni

nem tud, részére az átköltözés késõbbi idõpontban való lebonyolítása végett a lakóhelyére történõ egyszeri oda- és

visszautazás költségét is meg kell téríteni.

(4) A költségtérítésre jogosult a hivatásos állomány tagja akkor is, ha áthelyezésére fegyelmi büntetésbõl eredõ

alacsonyabb beosztásba helyezése miatt került sor.

(5) Költségtérítésként a számlával igazolt költségek számolhatók el.

(6) Vasúti utazás esetén a hivatalos díjszabás szerinti másodosztályú menetjegy ára téríthetõ.

24. § (1) Az ingóságok átszállításával kapcsolatban a számlával igazolt költségeket kell megtéríteni.

(2) Szállítási költség különösen a fuvarozási, rakodási költség, valamint a fuvarozás és rakodás biztosítási költsége.

(3) Szállítási költségként felszámítható az üres csomagolóeszközök és az igénybe vett szállítóeszközök régi

szolgálatteljesítési helyre történõ visszaszállításának igazolt költsége is.

25. § (1) Átköltözési átalányként számolható el a költözéssel kapcsolatos egyéb, nem vagy nehezen számszerûsíthetõ kiadás,

így különösen a csomagolási és tisztítási költség.

(2) Az áthelyezett személy átköltözési átalányra akkor jogosult, ha

a) nõs, férjezett, vagy olyan gyermeke van, akinek eltartására kötelezett és akit saját háztartásában tart el, feltéve,

hogy ingóságait régi szolgálatteljesítési helyérõl az újra átszállította, vagy

b) egyedülálló és igazolja, hogy az új szolgálatteljesítési helyére legalább a lakhatás alapvetõ feltételeit biztosító

bútort átszállította.

(3) Az átköltözési átalány összege az illetményalap

a) 130%-a, ha a hivatásos állomány tagja átköltözés elõtti lakása legalább három és fél szobás,

b) 120%-a, ha a hivatásos állomány tagja átköltözés elõtti lakása három szobás,

c) 110%-a, ha a hivatásos állomány tagja átköltözés elõtti lakása két és fél szobás,

d) 95%, ha a hivatásos állomány tagja átköltözés elõtti lakása két szobás,

e) 80%, ha a hivatásos állomány tagja átköltözés elõtti lakása másfél szobás,

f) 65%, ha a hivatásos állomány tagja átköltözés elõtti lakása egy szobás

volt.

26. § (1) A hivatásos állomány újonnan kinevezett, valamint a tiszti kinevezés után az elsõ szolgálati beosztásba kerülõ tagja

átköltözés esetén az átköltözéssel kapcsolatos szállítási és utazási költség megtérítésére, valamint átköltözési

átalányra jogosult.

(2) Ugyanazon önálló állománytáblával rendelkezõ szolgálati helyen szolgálatot teljesítõ házastársak, élettársak együttes

áthelyezése esetén az átköltözési költségeket csak az egyik fél számolhatja el.
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27. § (1) Különélési díjra jogosult a más helységbe áthelyezett nõs, férjezett, vagy családfenntartónak minõsülõ személy,

a) akinek az új szolgálatteljesítési helyen lakóingatlana nincs, és

b) aki az új szolgálatteljesítési helyére nem költözik át, de a szolgálatteljesítési idõ végeztével rendszeresen nem tér

haza családjához, hanem a fegyveres szerv által részére biztosított ideiglenes szálláshelyre tér haza,

így emiatt családjától külön élni kényszerül.

(2) A családtól való külön élésnek minõsül az élettárstól való külön élés is, amennyiben a jogosult az áthelyezést

megelõzõen legalább 6 hónapon át élet- és vagyonközösségben együtt élt élettársával. Ennek igazolására el kell

fogadni a közös nyilatkozatot.

(3) A különélési díj szempontjából az áthelyezett eltartási kötelezettségét csak a saját háztartásában eltartott gyermeket

illetõen lehet megállapítani.

(4) Különélési díj illeti meg azt az egyedülálló személyt is, aki igazolja, hogy keresõképtelen és jövedelem nélküli szülõjét

vagy szüleit, továbbá más eltartó nélküli kiskorú testvérét vagy testvéreit áthelyezése elõtt saját háztartásában tartotta

el, feltéve, hogy azok eltartására kötelezhetõ és keresõképes más hozzátartozójuk nincs és a hivatásos állomány tagja

új szolgálatteljesítés helyére lakás hiányában õket elköltöztetni nem tudja.

(5) A különélési díj a hivatásos állomány tagjának az áthelyezés idõpontjától számított egy évig folyósítható. Az egy év

elteltét követõen a különélési díj folyósítását az állományilletékes parancsnok évente meghosszabbíthatja, ha fontos

szolgálati érdek miatt a különélés nem szüntethetõ meg.

(6) A különélési díj egy napra esõ összege a belföldi szolgálati kiküldetést teljesítõ részére járó – számla nélkül adható –

napidíj összegével egyezik meg.

28. § (1) A különélési díjra jogosult részére a különélési díj fele jár

a) a kórházban töltött napokra,

b) az egészségügyi szabadság idejére, függetlenül attól, ha ezalatt családjának lakóhelyére egy hétnél hosszabb

idõre hazatér.

(2) Szabadság idejére különélési díj nem jár.

(3) A külön élõnek havonta négy alkalommal az állandó lakóhelyére vagy családjához történõ utazás és onnan

a szolgálatteljesítési helyére történõ visszautazás költségét az utazási költségtérítésre vonatkozó szabályok szerint kell

megtéríteni.

29. § (1) Ha az áthelyezett az új szolgálatteljesítési helyérõl naponta családjához úgy vissza tud térni, hogy lakóhelyén legalább

10 órát eltölthet, különélési díj helyett utazási költségtérítésre jogosult.

(2) Az utazáshoz igénybe vehetõ és a költségtérítés szempontjából irányadó közlekedési eszközt – gazdaságossági

szempontok és a szolgálati érdek figyelembevételével – az állományilletékes parancsnok határozza meg.

(3) Nem folyósítható különélési díj vagy utazási költségtérítés, ha az áthelyezett az új szolgálatteljesítési helyén

a felajánlott lakható és a külön jogszabályban meghatározott jogos lakásszükségletnek megfelelõ lakást nem fogadja

el. A jogos lakásszükségletet kielégítõnek minõsül az a lakás is, amely a régi szolgálatteljesítési helyen lévõ lakással

megegyezõ nagyságú és komfortfokozatú.

30. § A hivatásos állomány tagjának áthelyezése esetén vele együtt költözõ házastársa kereset-, valamint jövedelem

kiesésének átmeneti pótlására szolgáló jövedelem-kiegészítés megállapításáról és folyósításáról külön jogszabály

rendelkezik.

31. § Az áthelyezéssel kapcsolatosan felmerült költségek azt a fegyveres szervet terhelik, akinek a kezdeményezésére

a hivatásos állomány tagjának áthelyezése történt.

32. § A Hszt. 49. § (1) és (2) bekezdése alapján más helységbe vezényelt hivatásos állomány tagjának költségtérítéseire

a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a 28. és

29. §-ban foglaltak teljesülnek, a hivatásos állomány tagja napidíj helyett különélési díjra jogosult.

33. § A szabadságról, a munkaszüneti és a pihenõnapról történõ visszarendeléssel kapcsolatos költség különösen

a) az utazási költség,

b) az elõre kifizetett és a visszarendelés miatt igénybe nem vett szolgáltatások vissza nem térített ellenértéke.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám 40839



34.  § (1) A helyközi vagy távolsági utazással járó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl külön jogszabály
rendelkezik.

(2) A hivatásos állomány tagja részére a munkába járáshoz helyi közlekedési bérlet csak a Hszt. 116/A.  §-ában
meghatározott választható juttatások rendszerében biztosítható.

8. Kedvezmények és támogatások

(A Hszt. 114.  §-ához)

35.  § A hivatásos állomány tagja és családtagja külön rendelkezésben meghatározott feltételek szerint és az ott
meghatározott térítési díj ellenében kedvezményes üdülésben részesíthetõ a fegyveres szerv, valamint a fegyveres
szervet irányító minisztérium kezelésében levõ üdülõkben, hétvégi pihenõházakban.

36.  § (1) Visszatérítendõ kamatmentes családalapítási támogatás adható a 35 évesnél nem idõsebb, házas vagy élettársi
viszonyban élõ hivatásos állomány tagjának, ha a támogatást anyagi körülményei indokolják.

(2) Nem részesíthetõ támogatásban az,
a) akinél a szolgálati viszony megszüntetése folyamatban van,
b) aki ellen büntetõ- vagy fegyelmi eljárás van folyamatban,
c) akinek illetményét – a fennálló tartozásai  miatt – további levonásokkal terhelni már nem lehet.

(3) A támogatás kizárólag a családi otthon kialakításával összefüggõ berendezési és felszerelési tárgyak beszerzésére
fordítható.

(4) A támogatás a szolgálati viszony fennállása alatt egy alkalommal – házastársak és élettársak esetében csak az egyik fél
részére – engedélyezhetõ.

(5) A támogatás legfeljebb négy éves futamidõre adható, felsõ határa nem haladhatja meg a mindenkori illetményalap
összegének tizenötszörösét.

(6) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a törlesztés ideje alatt önhibájából szûnik meg, a vissza nem
fizetett támogatás a szolgálati viszony megszûnésének napján egy összegben esedékessé válik.

(7) A vissza nem térített családalapítási támogatás-tartozást hivatalból törölni kell, ha a kedvezményezett szolgálati
kötelmekkel összefüggõ baleset vagy betegség következtében elhalálozott.

(8) Az állományilletékes parancsnok kivételesen, rendkívüli méltánylást érdemlõ esetben engedélyezheti a tartozás
törlését. A vissza nem fizetett támogatás adóköteles jövedelemnek minõsül.

37.  § (1) A fegyveres szerv részére jóváhagyott éves költségvetési kiadási elõirányzat terhére illetményelõleg-keretet kell
képezni. Az éves keret a költségvetésben jóváhagyott rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás eredeti
elõirányzatának legfeljebb 5%-áig terjedhet.

(2) Az illetményelõleg törlesztésébõl visszafolyó összeg az illetményelõleg-keretet nem növeli.

38.  § (1) A hivatásos állomány tagja részére családi, egészségügyi vagy más szociális ok figyelembevételével kamatmentes
illetményelõleg kifizetését az arra irányuló indoklással alátámasztott kérelem alapján az állományilletékes parancsnok
engedélyezheti.

(2) A kérelmezõnek legfeljebb a besorolása szerinti, személyi jövedelemadó-elõleggel, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett havi illetménye kétszeresének megfelelõ összegû illetményelõleg kifizetése
engedélyezhetõ, amely azonban nem haladhatja meg a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének
ötszörösét.

(3) Az illetményelõleg havi részletekben legfeljebb 6 havi visszafizetési kötelezettség mellett engedélyezhetõ, azzal, hogy 
a visszafizetési kötelezettségnek tárgyév december 31-éig eleget kell tenni.

(4) Az illetményelõleg törlésére a 36.  § (7) és (8) bekezdéseit megfelelõen alkalmazni kell.
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9. Pótlékok

[A Hszt. 254. és 306.  §-ához és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 37/A–54.  §-ához]

39.  § A Hszt. 254.  § (2) bekezdésében meghatározott, a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv
állománya belsõ ellenõrzési pótlékára, valamint a terrorizmust elhárító szerv állományának pótlékára jogosultak körét
és a pótlék mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

40.  § (1) A Vhr. 36.  §-ában meghatározott fokozottan veszélyes beosztás pótlékát megállapítani és folyósítani csak akkor lehet,
ha a tárgyhavi pótlékra jogosultságot a nyilvántartás alapján a szolgálati elöljáró igazolta.

(2) A Vhr. 37/A.  §-ában meghatározott veszélyes katasztrófavédelmi és tûzoltói beosztás pótlékra jogosító beosztásokat
a 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Vhr. 37/B.  §-ában meghatározott, egyéb veszélyességi pótlékokra jogosító munkaköröket a 6. melléklet tartalmazza.
Az egyéb veszélyességi pótlékot 24 órás szolgálatra kell számítani. Ha a szolgálat ennél rövidebb tartamú, de legalább
– a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél egyéb veszélyességi pótlékra jogosító munkakörök kivételével – a nyolc órát
eléri, a pótlékot arányosan csökkentve kell megállapítani.

(4) A Vhr. 38.  §-ában meghatározott közterületi pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat az 7. melléklet tartalmazza.
(5) A Vhr. 38/A.  §-ában meghatározott határrendészeti pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat a 8. melléklet

tartalmazza.
(6) A Vhr. 38/B.  §-ában szabályozott õrzési pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(7) A Vhr. 39.  §-ában meghatározott ügyeleti pótlék mértéke

a) 8 órás ügyeleti szolgálat esetén az illetményalap 3,8%-a,
b) 12 órás ügyeleti szolgálat esetén az illetményalap 5,0%-a,
c) 24 órás ügyeleti szolgálat esetén az illetményalap 7,4%-a.

(8) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, ügyeleti pótlékra jogosult az az orvos is, aki a hivatásos állomány tagjai
szolgálatteljesítése idején, annak érdekében orvosi ügyeletet lát el.

(9) A Vhr. 39.  §-ában meghatározott ügyeleti díj mértéke az illetményalap 7,4%-a. A büntetés-végrehajtási szervezet
hivatásos állományának tagja ügyeleti szolgálatot teljesít, ha részére a hivatali munkaidõnek vagy saját
munkaidejének végétõl a következõ munkanap kezdetéig szolgálati helyén ügyeleti szolgálatot rendeltek el.

(10) A Vhr. 42.  § (2) bekezdésében meghatározott különleges gépjármûvezetõi pótlék folyósítása szempontjából
különleges gépjármûnek minõsülõ jármûvek felsorolását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Vhr. 45.  §-ában meghatározott díszelgési pótlékra jogosult az Országos Rendõr-fõkapitányságon a Köztársasági
Õrezred díszõri feladatokat ellátó hivatásos állomány tagja, valamint a Magyarország Lovas Díszegységébe beosztott
lovasrend õrök.

(12) A Vhr. 50.  §-ában meghatározott különleges bevetési pótlékra jogosultakat a 11. melléklet tartalmazza.
(13) A Vhr. 52.  §-ában meghatározott kutyavezetõi pótlékra jogosult

a) az, aki a szolgálati kutyával  való foglalkozást (kiképzést, gondozást, ápolást és etetést) napi rendszerességgel,
munkaköri feladatként végzi, vagy a szolgálati idejének több mint felét kutyával látja el, valamint

b) a kutyás kiképzést végzõ szakoktató (kiképzõ, tanár) és a kutyavezetõ parancsnoka, amennyiben beosztásukhoz
szolgálati állatot ténylegesen rendszeresítettek.

(14) A kutyavezetõi pótlék megállapítása szempontjából szolgálati kutyának minõsül az az eb is, amely magántulajdonban
van, de a szolgálati elöljáró engedélyével szolgálatellátásra használnak, vagy szolgálati célokra kiképeznek.

(15) A Vhr. 54.  §-ában meghatározott nyomozói pótlékra jogosító beosztásokat a 12. melléklet tartalmazza.

10. Módosuló rendelkezések

41.  § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményérõl, valamint egyéb pénzbeli és
természetbeni ellátásáról  szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM rendelet) 28.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„28.  § A Hszt. 113.  § (1) bekezdés b) pontja alapján a ht. állomány tagjának a nemzetbiztonsági feladat ellátásával
kapcsolatban indokoltan felmerült költsége megtérítése érdekében a helyi, szolgálati célú utazásai lebonyolításához
a szolgálati feladat teljesítésének helye szerinti helyi közlekedési szolgáltató által kibocsátott bérletszelvényt vagy

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám 40841



menetjegyet kell biztosítani. A bérletszelvény vagy menetjegy a ht. állomány tagjának munkába járásához nem

használható.”

(2) A TNM rendelet 59. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bérletszelvény és menetjegy kiadására, felhasználására és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat

a Hivatal belsõ rendelkezése állapítja meg.”

(3) Hatályát veszti a TNM rendelet 23. §-a.

42. § A belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997. (VII. 18.) BM

rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed a rendõrségre, a büntetés-végrehajtási szervezetre és a hivatásos katasztrófavédelmi

szervre (a továbbiakban együtt: belügyi szervek).”

11. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól,

szociális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997. (III. 26.) IM rendelet,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai részére járó egyes költségtérítésekrõl szóló 7/1997.

(III. 26.) IM rendelet,

c) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai illetményének és illetményjellegû juttatásainak

megállapításáról és folyósításáról szóló 15/1997. (IV. 22.) IM rendelet,

d) a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb

juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 1–18. §-a,

19–57. §-a, valamint 1. és 2. számú melléklete, továbbá

e) a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai fogpótlással kapcsolatos

költségtérítésérõl és a szemüvegtérítés egyes kérdéseirõl szóló 1/1998. (I. 16.) BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

Illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek

I. A rendõrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek

1. 50/15% illetménykiegészítésre jogosult:

1.1. a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál,

1.2. a Terrorelhárítási Központnál

szolgálatot teljesítõ hivatásos állomány tagja.

2. 40/20% illetménykiegészítésre jogosult:

2.1. a 3.5. pont alpontjaiban felsoroltak kivételével az Országos Rendõr-fõkapitányságnál (a továbbiakban: ORFK),

2.2. a Köztársasági Õrezrednél,

2.3. a Nemzeti Nyomozó Irodánál

szolgálatot teljesítõ hivatásos állomány tagja.

3. 30/15% illetménykiegészítésre jogosult:

3.1. a Készenléti Rendõrségnél,

3.2. a Repülõtéri Rendõr Igazgatóságnál,

3.3. Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetnél,

3.4. a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság megyei illetékességû középirányító szerveinél,
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3.5. az ORFK területi besorolású szerveinél:

3.5.1. az ORFK Gazdasági Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóságnál,

3.5.2. az ORFK Gazdasági Fõigazgatóság regionális gazdasági ellátó igazgatóságoknál,

3.5.3. az ORFK Gazdasági Fõigazgatóság Fejlesztési Osztálynál,

3.5.4. az ORFK Dunakeszi Oktatási Központnál,

3.5.5. az ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ Központjánál,

3.5.6. a Zsaru Magazinnál

szolgálatot teljesítõ hivatásos állomány tagja.

4. 15/10% illetménykiegészítésre jogosult:

4.1. a rendõrkapitányságoknál (kerületi, városi, vízirendészeti),

4.2. a határrendészeti kirendeltségeknél

szolgálatot teljesítõ hivatásos állomány tagja.

II. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek

1. 40/20% illetménykiegészítésre jogosult:

1.1. a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF) központi szerveinél szolgálatot teljesítõ

hivatásos állomány tagja.

2. 30/15% illetménykiegészítésre jogosult:

2.1. az OKF területi jogállású szervei, valamint a fõvárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei

illetékességû középirányító szerveinél szolgálatot teljesítõ hivatásos állomány tagja.

3. 15/10% illetménykiegészítésre jogosult:

3.1. a fõvárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyi szerveinél szolgálatot teljesítõ hivatásos állomány

tagja.

III. A büntetés-végrehajtás szerveinél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek

1. 40/20% illetménykiegészítésre jogosult:

1.1. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szerveinél szolgálatot teljesítõ hivatásos szolgálat tagja.

2. 30/15% illetménykiegészítésre jogosult:

2.1. a megyei és végrehajtó jellegû büntetés-végrehajtási intézetben,

2.2. az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézetben,

2.3. a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában,

2.4. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában,

2.5. a Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Konferencia Központjában,

2.6. a Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában

szolgálatot teljesítõ, valamint a fogva tartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezethez

vezényelt hivatásos állomány tagjai.

IV. Egyéb szerveknél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek

1. 50/15% illetménykiegészítésre jogosult:

1.1. a BM egyes hivatali szervezeti egységeinél

szolgálatot teljesítõ hivatásos állomány tagja.

2. 40/20% illetménykiegészítésre jogosult:

2.1. a BM Nemzetközi Oktatási Központnál

szolgálatot teljesítõ hivatásos állomány tagja.

3. 30/15% illetménykiegészítésre jogosult:

3.1. a Rendészeti szakközépiskoláknál,

3.2. a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fõigazgatóságnál

szolgálatot teljesítõ hivatásos állomány tagja.
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2. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

I. A büntetés-végrehajtási szervezet vonatkozásában ritka nyelv:

1. cseh,

2. görög,

3. héber,

4. holland,

5. japán,

6. koreai,

7. litván,

8. macedón,

9. perzsa,

10. török.

II. A rendõrség és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vonatkozásában ritka nyelv:

1. albán,

2. arab,

3. bolgár,

4. cseh,

5. görög,

6. héber,

7. holland,

8. horvát,

9. japán,

10. kínai,

11. koreai,

12. lengyel,

13. litván,

14. macedón,

15. olasz,

16. orosz,

17. roma (lovari, beás),

18. román,

19. perzsa,

20. spanyol,

21. szerb,

22. szlovák,

23. szlovén,

24. török,

25. ukrán.
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3. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

Kimutatás azon idegen nyelvek körérõl, amelyekbõl szerzett középfokú vagy felsõfokú „C” típusú

nyelvvizsga esetén a Hszt. 104. § (5) bekezdése szerinti mértékû nyelvtudási pótlék folyósítható

a büntetés-végrehajtás szerveinél

1. albán,

2. arab,

3. bolgár,

4. horvát,

5. kínai,

6. lengyel,

7. olasz,

8. orosz,

9. roma (lovari, beás),

10. román,

11. spanyol,

12. szerb,

13. szlovák,

14. szlovén,

15. ukrán.

4. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

I. A Hszt. 254. § (2) bekezdés a) pont 13. alpontja értelmében a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó

szerv állománya belsõ ellenõrzési pótlékára a Nemzeti Védelmi Szolgálat hivatásos állománya az alábbiak szerint

jogosult:

1. A belsõ ellenõrzési pótlék mértéke az illetményalap 250%-a az Akció Osztály tényleges operatív mûveleti feladatot

ellátó hivatásos állománya esetében.

2. A belsõ ellenõrzési pótlék mértéke az illetményalap 200%-a a kiemelt fõreferens és fõreferens szolgálati beosztást

betöltõ hivatásos állomány esetében.

3. Az 1. és 2. pontban felsorolt, valamint a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult hivatásos szolgálati

viszonyban állók kivételével a hivatásos állomány belsõ ellenõrzési pótlékának mértéke az illetményalap 100%-a.

II. A Hszt. 254. § (2) bekezdés a) pont 14. alpontja értelmében a terrorizmust elhárító szerv állományának pótlékára

a Terrorelhárítási Központ állománya az alábbiak szerint jogosult:

1. A terrorizmust elhárító szerv állományának pótléka az illetményalap 450%-a

1.1. a fõigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó, tényleges mûveleti feladatot ellátó hivatásos állomány,

1.2. a Felderítési Igazgatóság hivatásos állománya,

1.3. a Mûveleti Igazgatóság hivatásos állománya,

1.4. a Személyvédelmi Igazgatóság hivatásos állománya,

1.5. az Operatív Technikai-Informatikai Igazgatóság hivatásos állománya

esetében.

2. A terrorizmust elhárító szerv állományának pótléka az illetményalap 300%-a az Ügyeleti és Objektumvédelmi

Igazgatóság hivatásos állománya esetében.

3. Az 1. és 2. pontban felsorolt, valamint a Hszt. 245/H. § (2) bekezdése szerinti illetményre jogosult hivatásos szolgálati

viszonyban állók kivételével terrorizmust elhárító szerv állományának pótléka az illetményalap 150%-a.
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5. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

I. A Vhr. 37/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel veszélyes tûzoltói beosztás pótlékára jogosító

beosztások:

1. rohamparancsnok,

2. rohamparancsnok-helyettes,

3. háttérparancsnok,

4. szolgálatparancsnok,

5. szolgálatparancsnok-helyettes,

6. szolgálatvezetõ,

7. alosztályvezetõ (tûzoltási),

8. szerparancsnok,

9. szerparancsnok (gépjármûvezetõ),

10. szerparancsnok (gépész),

11. szerparancsnok (hajóvezetõ),

12. technikus (vegyész),

13. technikus (tûzoltási),

14. hajóskapitány,

15. fõgépész,

16. gépész,

17. kormányos,

18. merülésvezetõ,

19. merülésvezetõ-helyettes,

20. különleges szerkezelõ,

21. különleges szerkezelõ (gépjármûvezetõ),

22. különleges szerkezelõ (mûszaki mentõbázis),

23. szolgálatvezetõ (Országház Tûzoltóparancsnokság),

24. gépjármûvezetõ,

25. gépjármûvezetõ (tartalék),

26. beosztott tûzoltó,

27. beosztott tûzoltó (tartalék),

28. beosztott tûzoltó (kishajóvezetõ),

29. matróz,

30. matróz (gépjármûvezetõ),

31. búvár-szolgálatvezetõ,

32. búvár,

33. búvár (gépjármûvezetõ),

34. búvár (kishajóvezetõ),

35. tûzoltási csoportvezetõ,

36. törzstiszt,

37. mentésvezetõ,

38. mentõszerkezelõ,

39. szerzõdéses tûzoltó,

40. kiemelt fõelõadó (speciális),

41. fõelõadó (készenléti),

42. segédelõadó (készenléti),

43. segédelõadó (gépjármûvezetõ),

44. segédelõadó (speciális),

45. fõelõadó (Veszélyhelyzeti Felderítõ Szolgálat),

46. elõadó (Veszélyhelyzeti Felderítõ Szolgálat),

47. segédelõadó (Veszélyhelyzeti Felderítõ Szolgálat).
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II. A Vhr. 37/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótlékra jogosító

beosztások:

1. Helyi szerveknél: a polgári védelmi kirendeltség hivatásos állománya, a vezetõi besorolásban lévõk kivételével.

2. Területi szerveknél:

2.1. a Polgári Védelmi Fõfelügyelõség állományából:

2.1.1. a kiemelt fõreferens,

2.1.2. a kiemelt fõelõadó,

2.1.3. a fõelõadó,

2.2. a Tûzoltósági Fõfelügyelõség állományából a megelõzési feladatokat ellátók kivételével:

2.2.1. a kiemelt fõreferens,

2.2.2. a kiemelt fõelõadó,

2.2.3. a fõelõadó.

6. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

A Vhr. 37/B. §-a szerinti egyéb veszélyességi pótlékra jogosító munkakörök:

1. A rendõrségnél:

1.1. az õrparancsnok,

1.2. a fogdaõr (I-II),

1.3. a járõrvezetõ (kísérõ),

1.4. a kísérõ õr,

1.5. az 1.1.–1.4. alpontban felsorolt munkaköröket szolgálatba vezényléssel ellátó más beosztásúak.

2. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél az,

2.1. aki beosztásánál fogva, vagy elöljáró rendelkezése alapján lát el a Vhr. 37/B. § c) pontja szerinti szolgálatot,

2.2. aki az elöljáró rendelkezése szerint a tûzoltásban, kárelhárításban közvetlenül (a helyszínen) vesz részt és annak

tartama legalább a négy órát eléri.

7. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

A Vhr. 38. §-a szerinti közterületi pótlékra jogosító szolgálati beosztások a rendõrségnél (kivéve, ha nyomozói,

határrendészeti pótlékban részesül vagy folyamatos ügyeleti és igazgatásrendészeti szolgálat ellátására szervezett

beosztást tölt be a hivatásos állomány tagja):

1. A Rendõrkapitányságon rendszeresített közrendvédelmi, határrendészeti és közlekedésrendészeti szolgálati

beosztások közül:

1.1. osztályvezetõ,

1.2. osztályvezetõ-helyettes,

1.3. alosztályvezetõ,

1.4. alosztályvezetõ-helyettes,

1.5. kiemelt fõreferens,

1.6. csoportvezetõ,

1.7. kiemelt fõelõadó,

1.8. fõelõadó,

1.9. elõadó,

1.10. szolgálatparancsnok,

1.11. õrsparancsnok,

1.12. õrsparancsnok-helyettes,

1.13. segédelõadó,
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1.14. járõrvezetõ,

1.15. fogdaõr-parancsnok,

1.16. fogdaõr,

1.17. járõr,

1.18. gépjármûvezetõ,

1.19. kutyavezetõ,

1.20. objektumõr,

1.21. kísérõõr,

1.22. mozgóõr,

1.23. hajóvezetõ,

1.24. hajóvizsgáló,

1.25. motorcsónak vezetõ.

2. A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságon, valamint az Állami Futárszolgálatnál rendszeresített szolgálati

beosztások közül:

2.1. futár.

3. A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságon rendszeresített közrendvédelmi, határrendészeti és

közlekedésrendészeti, továbbá a Készenléti Rendõrség szervezeti egységei közül a bevetési fõosztályokon, a Mélységi

Ellenõrzési Osztályon és a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán, valamint a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság szervezeti

egységei közül a Légiközlekedés-védelmi Osztályon, az Idegenrendészeti Osztályon (a Légitolonc Alosztály

kivételével), az Õrzött Szállás és Objektumbiztonsági Szolgálatnál, a Határrendészeti Osztályon, a Közrendvédelmi

Osztályon, az Utasbiztonsági Osztályon és a Szakértõi Alosztályon rendszeresített szolgálati beosztások közül:

3.1. osztályvezetõ-helyettes,

3.2. alosztályvezetõ,

3.3. alosztályvezetõ-helyettes,

3.4. kiemelt fõreferens,

3.5. kiemelt fõelõadó,

3.6. fõreferens,

3.7. referens,

3.8. fõelõadó,

3.9. elõadó,

3.10. segédelõadó,

3.11. szolgálatparancsnok,

3.12. (szolgálati) csoportvezetõ,

3.13. (szolgálati) részlegvezetõ,

3.14. járõrvezetõ,

3.15. járõr,

3.16. szolgálatparancsnok-helyettes,

3.17. vízágyú gépkocsi parancsnok,

3.18. helikoptervezetõ,

3.19. PSZH parancsnok,

3.20. õrparancsnok,

3.21. vízágyú gépkocsi kezelõ,

3.22. PSZH vezetõ,

3.23. PSZH lövész,

3.24. gépjármûvezetõ,

3.25. objektumõr,

3.26. fogdaõr,

3.27. szolgálatvezetõ,

3.28. kísérõõr,

3.29. felszámoló,

3.30. mesterlövõ,

3.31. kutyavezetõ,

3.32. tûzszerész.

40848 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



4. A Köztársasági Õrezred Személyvédelmi Fõosztályán, Objektumvédelmi Fõosztályán, Hírközlési Alosztályán,

Biztonságtechnikai Alosztályán, és Forgalmi Alosztályán rendszeresített beosztások közül:

4.1. osztályvezetõ-helyettes,

4.2. alosztályvezetõ,

4.3. kiemelt fõreferens,

4.4. kiemelt fõelõadó,

4.5. csoportvezetõ,

4.6. fõelõadó,

4.7. fõmérnök,

4.8. õrségparancsnok,

4.9. díszõrség parancsnok-helyettes,

4.10. szolgálatparancsnok,

4.11. kiemelt biztonsági fõtiszt,

4.12. kiemelt fõmérnök,

4.13. mérnök,

4.14. biztonsági fõtiszt,

4.15. biztonsági tiszt,

4.16. helyszínbiztosító,

4.17. biztonsági gépkocsivezetõ,

4.18. gépjármûvezetõ,

4.19. tûzszerész,

4.20. díszõr,

4.21. parlamenti õr,

4.22. lakásbiztosító,

4.23. raktárvezetõ,

4.24. objektumõr,

4.25. technikus.

8. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

A Vhr. 38/A. §-a szerinti határrendészeti pótlékra jogosító szolgálati beosztások a határrendészeti kirendeltségeken és

a határrendészeti feladatot ellátó rendõrkapitányságokon rendszeresített szolgálati beosztások közül (kivéve, ha

nyomozói, közterületi pótlékban részesül vagy folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett beosztást tölt be

a hivatásos állomány tagja):

1. határrendészeti kirendeltségvezetõ-helyettes,

2. osztályvezetõ,

3. kiemelt fõreferens,

4. kiemelt fõelõadó,

5. fõelõadó,

6. elõadó,

7. csoportvezetõ,

8. szolgálati csoportvezetõ,

9. szolgálati részlegvezetõ,

10. szakértõ,

11. fõhatárrendész,

12. határrendész,

13. járõrvezetõ,

14. járõr,

15. segédelõadó,

16. kutyavezetõ,

17. hajóvezetõ.
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9. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

A Hszt. 306. §-ában és a Vhr. 38/B. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén a büntetés-végrehajtási

szervezetnél õrzési pótlékra jogosító szolgálati beosztások:

1. ápoló,

2. biztonsági felügyelõ,

3. élelmezésvezetõ,

4. felügyelõ (biztonsági, körlet, foglalkoztatási),

5. fõfelügyelõ (biztonsági-, körlet),

6. fõápoló,

7. gépjármûvezetõ (fogvatartottakat szállító),

8. kiemelt mûvezetõ,

9. konyhavezetõ,

10. körletellátó segédelõadó,

11. kutyatelep-vezetõ,

12. kutyavezetõ,

13. mosodavezetõ,

14. mûhelyvezetõ,

15. mûvezetõ,

16. raktáros,

17. raktárvezetõ,

18. segédelõadó (biztonsági, nyilvántartási, foglalkoztatási, letétkezelõ),

19. szakápoló,

20. szakasszisztens,

21. szociális segédelõadó,

22. telepvezetõ,

23. vezetõ szakasszisztens.

10. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

A Vhr. 42. § (2) bekezdése szerinti különleges gépjármûvezetõi pótlék folyósítása szempontjából különleges

gépjármûnek minõsül:

1. A rendõrségen:

1.1. a rabszállító gépkocsi,

1.2. az autómentõ gépkocsi,

1.3. a darus tehergépkocsi,

1.4. a harci-jármûvek,

1.5. a vízágyú,

1.6. az üzemanyag-szállító tehergépkocsi,

1.7. a mûhelykocsi,

1.8. a lószállító tehergépkocsi,

1.9. a sebesültszállító gépkocsi,

1.10. a híradós gépkocsi,

1.11. a páncélozott gépjármû.

2. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

2.1. a tûzoltóságnál:

2.1.1. a magasból mentõ gépjármû,

2.1.2. a mûszaki mentõ gépjármû,

2.1.3. a légzõbázis szállító gépjármû

2.1.4. a tûzoltó gépjármû fecskendõ,

2.1.5. a habbal oltó gépjármû,
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2.1.6 a porral oltó gépjármû,

2.1.7. a létrás gépjármû,

2.1.8. az emelõkosaras gépjármû,

2.1.9. a mûszaki mentõszer gépjármû,

2.1.10. a daru,

2.1.11. a vízszállító gépjármû,

2.1.12. a „K” teher szállító gépjármû,

2.1.13. a gyors beavatkozó gépjármû,

2.1.14. az erdõtüzes gépjármû,

2.1.15. a tömlõszállító gépjármû,

2.1.16. az egyedi jármû.

2.2. a polgári védelemnél:

2.2.1. a polgári védelmi labor gépkocsi,

2.2.2. a polgári védelmi hírközpont gépkocsi,

2.2.3. a polgári védelmi VFCS (Veszély Felderítõ Csoport) gépkocsi.

3. A büntetés-végrehajtási szervezetnél:

3.1. Aki a körszállítás során speciális, legalább 25 fõ szállítására alkalmas, megkülönböztetõ jelzéssel ellátott,

fogvatartottakat szállító jármûvet vagy páncélozott szállító jármûvet vezet.

11. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

A Vhr. 50. §-a szerinti különleges bevetési pótlékra jogosultak

1. A rendõrségen 150%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki

1.1. a Nemzeti Nyomozó Iroda Bûnügyi Ellátó Szervek Mûveleti Fõosztály osztályainál tényleges mûveleti feladatok

ellátásával,

1.2. a Nemzeti Nyomozó Iroda Bûnügyi Ellátó Szervek Tanúvédelmi Szolgálat Személyvédelmi Osztályán,

1.3. a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Akció Alosztályán

különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.

2. A rendõrségen 125%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki

2.1. a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztályán,

2.2. a Készenléti Rendõrség Rendészeti Igazgatóság bevetési fõosztályainak támogató kommandó alegységeinél,

2.3. a békefenntartó és nemzetközi rendõri erõknél,

különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.

3. A rendõrségen 100%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki

3.1. az 1. pont 1.1. és 1.2. alpontjában felsoroltak kivételével a Nemzeti Nyomozó Irodánál,

3.2. a 2. pont 2.2. alpontjában felsoroltak kivételével a Készenléti Rendõrség Rendészeti Igazgatóságán,

3.3. a Készenléti Rendõrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága III. Bevetési Fõosztályánál, Pénzkísérõ Szolgálatánál,

3.4. a Köztársasági Õrezred Személyvédelmi Fõosztályán a Tûzszerész Alosztály kivételével, valamint a Gazdasági

Igazgatóság Gépjármû Osztályán (biztonsági gépkocsivezetõ),

3.5. a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok akció alegységeinél

különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.

4. A Belügyminisztérium irányításával mûködõ fegyveres szerveknél foglalkoztatott fedett nyomozó 150%-os mértékû

különleges bevetési pótlékra jogosult.

5. Az Európai Unió Válságkezelõ Nemzetközi Rendõri Erõk Magyar Kontingensének tagja évente két hónapig

a felkészülési idõ alatt

5.1. 120%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult, ha a felkészítõ tanfolyamot „kiválóan megfelelt”,

5.2. 100%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult, ha a felkészítõ tanfolyamot „megfelelt”

minõsítéssel végezte el.

6. 100%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult a FRONTEX Nemzetközi Határõr Ügynökség alárendeltségébe

tartozó gyorsreagálású határvédelmi csapatok (RABBIT) magyar kontingensében szolgálatot teljesítõ rendõr.
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12. melléklet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

A Vhr. 54. §-ában meghatározott nyomozói pótlékra jogosító szolgálati beosztások

1. A rendõrségnél nyomozói pótlékra jogosító beosztások:

1.1. elõadó (megelõzési),

1.2. fõelõadó (megelõzési),

1.3. kiemelt fõelõadó (megelõzési),

1.4. segédtechnikus,

1.5. technikus (bûnügyi),

1.6. fõtechnikus (bûnügyi),

1.7. kiemelt fõtechnikus (bûnügyi),

1.8. helyszínelõ és balesetvizsgáló,

1.9. helyszínelõ,

1.10. nyomozó,

1.11. fõnyomozó,

1.12. kiemelt fõnyomozó,

1.13. vizsgáló,

1.14. fõvizsgáló,

1.15. kiemelt fõvizsgáló,

1.16. körzeti megbízott,

1.17. katonai vétségek nyomozását végzõ fegyelmi elõadó,

1.18. katonai vétségek nyomozását végzõ fegyelmi fõelõadó,

1.19. katonai vétségek nyomozását végzõ fegyelmi kiemelt fõelõadó,

1.20. katonai vétségek nyomozását végzõ fegyelmi kiemelt fõreferens,

1.21. kiemelt fõreferens (Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Bûnügyi Igazgatóság),

1.22. alosztályvezetõ (Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Bûnügyi Igazgatóság),

1.23. az 1.1.–1.22. alpontban felsoroltak szolgálati elöljárói osztályvezetõi szintig, amennyiben bûnügyi megelõzõ,

felderítõ és vizsgálati feladatot ténylegesen ellátnak.

A belügyminiszter 67/2011. (XII. 30.) BM rendelete
az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról,
a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9., 10.

és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § (1) Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,

közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség

megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet

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

„(2) Az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatokat a rendvédelmi szerv egészségügyi és pszichológiai

szolgálata, az országos parancsnoksággal rendelkezõ rendvédelmi szervek vonatkozásában az országos

parancsnokság egészségügyi és pszichológiai szakirányító szerve által kidolgozott, és a Belügyminisztérium

Személyügyi Fõosztály Egészségügyi Koordinációs Osztály (a továbbiakban: BM EKO) vezetõje által jóváhagyott

szakmai protokoll szerint kell végezni. Az egészségügyi és pszichológiai szakterület szakirányító szerve a szakmai és
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módszertani elõírások figyelembevételével biztosítja az egységes szakmai elvek, módszerek és kritériumok érvényre

juttatását. Az egészségi alkalmasságot orvos, a pszichikai alkalmasságot pszichológus, a fizikai alkalmasságot

testnevelési, vagy sportszakmai szakképesítéssel, vagy legalább 2 év, a fizikai alkalmasság felmérésében szerzett

gyakorlattal rendelkezõ személy (a továbbiakban: testnevelési vagy sportszakmai szakképesítéssel rendelkezõ

munkatárs) bírálja el.”

(2) Az R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Azokat az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatokat, amelyek elvégzésére e rendelet az MH

Honvédkórházat jelöli ki, elsõ fokon a rendvédelmi szervek illetékes alapellátó orvosai és pszichológusai, másodfokon

a rendvédelmi szerveket irányító miniszter által kijelölt orvosai és pszichológusai végzik. A rendvédelmi szerv más

szervet vagy intézményt – az S és K beosztási kategóriára vonatkozó alkalmassági vizsgálatok során szükséges, saját

hatáskörben el nem végezhetõ egyes vizsgálatok kivételével – akkor kérhet fel az alkalmassági vizsgálatok végzésére,

ha a vizsgálat térítésmentesen történik.”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Alkalmassági vizsgálatot kell végezni:)

„a) hivatásos állományba kinevezés, visszavétel és a rendõrség különleges foglalkoztatási állományába történõ

felvétel elõtt,”

3. § Az R. 5. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az alkalmassági vizsgálatot végzõ az általa megállapított minõsítésrõl, ideiglenesen alkalmatlan vagy alkalmatlan

minõsítés esetén annak pontos okáról, valamint a jogorvoslati lehetõségrõl dokumentált módon köteles tájékoztatni

a vizsgált személyt.

(3) Az alkalmassági vizsgálatot végzõ az alkalmasság minõsítését, valamint a vizsgálatok – orvosi titoknak, különleges

adatnak minõsülõ – orvosi, illetve pszichológiai eredményeit zárt borítékban megküldi a vizsgálatot kérõ személyügyi

szerv részére. A zárt borítékban lévõ orvosi, illetve pszichológiai leleteket – kivéve, ha hivatásos állományba

kinevezésre, vagy rendészeti oktatási intézménybe felvételre alkalmatlanság miatt nem kerül sor – meg kell küldeni az

alapellátó orvosnak, illetve alapellátó pszichológusnak. A továbbított zárt boríték felbontására, illetve az abban lévõ

adatok kezelésére csak az alapellátó orvos, illetve alapellátó pszichológus jogosult. Hivatásos állományba kinevezés,

valamint rendészeti oktatási intézménybe felvétel esetén az alapellátó orvos a leletek kézhezvételét követõen kiállítja

az érintett egészségügyi törzskönyvét.”

4. § Az R. 6. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az egészségi alkalmassági vizsgálatnak ki kell terjednie:)

„h) az alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-fogyasztás, valamint függõség esetleges jeleinek megállapítására, indokolt

esetben el kell végezni a speciális gyorsteszttel való vizsgálatot.”

5. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A vizsgálatra rendelt személynek az egészségi alkalmassági vizsgálat során be kell mutatnia:)

„d) a 3. melléklet szerinti, az alkalmassági vizsgálathoz szükséges kitöltött kérdõívet, valamint a hivatásos állományba

és a rendészeti oktatási intézménybe pályázóknak a választott háziorvos által kitöltött 3/A. melléklet szerinti

kérdõívet,”

(2) Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A személyügyi szerv kitölti az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt nyomtatványt, amelyre rávezeti a beosztásra

vonatkozó adatokat, rendészeti oktatási intézmény hallgatója vagy tanulója esetén a hallgatói vagy tanulói,

a rendõrség különleges foglalkoztatási állományába jelentkezõ esetében a szenior státuszt. A személyügyi szerv

hivatásos állományba visszavétel, valamint a rendõrség különleges foglalkoztatási állományába történõ jelentkezés

esetén intézkedik a korábbi szolgálati viszony fennállása alatt keletkezett egészségügyi és pszichológiai

dokumentáció beszerzésére és az alkalmassági vizsgálatot végzõ orvosnak és pszichológusnak történõ

megküldésére.”

6. § (1) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan …-ig” minõsítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy

megbetegedésének, sérülésének gyógyulása 9 hónapon belül várható. A minõsítésben megjelölt idõtartam lejártát
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követõen az egészségi alkalmassági vizsgálatot ismételten el kell végezni, amelynek során „Egészségileg ideiglenesen

alkalmatlan ...-ig” minõsítés nem állapítható meg.”

(2) Az R. 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot a 4. melléklet szerinti adatlapon kell dokumentálni, amelyen rögzíteni kell

a minõsítést, valamint ideiglenesen alkalmatlan, illetve alkalmatlan minõsítés esetén a minõsítést megalapozó

valamennyi betegség, fogyatékosság Betegségek Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: BNO) szerinti és az

1. melléklet egészségi alkalmassági követelmény táblázata szerinti kódszámát. A minõsítést az 5. melléklet

1. függeléke szerinti nyomtatványra kell rávezetni, amelyet a személyi anyagban kell elhelyezni.”

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

„(2) A pszichikai alkalmassági vizsgálatokat a 6. melléklet szerinti alkalmassági szempontrendszer alapján kell végezni.”

(2) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A pszichikai alkalmassági vizsgálatnak ki kell terjednie a személyiség, a pszichés egyensúly, a képességek és

készségek, a devianciák vizsgálatára, valamint a pályamotivációra. A pszichikai alkalmasságot személyiségtesztek,

intelligenciatesztek, papír alapú és mûszeres figyelemvizsgálatok és az exploráció komplex értékelése alapján,

valamint – ha a vizsgált személy pszichikai állapota indokolja – kiegészítõ vizsgálatok elvégzésével a vizsgálatot végzõ

pszichológus minõsíti.”

8. § Az R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A pszichológiai dokumentációban rögzíteni kell a minõsítést, valamint ideiglenesen alkalmatlan vagy alkalmatlan

minõsítés esetén a 6. melléklet szerinti pszichológiai alkalmassági követelményekben meghatározott kódok

alkalmazásával a minõsítés okát vagy okait. A minõsítést az 5. melléklet 1. függeléke szerinti nyomtatványra kell

rávezetni, amelyet a személyi anyagban kell elhelyezni.”

9. § (1) Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A fizikai alkalmassági vizsgálaton – a rendõrség különleges foglalkoztatási állományába történõ felvétel elõtti

alkalmassági vizsgálat kivételével – a 12. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott és további négy választott

gyakorlatot kell végrehajtani. A rendõrség különleges foglalkoztatási állományába történõ felvétel elõtti alkalmassági

vizsgálaton öt választott gyakorlatot kell végrehajtani. Az egyes gyakorlatokért legfeljebb 25 pont, az öt gyakorlat

végrehajtása esetén összesen 125 pont adható. Az egyes gyakorlatonként többletpont nem adható. A fizikai (erõnléti)

alkalmassági követelmények eredmény pontérték táblázatát a 9. melléklet tartalmazza.”

(2) Az R. 14. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A végrehajtott gyakorlatot abban az esetben lehet teljesítettnek tekinteni, ha a vizsgált személy a bemutatott

teljesítményével legalább egy pontot elér.”

10. § Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos állományba kinevezést megelõzõen fizikai, pszichikai és egészségi alkalmassági vizsgálatot kell

végezni. Hivatásos állományba visszavételt megelõzõen az alkalmasság megállapítására a hivatásos állományba

kinevezést megelõzõ alkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A rendõrség különleges

foglalkoztatási állományába történõ felvételt megelõzõen az idõszakos alkalmassági vizsgálatra vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a jelentkezõt a 7. melléklet szerinti IV. kategóriába kell besorolni. Hivatásos

állományba visszavételt, valamint a rendõrség különleges foglalkoztatási állományába történõ felvételt megelõzõ

alkalmassági vizsgálat elvégzése során a korábbi szolgálati viszony fennállása alatt keletkezett egészségügyi és

pszichológiai dokumentációt is figyelembe kell venni.”

11. § Az R. 21. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az ismételt alkalmassági vizsgálatot a 19. §-ban és a 20. §-ban foglaltak szerint kell elvégezni.

(4) Az ismételt alkalmassági vizsgálat során az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatot újból el kell végezni,

amelynek során a korábbi vizsgálati eredményeket is figyelembe kell venni.”

12. § (1) Az R. 23. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a hivatásos állomány tagja az idõszakos egészségi vagy pszichikai alkalmassági vizsgálaton alkalmatlan vagy

ideiglenesen alkalmatlan minõsítést kap, az alapellátó orvos vagy az alapellátó pszichológus intézkedik a hivatásos
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állomány tagja gondozásba vételére, valamint, ha a hivatásos állomány tagja egészségi, illetve pszichikai állapota

indokolja, a szükséges kiegészítõ-, és szakvizsgálatok elvégzésére. Az alapellátó pszichológus az elvégzett pszichikai

alkalmassági vizsgálatok eredményérõl minden esetben tájékoztatja az alapellátó orvost.”

(2) Az R. 23. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ideiglenesen alkalmatlan minõsítés esetén a minõsítésben meghatározott idõpontban az alkalmassági

vizsgálatot ismételten el kell végezni. Ebben az esetben a közvetlen szolgálati elöljáró intézkedik az érintett

vizsgálaton történõ megjelenésére. Az ismételt alkalmassági vizsgálaton ideiglenesen alkalmatlan minõsítés nem

hozható.”

13. § (1) Az R. 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az állományilletékes parancsnok írásban, indokolással ellátva elrendeli a hivatásos állomány tagja soron kívüli egészségi,

illetve pszichikai alkalmassági vizsgálatát)

„b) ideiglenesen alkalmatlan minõsítés esetén, a minõsítésben meghatározott idõtartam lejártakor,”

(2) Az R. 25. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az állományilletékes parancsnok írásban, indokolással ellátva elrendeli a hivatásos állomány tagja soron kívüli egészségi,

illetve pszichikai alkalmassági vizsgálatát)

„e) ha egészségi, illetve pszichikai állapotában az alapellátó orvos, illetve pszichológus vagy a közvetlen szolgálati

elöljáró az alkalmatlanság megállapítására okot adó körülményt észlel, és írásban kezdeményezi a soron kívüli

vizsgálatot,”

14. § Az R. A szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset, betegség véleményezése alcíme a következõ 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. § (1) A hivatásos állomány FÜV határozatban megállapított egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt

nyugállományba helyezett, szolgálati járandóságra jogosult tagja, amennyiben a jogviszony megszüntetésekor

a Hszt. 180. §-a szerinti minõsítõ határozattal rendelkezett, kérelmezheti az alkalmatlanság megállapítását

megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegének megállapítását.

(2) A kérelmet a nyugállományba helyezés elõtti utolsó szolgálai hely vezetõjéhez írásban kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell a hivatásos szolgálati viszonyban töltött idõ alatt bekövetkezett, a Hszt. 180. §-a szerinti

minõsítõ határozattal szolgálati kötelmekkel összefüggõnek minõsített baleset, betegség rövid leírását, és csatolni kell

hozzá a minõsítõ határozatot.

(3) Az illetékes rendvédelmi szerv vezetõje a kérelem kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül intézkedik

a kérelem és mellékletei, valamint az érintett személy teljes egészségügyi dokumentációja, így különösen

egészségügyi törzskönyv, FÜV határozat, orvosszakértõi bizottság szakvéleménye, kórházi zárójelentés, szakorvosi

vizsgálati eredmény FÜV bizottsághoz történõ továbbítására.

(4) A FÜV bizottság a megküldött dokumentáció alapján a következõ döntéseket hozhatja:

a) „Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ”,

b) „Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel nem összefüggõ”.

(5) A FÜV bizottság a kérelem beérkezését követõ 30 napon belül, jogorvoslati kérelem benyújtása esetén 60 napon

belül meghozza a határozatot.

(6) A 22. melléklet és a 23. melléklet szerinti határozatot meg kell küldeni a kérelmet benyújtó személynek, az alapellátó

orvosnak és a rendvédelmi szerv vezetõjének.

(7) Az I. fokú FÜV bizottság véleménye ellen a kérelmet benyújtó személy a határozat kézhezvételét követõ 15 napon

belül a II. fokú FÜV bizottsághoz címzett, az I. fokú FÜV bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel élhet.

(8) A II. fokú FÜV bizottság az I. fokú FÜV bizottság határozatát helybenhagyja, vagy megváltoztatja. A II. fokú FÜV

bizottság véleménye ellen nincs helye fellebbezésnek.”

15. § (1) Az R. 40. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(A FÜV eljárás elrendelését kezdeményezheti:)

„c) a hivatásos állomány felfüggesztés hatálya alatt álló tagja esetében a felfüggesztés ideje alatt – függetlenül

a felfüggesztést megalapozó cselekménytõl – kizárólag a területileg illetékes alapellátást végzõ orvos.”

(2) Az R. 40. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az alapellátó orvos köteles kezdeményezni a FÜV eljárás elrendelését

a) ha a szolgálatképtelenség 30 napon túli meghosszabbítása érdekében ellenõrzõ orvosi vizsgálatot végzõ orvos

(a továbbiakban: ellenõrzõ orvos), illetve a Hathónapos Orvosi Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: HOFB) erre

irányuló javaslatot tett,

b) legkésõbb az 54. § (7) bekezdése szerint számított egészségügyi szabadság 9. hónapjában.”
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(3) Az R. 40. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az állományilletékes parancsnok a FÜV eljárást a kérelem, illetve az alapellátó orvos vagy a közvetlen szolgálati

elöljáró kezdeményezésnek kézhezvételét követõen soron kívül, a 13. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével

rendeli el és a nyomtatványt megküldi az illetékes személyügyi szerv vezetõjének. A személyügyi szerv vezetõje

a kitöltött 13. melléklet szerinti nyomtatvány megküldésével értesíti az alapellátó orvost a FÜV eljárás elrendelésérõl,

valamint intézkedik a közvetlen szolgálati elöljáró 14. melléklet szerinti véleménye és az érintett által kitöltött,

15. melléklet szerinti alkalmassági nyilatkozat elkészítésére és azokat az alapellátó orvos részére megküldi. A FÜV

eljárás megindításának kezdõ idõpontja a felülvizsgálatra rendelõ lap aláírásának dátuma.”

16. § (1) Az R. 42. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A FÜV eljárás elrendeléséhez szükséges dokumentumok:)

„g) az érintett pszichikai és fizikai állapotával kapcsolatos, a FÜV eljárás elrendelését megelõzõen végzett utolsó két

alkalmassági vizsgálat minõsítésének másolata és a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok, valamint az esetleges

pszichológiai ellátás, illetve gondozás alapján készített pszichológiai szakvélemény, pszichikai alkalmatlanság esetén

a teljes pszichológiai dokumentáció,

h) baleset, fokozott expozíciós eset, foglalkozási betegség esetén a minõsítõ határozat és – ha van – a baleseti

jegyzõkönyv, valamint”

(2) Az R. 42. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az egészségügyi szakterület haladéktalanul gondoskodik az (1) bekezdésben felsorolt dokumentumok FÜV

eljárást lefolytató szervhez történõ továbbításáról.”

17. § Az R. 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„43. § (1) A FÜV bizottság döntésének elõkészítéséért felelõs orvos a rendelkezésére bocsátott, az eljárás

lefolytatásához szükséges iratokat áttanulmányozza.

(2) A döntés-elõkészítésért felelõs orvos

a) amennyiben a rendelkezésére álló dokumentáció és az érintett egészségi állapota nem ítélhetõ meg egyértelmûen,

aa) vizsgálatot személyesen végezhet, továbbá

ab) intézkedik a szükséges vizsgálatok MH Honvédkórházban történõ elvégzésére,

b) gondoskodik a 17. melléklet szerinti beutaló kitöltésével és továbbításával az NRSZH szakvélemény beszerzésérõl.”

18. § Az R. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„44. § (1) A FÜV bizottság az Országos Rendõr-fõkapitányság felülvizsgáló egységének szervezetében mûködik.

(2) A FÜV bizottság 3 tagból áll. A FÜV bizottság összetételét a rendvédelmi szerveket irányító miniszter az

orvos-szakmai követelmények figyelembevételével állapítja meg.

(3) A rendvédelmi szerveket irányító miniszter az I. fokú FÜV bizottság elnökét és 1 tagját a felülvizsgáló egység, illetve

a rendvédelmi szervek alkalmassági és felülvizsgálatra kijelölt fõorvosi állományából, 1 tagját az érintett rendvédelmi

szerv által jelölt orvosok közül eseti jelleggel jelöli ki. Az I. fokú FÜV bizottság bázisán mûködõ II. fokú FÜV bizottság

elnöke a BM EKO vezetõje, tagjai a felülvizsgáló egység, valamint a rendvédelmi szervek alkalmassági és

felülvizsgálatra kijelölt fõorvosi állományából eseti jelleggel kerülnek kijelölésre. A FÜV bizottság munkájába

konzultációs joggal – a FÜV eljárás alapját képezõ betegségre figyelemmel – pszichológus bevonható, véleménye

a FÜV bizottságot nem köti.

(4) A FÜV bizottságban – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja FÜV eljárása kivételével –

nem vehet részt

a) az érintett alapellátását végzõ, a FÜV eljárására javaslatot tevõ, a gyógykezelésében részt vevõ orvos, valamint

b) a II. fokú FÜV bizottságban az, aki az I. fokú FÜV eljárásban részt vett.

(5) A FÜV bizottság a határozatát szótöbbséggel hozza.

(6) Az eljáró FÜV bizottság a bizottsági ülés idõpontjáról az állományilletékes parancsnokot legalább 8 nappal az ülést

megelõzõen írásban értesíti, aki intézkedik az érintett személy felülvizsgálatra történõ berendelésére.

(7) A FÜV eljárást a FÜV dokumentációnak a FÜV bizottsághoz történõ beérkezés napjától számított 60 napon,

jogorvoslati kérelem esetén 90 napon belül le kell folytatni.”

40856 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám



19. § (1) Az R. 45. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Ha az NRSZH szakvéleménye szerint az érintett személy egészségi állapota 60% vagy kisebb mértékû, és

rokkantsági ellátásra jogosult, a FÜV bizottság „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” döntést hoz. Ha az NRSZH

szakvéleménye alapján az érintett személy nem minõsül megváltozott munkaképességûnek, a FÜV bizottság csak

abban az esetben hozhat „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” döntést, ha a szolgálati lõfegyver ideiglenes bevonását

megalapozó, a 35. (1) bekezdésében felsorolt kórképek, illetve állapotok állnak fenn. Ebben az esetben az

orvos-szakmai vélemény indokolásának részletesen tartalmaznia kell a döntést megalapozó tényeket,

körülményeket.”

(2) Az R. 45. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A minõsítõ határozattal rendelkezõ személyeknél, ha a FÜV bizottság „Jelenlegi beosztására alkalmatlan” vagy

„Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” döntést hoz, a határozat rendelkezõ részében nyilatkozik az alkalmatlanság

megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésérõl.”

20. § Az R. 46. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos állomány tagja a FÜV bizottság elõtt köteles személyesen megjelenni. A személyes megjelenéstõl el

kell tekinteni, ha az érintett betegsége, sérülése miatt járó-, illetve mozgásképtelen, utaztatása esetén egészségi

állapotában romlás következne be, és a meglévõ orvosi dokumentációból az egészségi állapota megítélhetõ. A FÜV

bizottság a meglévõ orvosi dokumentáció alapján dönt akkor is, ha a hivatásos állomány FÜV bizottság elé berendelt

tagja a bizottság elõtt önhibájából nem jelenik meg.”

21. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R. a 6. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

(7) Az R. a 7. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

22. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.

23. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „nyugállományba helyezettekre” szövegrész helyébe a „nyugállományba

helyezettekre, valamint szolgálati járandóságra jogosultakra” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „alapkövetelmények és kompetenciakritériumok” szövegrész helyébe

a „követelményrendszer” szöveg,

c) 28. § (2) bekezdésében az „orvosilag indokolt” szövegrész helyébe az „orvosilag indokoltnak tartja” szöveg,

d) 29. § (3) bekezdés második mondatában az „az elõzetes orvosi vizsgálaton „Alkalmas” minõsítést kapott”

szövegrész helyébe az „az egy éven belül elvégzett egészségi alkalmassági vizsgálaton alkalmas minõsítést

kapott” szöveg,

e) 29. § (4) bekezdésében az „az alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-fogyasztás, illetve függõség kizárása érdekében

a rendelkezésre bocsátott minta akkreditált laborban elvégzett vizsgálatára” szövegrész helyébe az „a kábítószer

fogyasztás kizárása érdekében a vizelet gyorsteszttel történõ vizsgálatára” szöveg,

f) 37. § (4) bekezdésében az „az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet” szövegrész helyébe

az „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg,

g) 42. § (2) bekezdésében a „8 munkanapon belül” szövegrész helyébe a „15 munkanapon belül” szöveg,

h) 45. (6) bekezdésében az „MH HEK parancsnoka” szövegrész helyébe az „állományilletékes parancsnok” szöveg,

i) 45. (9) bekezdésében a „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” szövegrész helyébe a „Jelenlegi beosztására

alkalmatlan és Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” szöveg,

j) 53. § (3) bekezdésében és 54. § (1) bekezdésében a „HM ÁEK” szövegrész helyébe a „felülvizsgáló egység” szöveg,

k) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, 23. § (2) bekezdés c) pontjában, 26. § (5) bekezdés a) pontjában a „polgári

védelem, az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság” szövegrész helyébe a „hivatásos katasztrófavédelmi

szerv” szöveg, 2. § e) pontjában a „polgári védelem, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami és hivatásos

önkormányzati tûzoltóság” szövegrész helyébe a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a Nemzeti Adó- és
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Vámhivatal” szöveg, 19. § (5) bekezdés a) pontjában a „polgári védelemnél, az állami és hivatásos önkormányzati

tûzoltóságnál” szövegrész helyébe a „hivatásos katasztrófavédelmi szervnél” szöveg, 27. § (4) bekezdés

a) pontjában, 28. § (3) bekezdés c) pontjában, 28. § (4) bekezdés b) pontjában a „polgári védelemnél, valamint

az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóságnál” szövegrész helyébe a „hivatásos katasztrófavédelmi

szervnél” szöveg, 34. § (4) bekezdés b) pontjában a „polgári védelem, valamint az állami és hivatásos

önkormányzati tûzoltóság” szövegrész helyébe a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv” szöveg, valamint 50. §

(2) bekezdésében az „az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság, illetve a polgári védelem” szövegrész

helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv” szöveg,

l) 3. § (3) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: HM ÁEK),

a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK)” szövegrész

helyébe a „Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház)” szöveg,

m) 3. § (4) bekezdésében, 19. § (3) és (4) bekezdésében, valamint (5) bekezdés a) pontjában, 20. § (5) bekezdésében,

23. § (2) bekezdés c) pontjában, 26. § (5) bekezdés a) pontjában, 27. § (4) bekezdés a) pontjában, 28. § (4) bekezdés

b) pontjában és (5) bekezdésében, 29. § (5) bekezdésében, 30. § (1) és (5) bekezdésében, 34. § (4) bekezdés b) és

c) pontjában, 35. § (3) bekezdésében, valamint 13. mellékletében az „MH HEK” szövegrész helyébe az „MH

Honvédkórház” szöveg,

n) 31. § b) pontjában, valamint 1. mellékletében a „Táblázat és magyarázat a betegségek és fogyatékosságok alapján

az egészségi alkalmassági fokozat megállapításához” 001.4. kódszámhoz tartozó magyarázatában a „HM ÁEK”

szövegrész helyébe az „MH Honvédkórház” szöveg,

o) 38. § (1) bekezdésében az „az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe az

„a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg, 17. mellékletében az „Országos Rehabilitációs és Szociális

Szakértõi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg, 18–19. mellékletében

az „Országos Rehabilitációs és Szakértõi Szociális Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és

Szociális Hivatal” szöveg, 38. (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében, 54. § (6) bekezdésében, 16., valamint

18–21. mellékletében az „ORSZI” szövegrész helyébe az „NRSZH” szöveg,

p) 1. melléklet Sérüléses eredetû megbetegedések alcímében a „(189–201)” szövegrész helyébe a „(189–203)”

szöveg és

q) 13. mellékletében az „MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe a „Magyar

Honvédség Honvédkórház” szöveg, 17–21. mellékletében a „MAGYAR HONVÉDSÉG DR. RADÓ GYÖRGY HONVÉD

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Honvédkórház” szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti az R.

a) 9. § (1) bekezdésében az „és azt megelõzõen” szövegrész,

b) 9. § (3) bekezdése,

c) 15. §-át megelõzõ címsora és 15–17. §-a,

d) 18. §-át megelõzõ „Elõzetes orvosi és pszichológiai vizsgálat” címsora és 18. §-a,

e) 19. § (2) bekezdés elsõ mondatában a „ , valamint – a rendõrség hivatásos állományába jelentkezés esetén –

az elõzetes vizsgálat során kapott „Alkalmas” minõsítéssel” szövegrész,

f) 19. § (4) bekezdésében a „ , valamint – amennyiben másodfokú alkalmassági vizsgálatra nem kerül sor –

az összesített minõsítés megállapítását” szövegrész,

g) 19. § (5) bekezdésében a „ , valamint ezzel összefüggésben az összesített minõsítés megállapítását” szövegrész,

h) 19. § (6) bekezdésében az „ , illetve ilyen összetett minõsítés” szövegrész,

i) 19. § (7) bekezdésében az „ , illetve „Hivatásos szolgálatra alkalmas” összesített minõsítés” szövegrész,

j) 20. § (2) bekezdés elsõ mondatában a „ , valamint – a rendészeti szakközépiskolákba jelentkezõk esetében –

az elõzetes vizsgálaton kapott „Alkalmas” minõsítéssel” szövegrész,

k) 20. § (5) bekezdésében a „ , valamint az összesített minõsítés megállapítását” szövegrész,

l) 20. § (6) bekezdésében az „ , illetve ilyen összesített” szövegrész,

m) 20. § (7) bekezdésében az „ , illetve a „Hivatásos szolgálatra alkalmas” összesített minõsítés” szövegrész,

n) 21. § (2) bekezdése,

o) 21. § (5) bekezdés a) pontjában a „másodfokon” szövegrész és (5) bekezdés d) pontja,

p) 24. § (5) bekezdésében az „– a szolgálatképtelenség és az egészségügyi felmentésben a fizikai alkalmassági

vizsgálat alól adott felmentésen kívül –” szövegrész,
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q) 29. § (5) bekezdésében a „ , valamint az összesített minõsítés megállapítását” szövegrész,

r) 45. § (2) bekezdés a) és f) pontja, valamint (3) bekezdése,

s) 53. § (4) bekezdés b) pontjában az „és ezzel egyidejûleg az egészségügyi felmentésre egyes szolgálati

kötelezettségek teljesítése alól legfeljebb 180 napig terjedõ idõtartamra” szövegrész,

t) 54. § (4) bekezdés b) pontjában az „és ezzel egyidejûleg egészségügyi felmentésre egyes szolgálati

kötelezettségek teljesítése alól legfeljebb összesen 180 napig terjedõ idõtartamra” szövegrész,

u) 55. §-át megelõzõ címsora, valamint 55. §-a,

v) 3. mellékletében a „Szüleinél, testvéreinél elõfordult-e: magas vérnyomás, szívbetegség, cukorbetegség,

agyvérzés, ideg- és pszichiátriai betegség, daganat, alkoholizmus, öngyilkosság, egyéb éspedig:” szövegrész és

w) 10. melléklete.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 67/2011. (XII. 30.) BM rendelethez
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1. Az R. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép: 
 

„2. Az egészségi alkalmasságot a Táblázatban részletezett betegségekre és fogyatékosságokra 
meghatározott kódszámok megfelel  rovataiban feltüntetett bet jelzéseik szerint kell min síteni.  
Az alkalmassági vizsgálatok során a min sítés meghozatalakor – kivéve az id szakos alkalmassági 
vizsgálatot – az egyes beosztási kategóriáknál a táblázat „A” oszlopában feltüntetett bet jelzéseket, 
az id szakos alkalmassági vizsgálatoknál és a hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú 
tagjainak felülvizsgálata során a táblázat „B” oszlopában feltüntetett bet jelzéseket kell figyelembe 
venni. 
A Táblázat rovataiban el forduló egészségi alkalmassági min sítések: 
a) az „AS” jelzés = ALKALMAS, 
b) az „AN” jelzés = ALKALMATLAN, 
c) az „E” jelzés = EGYÉNI elbírálás, 
d) az „IAN” jelzés = ideiglenesen ALKALMATLAN.” 
 
2. Az R. 1. melléklet Fert z  betegségek (001-010) alcím alatti 001-es kódszámhoz tartozó táblázat 
helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Fert z  betegségek (001-010)) 

„ 
I. II. III. IV. S 

001 
Tüd , mellhártya és 
mellkasi nyirokcsomó 
tuberculosis A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  inaktív, kis kiterjedés  
formák, 
funkciókárosodás nélkül 

AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 2.  aktív formák AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 3.  inaktív közepes (a 

továbbiakban: kp.) 
kiterjedés  formák, 
enyhe funkciózavarral 

AN AN AN E E E AS AS AN AN AN 

 4.  inaktív kiterjedt 
formák, súlyos 
funkciózavarral 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

A 15-A 16,
A 19, B 90 

” 
3. Az R. 1. melléklet Fert z  betegségek (001-010) alcím alatti 002-es kódszámhoz tartozó táblázat 
helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Fert z  betegségek (001-010)) 

„ 
I. II. III. IV. S 

002 
Az agyhártyák és a 
központi idegrendszer 
güm kórja A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  aktív folyamat 
elbírálása, vagy az 
ellen rzés 
szükségessége esetén 

IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN 

 2.  gyógyult, 
maradványtünetek 
nélkül 

AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 3.  gyógyult, kp. súlyos 
maradványtünetekkel AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 4.  gyógyult, súlyos 
maradványtünetekkel AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

A 17, 
B 90.0, 
G 05.1 

” 
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4. Az R. 1. melléklet Fert z  betegségek (001-010) alcím alatti 003-as kódszámhoz tartozó táblázat 
helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Fert z  betegségek (001-010)) 

„ 
I. II. III. IV. S 003 A húgy-, ivarrendszer 

güm kórja A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  funkciókárosodás 
nélkül gyógyult AN E AS AS AS AS AS AS AN E AN 

 2.  gyógyintézet által 
igazolt aktív folyamat IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN 

 3.  mérsékelt 
funkciózavarral 
gyógyult 

AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 4.  súlyos funkciózavarral 
gyógyult AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

A 18.1 

” 
5. Az R. 1. melléklet Fert z  betegségek (001-010) alcím alatti 004-es kódszámhoz tartozó táblázat 
helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Fert z  betegségek (001-010)) 

„ 
I. II. III. IV. S 

004 

A b r és b r alatti 
köt szövet, csontok és 
ízületek, valamint egyéb 
szervek güm kórja 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  gyógyult, mérsékelt 
maradványtünetekkel E E E E E E E E AN E E 

 2.  gyógyult, kp. súlyos 
maradványtünetekkel AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 3.  aktív folyamat AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 4.  gyógyult, súlyos 

maradványtünetekkel AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

A 18.0,  
A 18.4, 
A 18.8,  
A 19 

” 
6. Az R. 1. melléklet Fert z  betegségek (001-010) alcím alatti 005-ös kódszámhoz tartozó táblázat 
helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Fert z  betegségek (001-010)) 

„ 
I. II. III. IV. S 005 Vírusos májgyulladás 

(hepatitis) A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  funkciókárosodás 
nélkül gyógyult E E E E AS AS AS AS AN E E 

 2.  posthepatitis-syndroma E E E E E E E E AN AN E 
 3.  elhúzódó vírusos 

májgyulladás, hepatitis 
recidiva 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 4.  persistaló idült 
hepatitis, aktív idült 
hepatitis 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

B 15-B 19, 
B 94.1 

” 
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7. Az R. 1. melléklet Fert z  betegségek (001-010) alcím alatti 006-os kódszámhoz tartozó táblázat 
helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Fert z  betegségek (001-010)) 

„ 
I. II. III. IV. S 

006 

Trachoma (egyiptomi 
szemgyulladás) és a 
köt hártya vírusos 
megbetegedései 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. gyógyult mérsékelt 
maradványtünetekkel AN AN AN E E E E E AN E AN 

 2. gyógyult, kifejezett 
maradványtünetekkel AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

A 71, A 74, 
B 94.0 

” 
8. Az R. 1. melléklet Fert z  betegségek (001-010) alcím alatti 007-es kódszámhoz tartozó táblázat 
helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Fert z  betegségek (001-010)) 

„ 
I. II. III. IV. S 007 Vérbaj (syphilis) A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  kezelés és gondozás 
után funkciókárosodás 
nélkül gyógyult 

AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 2.  kés i syphilis 
mérsékelt 
funkciózavarral 

AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

 3.  korai manifeszt syphilis AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 
 4.  kés i maniszfeszt 

syphilis AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

 5.  kés i syphilis súlyos 
funkciózavarral AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

A 50-A 53 

” 
9. Az R. 1. melléklet Fert z  betegségek (001-010) alcím alatti 008-as kódszámhoz tartozó táblázat 
helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Fert z  betegségek (001-010)) 

„ 
I. II. III. IV. S 008 Gombák okozta 

betegségek A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  felületes b r, sz rzet, 
körömmycosisok IAN E E E E E E E IAN E IAN 

 2.  szisztémás (mély) 
mycosisok AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

B 35- 
B 49 

” 
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10. Az R. 1. melléklet Fert z  betegségek (001-010) alcím alatti 009-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Fert z  betegségek (001-010)) 

„ 
I. II. III. IV. S 009 Heveny fert z  

betegségek A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  rövid lefolyású, 
mérsékelt 
funkciózavarral 

IAN E E E E E E E IAN E IAN 

 2.  hosszú lefolyású, 
jelent s funkciózavarral AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

A 00-A 99,
B 00-B 99 

” 
11. Az R. 1. melléklet Fert z  betegségek (001-010) alcím alatti 010-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Fert z  betegségek (001-010)) 

„ 
I. II. III. IV. S 010 Idült fert z  betegségek 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  mérsékelt 
m ködészavarral E E E E E E E E AN E AN 

 2.  kp. súlyos 
m ködészavarral AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

 3.  súlyos 
m ködészavarral AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

A 00-A 99,
B 00-B 99 

” 
12. Az R. 1. melléklet Daganatok (011-014) alcím alatti 011-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe 
a következ  táblázat lép: 

(Daganatok (011-014)) 
„ 

I. II. III. IV. S 011 Rosszindulatú 
daganatok A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  kezelést már nem 
igényl  jó általános 
állapot 

AN E E E E E E E AN E E 

 2.  id szakos vagy 
folyamatos kezeléssel 
biztosított jó általános 
állapot 

AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

 3.  rossz általános állapot 
funkciókárosodással, 
metastasissal 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

C 00-C 80, 
C 97 

” 
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13. Az R. 1. melléklet Daganatok (011-014) alcím alatti 012-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe 
a következ  táblázat lép: 

(Daganatok (011-014)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
012 

A nyirok- és 
vérképz szövet 
rosszindulatú daganatai A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  folyamatosan kezelt, 
még nem véglegesen 
kialakult állapotok 

AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

 2. 
 
 
 
 

 spontán vagy 
kezeléssel elért tartós 
remissio AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 3.  spontán vagy 
kezeléssel elért, rövid 
ideig tartó remissio 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

C 81-C 96 

” 
 
14. Az R. 1. melléklet Daganatok (011-014) alcím alatti 013-as kódszámhoz tartozó táblázat helyébe 
a következ  táblázat lép: 

 
(Daganatok (011-014)) 

„ 
I. II. III. IV. S 013 Jóindulatú daganatok A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  soliater daganatok 
eltávolítása utáni állapot 
funkciókárosodás nélkül 

AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 2.  soliater és multiplex 
danatok 
funkciókárosodás nélkül 

AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 3.  soliater daganatok 
eltávolítása utáni állapot 
mérsékelt 
funkciókieséssel 

AN AN E E AS AS AS AS AN E E 

 4.  soliater és multiplex 
daganatok mérsékelt 
funkciókieséssel 

AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

 5.  soliater és multiplex 
daganatok súlyos 
funkciókieséssel, vagy 
ha gátolják a felszerelés 
viselését 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

 6.  soliater és multiplex 
daganatok eltávolítása 
utáni állapot súlyos 
funkciókieséssel 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

D 10-D 36 

” 
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15. Az R. 1. melléklet Daganatok (011-014) alcím alatti 014-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe 
a következ  táblázat lép: 

 
(Daganatok (011-014)) 

„ 
I. II. III. IV. S 

014 

Csak a hámrétegre 
kiterjed  rák (in situ 
carcinoma) és 
bizonytalan természet  
daganatokat 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  kezelés után 
funkciókárosodás nélkül AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 2.  kezelés után mérsékelt 
funkciókieséssel AN E AN E AS AS AS AS AN E AN 

 3.  folyamatosan kezelt, 
még nem véglegesen 
kialakult állapot 

AN E E E E E E E AN AN AN 

 4.  kezelés után súlyos 
funkciókieséssel AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

D 00 - D 
09, 

D 37-D 48 

” 
16. Az R. 1. melléklet Endocrin betegségek (015-020) alcím alatti 015-ös kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Endocrin betegségek (015-020)) 

„ 
I. II. III. IV. S 015 A pajzsmirigy 

betegsége A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  m tét utáni 
normofunkciós állapot AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 2.  struma nyomási tünetek 
nélkül E E E E E E E E AN E E 

 3.  struma nyomási 
tünetekkel, m tét 
szükségessége esetén 

AN IAN AN IAN IAN IAN IAN IAN AN IAN AN 

 4.  hyperthyreosis 
golyvával AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

 5.  hypothyreosis (enyhe 
formák) AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 6.  hypothyreosis (súlyos 
formák) AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

E 00-E 07 

” 
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17. Az R. 1. melléklet Endocrin betegségek (015-020) alcím alatti 016-os kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Endocrin betegségek (015-020)) 

„ 
I. II. III. IV. S 016 Cukorbaj (diabetes 

mellitus) A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  csak diétával kezelhet  
formák, jó általános 
állapot 

E E E E E E E E E E E 

 2.  szigorú diétával, 
tablettával kezelhet  
formák 

AN E AN E E E E E AN E E 

 3.  szigorú diétával, 
közepes mennyiség  
inzulinnak kezelhet , 
nem labilis formák, jó 
általános állapot 

AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

 4.  szigorú diétával, nagy 
mennyiség  inzulinnal 
kezelhet , labilis 
formák, 
érszöv dményekkel 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

E 10-E 14 

” 
18. Az R. 1. melléklet Endocrin betegségek (015-020) alcím alatti 017-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Endocrin betegségek (015-020)) 

„  
I. II. III. IV. S 

017 

A hasnyálmirigy bels  
elválasztású 
tevékenységének egyéb 
zavarai 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe esetek AN AN AN E E E E E AN AN AN 
 2.  súlyos esetek AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

E 15-16 

” 
19. Az R. 1. melléklet Endocrin betegségek (015-020) alcím alatti 018-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 

 
(Endocrin betegségek (015-020)) 

„ 
I. II. III. IV. S 018 A mellékpajzsmirigy 

betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe formák AN E E E E E E E AN E AN 
 2.  súlyos formák AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

E 20-E 21 

” 
20. Az R. 1. melléklet Endocrin betegségek (015-020) alcím alatti 019-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Endocrin betegségek (015-020)) 
„ 

I. II. III. IV. S 019 Az agyalapi mirigy 
m ködési zavarai A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe formák AN AN AN E E E E E AN AN E 
 2.  súlyos formák AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

E 22-E 23 

” 
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21. Az R. 1. melléklet Endocrin betegségek (015-020) alcím alatti 020-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Endocrin betegségek (015-020))  
„ 

I. II. III. IV. S 020 A mellékvese 
betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN E 25-E 27 
” 

22. Az R. 1. melléklet Anyagcsere-betegségek (021-024) alcím alatti 021-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Anyagcsere-betegségek (021-024))  
„ 

I. II. III. IV. S 021 Köszvény A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  nem régen fennálló, 
remissio állapotában 
lev  köszvény, ritka 
rohamok esetén 

AN E AN E E E E E AN E AN 

 2.  „visceralis” köszvény 
gyakori rohamok esetén AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

M 10 

” 
23. Az R. 1. melléklet Anyagcsere-betegségek (021-024) alcím alatti 022-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Anyagcsere-betegségek (021-024))  
„ 

I. II. III. IV. S 022 Anyagcsere betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E AN E E 
 2.  kp. súlyos AN E AN E E E E E AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

E 70-E 90 

” 
24. Az R. 1. melléklet Anyagcsere-betegségek (021-024) alcím alatti 023-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Anyagcsere-betegségek (021-024))  
„ 

I. II. III. IV. S 023 Túlsúly és elhízás A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  túlsúly E E E E E E E E E E E 
 2.  elhízás I. AN E AN E E E E E AN E AN 
 3.  elhízás II-III. (extrém 

fokú) AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 
E 65-68 

” 
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25. Az R. 1. melléklet Anyagcsere-betegségek (021-024) alcím alatti 024-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Anyagcsere-betegségek (021-024))  
„ 

I. II. III. IV. S 
024 

Immunzavarok és 
táplálkozási 
hiányállapotok A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E AS AS AS AS E E E 
 2.  kp. súlyos E E E E E E E E E E E 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

B 20-B 24 
D 80-D 89,
E 40-E 64 Z 
20.6, Z 21 

” 
26. Az R. 1. melléklet Vérképz  szervek betegsége (025-029) alcím alatti 025-ös kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Vérképz  szervek betegsége (025-029))  
„ 

I. II. III. IV. S 025 Hiányvérszegénység A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe formák E E E E E E AS E E E E 
 2.  súlyos formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

D 50-D 53 

” 
27. Az R. 1. melléklet Vérképz  szervek betegsége (025-029) alcím alatti 026-os kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Vérképz  szervek betegsége (025-029))  
„ 

I. II. III. IV. S 

026 

Örökl d  és szerzett 
vérsejtoldó 
(haemolyticus) 
vérszegénység 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe formák AN E AN E E E E E AN E E 
 2.  súlyos formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

D 55-D 59 

” 
28. Az R. 1. melléklet Vérképz  szervek betegsége (025-029) alcím alatti 027-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Vérképz  szervek betegsége (025-029))  
„ 

I. II. III. IV. S 027 Veleszületett és egyéb 
vérszegénység A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe formák AN E AN E E E E E AN E E 
 2.  súlyos formák AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

D 60 

” 
29. Az R. 1. melléklet Vérképz  szervek betegsége (025-029) alcím alatti 028-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Vérképz  szervek betegsége (025-029))  
„ 

I. II. III. IV. S 028 Véralvadási hibák A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe formák AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 2.  súlyos formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

D 65-D 68 

” 
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30. Az R. 1. melléklet Vérképz  szervek betegsége (025-029) alcím alatti 029-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Vérképz  szervek betegsége (025-029))  
„ 

I. II. III. IV. S 

029 

Egyéb vérzéses 
állapotok, valamint a 
vér és a vérképz  
szervek egyéb 
betegségei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe formák AN E AN E E E E E AN AN AN 
 2.  súlyos formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

D 69-D 77 

” 
31. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 030-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 
030 

Szervi és kórjelz  
értelmi (mentalis) 
zavarok A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  átmeneti, 
maradványtünet nélkül AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

 2.  tartós, súlyos 
tünetekkel AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

F 00-09 

” 
32. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 031-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 031 Alkohol okozta értelmi 
és viselkedési zavarok A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  kezelésre tartósan 
tünetmentes, abstinens AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 2.  kezelésre nem 
tünetmentes AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

F 10 

” 
33. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 032-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 

032 

Drog (pszichoaktív 
szer), gyógyszer 
használata által okozott 
értelmi, érzelmi 
viselkedés- és 
szomatikus zavarok 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  kezelésre reagáló AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 2.  kezelésre nem reagál, 

visszaes  AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
F 11-F 19 

” 
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34. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 033-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 
033 

Hasadásos elmezavar és 
téveszmés 
rendellenességek A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  kezelésre jól reagál, 
tünetmentes, nem 
ismétl dik 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 2.  kezelésre 
maradványtünettel 
gyógyul, visszaes  

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

F 20-F 29 

” 
35. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 034-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 
034 

Hangulatzavarok 
(affectiv 
rendellenességek) A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  kezelésre jól reagál, 
rövid lefolyású, tartósan 
tünetmentes 

E E E E E E E E AN AN AN 

 2.  ismételten jelentkez  
vagy tartós lefolyású AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

F 30-F 39 

” 
36. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 035-ös kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 035 Alvászavarok A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  ritka el fordulás, 
kezelésre reagáló AN E AN E E E E E AN E E 

 2.  gyakori el fordulás 
szomatikus tünetekkel AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

G 47, G 25 

” 
 
37. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 036-os kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

A neurotikus stresszhez társuló szomatoform betegségek, táplálkozási zavarok 
I. II. III. IV. S 036 

A 

A neurotikus stresszhez 
társuló szomatoform 
betegségek A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  mérsékelt tünetekkel, 
kezelésre reagáló E E E E E E E E AN E AN 

 2. kifejezett, kezelésre 
nem javuló AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

F 40-42, F 
44-48  
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I. II. III. IV. S 036 
B Táplálkozási zavarok A B A B A B A B A B K 

 1.  mérsékelt tünetekkel, 
kezelésre reagáló E E E E E E E E AN E E 

 2.  kifejezett, kezelésre 
nem javuló AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

” 
38. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 037-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 037 Személyiség- és 
viselkedészavarok A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  személyiségzavar 
minden fajtája AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN F 60-65, 

 F 89 
” 

39. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 038-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 

038 

Gyermek és 
serdül korban kezd d  
viselkedési és érzelmi 
(emocionális) 
rendellenességek 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  kezelésre jól reagál E E E E E E E E AN AN AN 
 2.  kezelésre nem reagál AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

F 90-98 

” 
40. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 039-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 039 Lelki (pszichés) fejl dés 
zavarai A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  kezelésre jól reagál E E E E E E E E AN E AN 
 2.  kezelésre nem reagál AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

F 80-89 

” 
41. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 040-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 

040 

Súlyos stressz által 
kiváltott reakció és 
alkalmazkodási 
rendellenességek 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  rövid lefolyással 
tünetmentesen gyógyul E E E E E E E E E E E 

 2.  elhúzódó lefolyással, 
maradványtünetekkel AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

F 43 

” 
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42. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 041-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 
041 

Mentális színvonal 
insufficenciája (szellemi 
visszamaradottság) A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN F 70-79 
” 

43. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 042-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 042 Központi idegrendszer 
gyulladásos betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  maradványtünet nélkül AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 
 2.  maradványtünettel AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

G 00-09 

” 
44. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 043-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 043 Extrapiramidális 
rendszer betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe formák AN AN AN E E E E E AN AN AN 
 2.  kp. súlyos, súlyos 

formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 
G 20-26 

” 
45. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 044-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
 
 
 
 
„ 

I. II. III. IV. S 

044 

Központi idegrendszer 
elfajulásos 
(degeneratív) betegségei 
és egyéb zavarai 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  

AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

G 10-13, 
G 30-32, 
G 80-83, 
G 90-94, 

” 
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46. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 045-ös kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 
045 A gerincvel  betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 
 2. kp. súlyos, súlyos 

formák AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
G 95 G 99 

” 
47. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 046-os kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 

046 

A központi idegrendszer 
elvel tlenedési 
(demyelinizációs) 
betegségei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 
 2. kp. súlyos, súlyos 

formák AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
G 35-37 

” 
48. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 047-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 047 Epilepszia (epilepsia) A B A B A B A B A B K BNO 

 1. alkalmi epilepsziás 
roham AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 2. ritka rosszullét, 
gyógyszerrel 
befolyásolható 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 3. gyakori rosszullét 
és/vagy pszichés tünet AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

G 40-41 

” 
49. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 048-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
 
„ 

I. II. III. IV. S 048 Migrén és egyéb 
fejfájásformák A B A B A B A B A B K BNO 

 1. aura nélküli migrén, 
tenziós fejfájás AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

 2. migrén aurával, 
els dleges fejfájás 
gyakori rohamokkal, 
cluster fejfájás 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
G 43-44 

” 
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50. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 049-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 

049 

Agyi bénulásos 
tünetcsoport 
(szindrómák), az 
idegrendszer egyéb 
rendellenességei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  
AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 G 80-83, 
G 90-99, 

G 85 
” 

51. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 050-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 
 (Ideg-elme betegségek (030-053))  
„ 

I. II. III. IV. S 050 Agyidegek betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. maradványtünet nélkül E E E E E E E E E E E 
 2. maradványtünettel AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

G 50-G 53 

” 
52. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 051-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Ideg-elme betegségek (030-053)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
051 

Ideggyök és idegfonat 
(plexus) 
rendellenességek A B A B A B A B A B K BNO 

 1. kezelésre jól reagál, 
maradványtünet nélkül 
gyógyul 

E E E E E E AS AS E E E 

 2. gerincm tét utáni 
állapot maradványtünet, 
illetve funkciózavar 
nélkül 

E E E E E E E E AN E E 

 3. m tétet nem igényl  
rendellenesség és 
gerincm tét utáni 
állapot, 
maradványtünettel, 
funkciókárosodással 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

G 54-55 
M 5110 

” 
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53. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 052-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Ideg-elme betegségek (030-053)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

052 

Az idegek elfajulásos 
károsodása 
(mono és 
polyneuropathiák) és a 
perifériás idegrendszer 
egyéb rendellenességei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe defektussal, 
mérsékelt 
funkciózavarral 

AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

 2. végleges maradvánnyal, 
kifejezett 
funkciózavarral 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

G 56-64 

” 
54. Az R. 1. melléklet Ideg-elme betegségek (030-053) alcím alatti 053-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Ideg-elme betegségek (030-053)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

053 

Izombántalmak 
(myopathiák) 
és egyéb 
izombetegségek 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. funkciót jelent sen nem 
befolyásoló forma, 
kezelésre jól reagál 

AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

 2. jelent s funkciózavarral AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

G 70-73 

” 
55. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 054-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 054 A szemgolyó és az 
üvegtest betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. látásromlást nem okozó 
szemsérülés 
maradványtünetekkel 

E E AS AS AS AS AS AS E E AS 

 2. átlátható szemsérülés 
utáni állapot 
visszamaradt el nem 
távolítható idegen testtel 

AN AN AN E E E E E AN AN E 

 3. gyulladásos és 
degeneratív állapotok AN E AN E AN E E E AN E AN 

H 44-H 45 

” 
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56. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 055-ös kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
 
„ 

I. II. III. IV. S 055 Az ideghártya leválása 
és defektusai A B A B A B A B A B K BNO 

 1. eredményes kezelés 
esetén, látásromlás 
nélkül 

AN E AN E E E E E AN E E 

 2. nem véglegesen 
kialakult m tét utáni 
állapot 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. eredménytelen kezelés 
után AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

H 33 

” 
57. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 056-os kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

056 

Az ideghártya, a 
szaruhártya, sugártest, 
érhártya (uvea) 
szivárványhártya és 
inhártya idült vagy 
kiújuló gyulladásos 
megbetegedései és 
elfajulásai 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe vagy kiújulásra 
nem hajlamos AN E AN E E E E E AN E AN 

 2. súlyos idült 
elváltozások AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

H 30-H 32,
H 34-H 36 

” 
58. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 057-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
     057 Zöldhályog 

A B A B A B A B A B 
K BNO 

 1. látótér kiesés nélkül AN E AN E E E E E AN AN E 
 2. zavaró látótérkieséssel AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

H 40 

” 
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59. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 058-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 058 Szürkehályog, a lencse 
egyéb betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. egyik szemen, javítható 
esetben AN AN AN AN E E E E AN AN E 

 2. mindkét szemen AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 
H 25-27 

” 
 
60. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 059-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 059 Alkalmazkodási hibák A B A B A B A B A B K BNO 

 1. eredményes kezelés 
után AN E AN E E E E E AN E AN 

 2. eredménytelen kórházi 
kezelés után AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

H 52 

” 
61. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 060-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 060 A színlátás zavarai A B A B A B A B A B K BNO 

 1. színlátás enyhe zavara 
(anomal) E E E E E E E E E E E 

 2. színlátás kifejezett 
zavara (anop) AN AN AN AN AN E E E AN AN AN 

H 53.5 

” 
62. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 061-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 061 A látóélesség 
csökkenése A B A B A B A B A B K BNO 

 1. egyik szem 0,3 vagy 
több, a másik 0,5 vagy 
ennél több, kivéve 
amblyopia esetén 

E E E E AS AS AS AS AN E AS 

 2. egyik szemen 0,3, 
másik szemen 0,4 E E E E AS AS AS AS AN E AS 

 3. mindkét szemen 
kevesebb, mint 0,3; 
valamint egyik szemen 
0,3, a másikon 
kevesebb, mint 0,3 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

H 53-H 54 
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 4. az egyik szem hiánya, 
vagy gyakorlatilag 
vaksága (amblyopya), 
fényérzést l 0,02-ig a 
másik szem látóélessége 
0,5 felett 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 5. az egyik szem hiánya, 
vagy gyakorlatilag 
vaksága (amblyopia) 
fényérzést l 0,02-ig, a 
másik szem látóélessége 
0,4 alatt 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

” 
63. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 062-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

062 

A szaruhártya és a 
köt hártya kiújuló 
gyulladásos 
megbetegedései és 
elfajulása 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. felszínes gyulladás ritka 
recidívák esetén AN E E E E E E E AN E E 

 2. hypertrophiaval járó 
idült köt hártya-
gyulladás, gyakran 
recidiváló gyulladás 

AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

 3. a szaru ismétl d  mély 
gyulladása vagy 
progrediáló degeneratív 
elfajulása 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

H 10-H 22 

” 
 

64. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 063-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 063 A szemhéjak 
gyulladásai A B A B A B A B A B K BNO 

 1. fekélyes, kiújulásra 
hajlamos szemhéjszél 
gyulladás eredményes 
kezelés után 

E E E E E E E E AN E AN 

 2. kezelésnek ellenálló 
és/vagy pillasz rök 
elpusztulásával járó 
esetek 

AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

H 00-H 01 

” 
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65. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 064-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 064 A szehéj egyéb 
betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. m téttel javítható, 
látásromlást nem okozó 
esetek 

E E E E E E E E E E E 

 2. m téttel javítható 
látásromlást okozó 
esetek 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. m téttel nem javítható 
esetek AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

H 02-H 03 

” 
66. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 065-ös kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 065 A könnyszervek 
betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. gyógyítható esetekben E E AS AS AS AS AS AS AN E E 
 2. nem gyógyítható 

esetekben AN AN AN E E E E E AN AN AN 
H 04 H 06.0

” 
67. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 066-os kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 066 A szemüreg betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. eredményes kezelés 
esetén látásromlás 
nélkül 

E E E E E E E E AN E E 

 2. eredménytelen kezelés 
és súlyos látásromlás 
esetén 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

H 05, 
H 06.1-H 

06.3 

” 
68. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 067-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 067 A látóideg és a 
látópálya betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. látásromlás és látótér 
károsodás nélkül E E E E E E E E AN E E 

 2. látásromlással és látótér 
károsodással AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

H 46-H 48 

” 
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69. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 068-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

068 

Kancsalság és a 
mindkét szemhez 
tartozó (binoculáris) 
szemmozgások egyéb 
zavarai 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. kísér  kancsalság AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 2. szemmozgató izmok 

bénulása zavaró kett s 
képek nélkül 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

 3. szemmozgató izmok 
bénulása zavaró kett s 
képekkel 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

H 49-H 51,
H 55 

” 
70. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 069-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 069 A küls  fül betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. terápiarezisztens, 
ekcematizált küls  
hallójárat gyulladás 

AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

 2. alaki torzulások 
hallásromlással AN AN AN E AN E E E AN AN AN 

H 60-H 62 

” 
71. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 070-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

070 

A középfül nem 
gennyes gyulladásai 
és az Eustach-kürt 
betegségei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. jó gyógyhajlammal AS AS AS AS AS AS AS AS IAN IAN IAN 
 2. elhúzódó lefolyás, 

átmeneti 
hallásromlással 

IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN AN AN AN 

 3. elhúzódó lefolyás, tartós 
halláskárosodással AN E AN E E E E E AN AN AN 

H 65, 
H 68-H 69 

” 
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72. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 071-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

071 

A középfül, a 
csecsnyulvány és a 
dobhártya idült gennyes 
gyulladásai és egyéb 
betegségei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. egyszeri heveny 
gyulladásos esetekben, 
teljes gyógyulás és 
teljes hallás esetén 

AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 2. szöv dménymentes 
esetek és radicalis, 
valamint hallásjavító 
m tét utáni állapot 

E E E E E E E E E E E 

 3. szöv dményekkel járó 
esetek, recidíva AN E AN E E E E E AN AN AN 

H 66, 
H 70-H 74,

H 95 

” 
73. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 072-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
 
„ 

I. II. III. IV. S 

072 

Szédüléses állapotok és 
az egyensúlyszerv 
egyéb zavarai, hallóideg 
károsodás 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. jó gyógyhajlamú esetek, 
maradványtünetekkel AN E AN E E E E E AN AN AN 

 2. Meniére-betegség 
(kezelésre rezisztens) AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 3. tartós labyrinthus-
m ködési zavar, mely 
gyógykezelésre nem 
reagál (kinetosis) 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

H 81-H 83,
H 93, H 94 

” 
74. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 073-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
073 

Bels  fül gócos 
köt szövetes csontos 
elfajulása (otosclerosis A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN AN AN E E E E E AN AN AN 
 2. súlyos AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

H 80 

” 
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75. Az R. 1. melléklet Érzékszervek betegségei (054-074) alcím alatti 074-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Érzékszervek betegségei (054-074)) 
„ 

I. II. III. IV. S 074 Halláscsökkenés A B A B A B A B A B K BNO 

 1. I. fokú egyoldali és 
kétoldali E E E E E E E E AN E E 

 2. II. fokú egyoldali és 
kétoldali AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

 3. III. fokú egyoldali és 
kétoldali AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

 4. IV. fokú egyoldali és 
kétoldali AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

H 90-H 91 

” 
76. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 075-ös kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 075 A szív gyulladásos 
betegségei (carditis) A B A B A B A B A B K BNO 

 1. carditis utáni állapot 
vitium nélkül AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 2. heveny, félheveny 
carditis, 
következményes 
vitiummal 

AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

I 00-I 02 
I 09  

I 30-I 33 

” 
77. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 076-os kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

076 

A kéthegy , a 
háromhegy  és az 
aortabillenty  szerzett 
betegségei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. szívelégtelenség tünetei 
nélkül AN E AN E E E E E AN AN AN 

 2. mérsékelt 
szívelégtelenség 
tüneteivel 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. súlyos szívelégtelenség 
tüneteivel AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 05-I 09 

” 
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78. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 077-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 077 Magas vérnyomás 
betegség (hypertonia) A B A B A B A B A B K BNO 

 1. praehypertensios 
állapot, hyperkinesis 
enyhe formája 

E E E E E E E E E E E 

 2. hypertonia essentiális 
átmeneti vérnyomás-
emelkedéssel, kezelésre 
jól reagáló 

E E E E E E E E AN E E 

 3. hypertonia essentialis 
tartós vérnyomás-
emelkedéssel, kezelésre 
jól reagáló 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

 4. tüneti és essentialis 
hypertonia 
szöv dményes eseti, 
mérsékelt és súlyos 
funkciózavarral 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 10-I 15 

” 
79. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 078-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 078 Vérellátási (ischaemiás) 
szívbetegség A B A B A B A B A B K BNO 

 1. koszorúserek 
elmeszesedése okozta 
ritka stabil angina 
pectoris EKG-eltéréssel 

AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 2. szívizominfarctus utáni 
állapot, stenocardia és 
dekompenzáció nélkül 

AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 3. koszorúserek 
elmeszesedése okozta 
gyakori angina pectoris 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

 4. szívizominfarctus utáni 
állapot stenocardiával és 
dekompenzációval vagy 
szívaneurysma 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 20-I 25 

” 
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80. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 079-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 079 A tüd keringés 
betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. heveny pulmonalis 
szívbetegség után 
véglegesen gyógyult 
állapot 
funkciókárosodás nélkül 

E E E E E E E E AN E E 

 2. heveny pulmonalis 
szívbetegség utáni 
állapot, mérsékelt 
funkció- károsodással, 
vagy idült pulmonalis 
szívbetegség a jobb 
kamra dekompenzációja 
nélkül 

AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 3. heveny pulmonalis 
szívbetegség utáni 
állapot, súlyos funkció-
károsodással, vagy idült 
pulmonalis szívbetegség 
a jobb kamra 
dekompenzációja esetén 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 26-I 28 

” 
81. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 080-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 080 Szívizombántalom 
(cardimyopathia) A B A B A B A B A B K BNO 

 1. mérsékelt 
funkciózavarral AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 2. súlyos funkciózavarral AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
I 42 

” 
82. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 081-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 081 A szív ingerképzési és 
ingervezetési zavarai A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe formák AN E AN E E E E E AN AN AN 
 2. kp. súlyos formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 
 3. súlyos formák AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 44-I 49 

” 
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83. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 082-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 082 Szívelégtelenség A B A B A B A B A B K BNO 

 1. rejtett elégtelenség 
esetén AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

 2. mérsékelt elégtelenség 
tüneteivel AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

 3. súlyos elégtelenség 
tüneteivel AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 50 

” 
84. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 083-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

083 

Szívm tét utáni 
állapotok, valamint 
rosszul meghatározott 
szívbetegségek és 
szöv dmények 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe formák AN E AN E E E E E AN AN AN 
 2. kp. súlyos formák AN E AN E E E E E AN AN AN 
 3. súlyos formák AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 51, I 97 

” 
85. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 084-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 084 A központi idegrendszer 
keringési zavarai A B A B A B A B A B K BNO 

 1. múló m ködési zavarok 
nem organicus 
(reflexes) eredettel 

AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 2. ismétl d  organicus 
eredet  múló m ködési 
zavarok 

AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

 3. mérsékelt defectussal AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 
 4. tartós defectussal AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 60-I 69 

” 
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86. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 085-ös kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 085 Érelmeszesedés A B A B A B A B A B K BNO 

 1. keringési zavar nélkül AN E AN E E E E E AN E AN 
 2. az érintett szerv mérsékelt 

keringészavarával AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

 3. az érintett szerv súlyos 
keringészavarával, vagy 
veszélyes lokalizáció 
esetén 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 70 

” 
87. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 086-os kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 086 Ver ér helyi tágulata 
(aneurysma) A B A B A B A B A B K BNO 

 1. tüneteket és panaszokat 
nem okozó aneurysma AN E AN E E E E E AN AN AN 

 2. m tét utáni állapot 
enyhe 
maradványtünettel 

AN AN AN E E E E E AN AN AN 

 3. panaszt és nyomási 
tünetet okozó 
aneurysma 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

 4. aneurysma m tét utáni 
állapot súlyos 
maradványtünettel 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 71-I 72 

” 
88. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 087-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 087 Egyéb perifériás 
érbetegség A B A B A B A B A B K BNO 

Angiopathiák 
1. enyhe formák E E E E E E E E AN E E 
 2. súlyos formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

Thromboangitis obliterans (Bürger-féle betegség) 
 3. hosszabb, tünetmentes 

stationaer állapot esetén AN E AN E E E E E AN AN AN 

 4. m tét utáni állapot 
enyhe 
maradványtünettel 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

 5. m tét utáni állapot 
súlyos maradvány-
tünettel, valamint 
visceralis keringési 
zavar esetén 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

I 73 

” 
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89. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 088-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 088 Ver eres vérrögösödés 
és embolia A B A B A B A B A B K BNO 

 1. az érintett szerv 
mérsékelt funkciózavara 
esetén 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

 2. súlyos funkciózavar  AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

I 74 

” 
90. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 089-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
089 

A kis artériák 
gyulladásos elfajulása 
és rokon állapotok A B A B A B A B A B K BNO 

 1. tartós remissio esetén AN E AN E E E E E AN AN AN 
 2. súlyos szervi laesio 

esetén AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 
I 77 

” 
91. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 090-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 090 A visszér és visszér-
rögösödéses gyulladás A B A B A B A B A B K BNO 

 1. végtagok felületes 
vénagyulladása vagy 
trombózisa 

E E E E E E E E AN E E 

 2. végtagok nem ismétl d  
mély vénatrombózisa jó 
collaterális keringéssel 

AN E E E E E E E AN E E 

 3. végtagok mély 
vénatrombózisa 
mérsékelt helyi 
keringési zavarral 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

 4. végtagok ismétl d  
mély véna trombózisa 
súlyos helyi keringési 
zavarral, valamint 
egyéb visszeres 
trombózis 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

I 80-I 82 

” 
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92. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 091-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 091 Az alsó végtag 
visszértágulatai A B A B A B A B A B K BNO 

 1. eredményes m tét utáni 
állapot AS AS AS AS AS AS AS AS E E E 

 2. kis kiterjedés  
visszértágulat 
gyulladásos és trophiás 
zavar nélkül 

E E E E E E E E E E E 

 3. kis kiterjedés  
visszértágulat gyulladás, 
vagy trophiás zavar 
esetén, valamint nagy 
kiterjedés  visszér-
tágulat említett 
elváltozások nélkül 

AN E E E E E E E AN E E 

 4. m tét utáni állapot 
mérsékelt keringési 
zavarral 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

 5. m tét utáni állapot 
súlyos keringési 
zavarral 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

I 83 

” 
93. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 092-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 092 Aranyér A B A B A B A B A B K BNO 

 1. szöv dmény nélkül 
hatásos konzervatív 
kezelés esetén 

AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 2. szöv dménnyel, sikeres 
m tét utáni állapot 
esetén 

AS AS AS AS AS AS AS AS AN AS AS 

 3. szöv dménnyel, gyakori 
recidiva és ismételt 
m tét szükségessége 
esetén 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

I 84 

” 
94. Az R. 1. melléklet A szív és az erek betegségei (075-093) alcím alatti 093-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A szív és az erek betegségei (075-093)) 
„ 

I. II. III. IV. S 093 Alacsony vérnyomás 
(hypotonia) A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe formák E E E E AS AS AS AS E E E 
 2. kifejezett formák AN E AN E E E E E AN AN AN 

I 95 

” 
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95. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 094-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
094 

Orrnyálkahártya 
jóindulatú daganata 
(orrpolyp) A B A B A B A B A B K BNO 

 1. egyik vagy mindkét 
orrfél érintettsége esetén 
m tét után tünet és 
panaszmentes recidiva 
nélkül 

AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 

 2. mindkét orrfél 
nehezített légzése, vagy 
teljes elzártsága esetén 

AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

 3. gyakran recidiváló, 
sokszor operált esetek AN AN AN AN E E E E AN AN AN 

J 33 

” 
96. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 095-ös kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 095 Orrnyálkahártya idült 
betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe formák E E E E AS AS AS AS E E E 
 2. kp. súlyos formák AN E AN E E E E E AN E E 
 3. súlyos formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

J 30-J 31 

” 
97. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 096-os kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S  
096 

Idült 
melléküreggyulladás A B A B A B A B A B K BNO 

 1. recidiválo sinusitisek AN E AN E E E E E AN E AN 
 2. torzító m tét utáni 

állapot AN AN AN AN AN E E E AN AN AN 
J 32 

” 
98. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 097-es kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 097 A gége és a légcs  idült 
betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN E AN E E E E E AN E E 
 2. kp. súlyos AN AN AN E E E E E AN AN AN 
 3. súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

J 37 

” 
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99. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 098-as kódszámhoz tartozó 
táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 098 A hangszalagok és a 
gége bénulása A B A B A B A B A B K BNO 

 1. egyoldali reccurens 
bénulás hangképzési 
zavarral, jó 
légzésfunkcióval 

AN E AN E E E E E AN E E 

 2. kétoldali reccurens 
paresis súlyos 
hangképzési és légzési 
zavarral 

AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

J 38 

” 
100. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 099-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 099 Idült hörghurut és 
hörg tágulat A B A B A B A B A B K BNO 

 1. kis kiterjedés , kevés 
köpettel, 
cardiorespiratoricus 
zavar nélkül 

AN E AN E E E E E AN E E 

 2. nagyobb kiterjedés , 
sok köpettel, mérsékelt 
cardiorespiratoricus 
zavarral 

AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

 3. nagy kiterjedés , sok 
köpettel súlyos 
cardiorespiratoricus 
zavarral 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

J 40-J 42, 
J 44 

” 
101. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 100-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 100 Tüd tágulat A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe, funkciózavar 
nélkül E E E E E E E E AN E  

 2. kp. súlyos AN AN AN E E E E E AN AN AN 
 3. súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 
 4. veszélyes AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

J 43 

” 
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102. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 101-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 101 Hörgi asztma (asthma 
bronchiale) A B A B A B A B A B K BNO 

 1. rövid id tartam és ritka 
asthma rohamok jó 
cardiorespiratoricus 
funkcióval (intermittáló 
súlyossági fokozat) 

AN E AN E E E E E AN E E 

 2. hosszan tartó, de ritka 
asthma bronchiale 
rohamok, mérsékelt 
carioresporatoricus 
zavarral (enyhe és 
mérsékelt perzisztáló 
súlyossági fokozat) 

AN AN AN E AN E E E AN AN AN 

 3. hosszan tartó és gyakori 
asthma bronchiale 
rohamok súlyos 
cardiorespiratoricus 
zavarral (súlyos 
perzisztáló súlyossági 
fokozat) 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

J 45 

” 
103. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 102-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 102 Mellhártyagyulladás A B A B A B A B A B K BNO 

 1. izzadmány, vagy aktív 
güm kór említése 
nélkül 

E E E E E E E E E E E 

 2. izzadmánnyal, 
szöv dmény nélkül, 
egyéb bakteriális ok 
említésével 

E E E E E E E E E E E 

 3. bakteriális eredet  
izzadmány 
szöv dménnyel, 
mérsékelt 
funkciókárosodás esetén 

AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

 4. bakteriális eredet  
izzadmány 
szöv dménnyel, súlyos 
funkciókárosodás esetén 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

J 85-J 92 

” 
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104. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 103-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 103 Spontán légmell A B A B A B A B A B K BNO 

 1. egy alkalommal 
keletkezett, konzervatív 
kezeléssel megoldott 

AN AS AS AS AS AS AS AS AN E E 

 2. egy alkalommal 
keletkezett, tartós 
szívódrainage-val  
megoldott 
 
 

E E E E E E E E AN E AN 

 3. egy vagy több 
alkalommal keletkezett 
m téttel megoldott 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

J 93 

” 
105. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 104-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
104 

Mellkasi szervek 
csonkolás nélküli 
m téte utáni állapot A B A B A B A B A B K BNO 

 1. légzésfunkciós zavar 
nélkül E E E E E E E E AN E E 

 2. mérsékelt 
légzésfunkciós zavarral AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. súlyos légzésfunkciós 
zavarral AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

J 95 

” 
106. Az R. 1. melléklet A légz szervek betegségei (094-105) alcím alatti 105-ös kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A légz szervek betegségei (094-105)) 
„ 

I. II. III. IV. S 105 Tüd m tét utáni állapot A B A B A B A B A B K BNO 

 1. segmentectomia utáni 
állapot AN E AN E E E E E AN E E 

 2. lobectomia utáni állapot 
funkciózavar nélkül AN E AN E AN E E E AN AN AN 

 3. pulmonectomia utáni 
állapot AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

J 98 

” 
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107. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 106-os kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 106 Foghiány A B A B A B A B A B K BNO 

 1. mérsékelt IAN E IAN E IAN E E E IAN E IAN 
 2. súlyos AN E AN E AN E E E AN E AN 

K 00 

” 
108. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 107 A kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 107 
A Paradontosis A B A B A B A B A B K BNO 

 1. mérsékelt E E E E E E E E E E E 
 2. súlyos AN E AN E E E E E AN AN AN 

K 05 

” 
109. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 107 B és 108-as 
kódszámokhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 107 
B Fogszuvasodás A B A B A B A B A B K BNO 

 1. zománc káriesz E E E E E E E E E E E 
 2. dentin, illetve cement 

káriesz E E E E E E E E E E E 

108 Fog- és arcanomáliák 
 1. enyhe elváltozás 

mérsékelt 
funkciózavarral 

E E E E E E E E E E E 

 2. rágó vagy 
beszédfunkció súlyos 
zavarával 

AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

K 02  
K 05 

” 
110. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 109-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

109 

Az állcsontokon és a 
szájüregi szerveken 
végzett m tétek utáni 
állapot, ezen szervek 
sérülései és sérüléseit 
követ  állapot 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. mérsékelt torzulás, vagy 
funkciózavar E E E E E E E E E E E 

 2. súlyos torzulás, vagy 
funkciózavar AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

K 09-K 14 

” 
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111. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 110-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 110 A nyel cs  betegségei 
és m tét utáni állapota A B A B A B A B A B K BNO 

 1. mérsékelt nyelési 
zavarral E E E E E E E E AN E E 

 2. kp. súlyos nyelési 
zavarral AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. súlyos nyelési zavarral AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

K 20-K 24 

” 
112. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 111-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
 
 
 
„ 

I. II. III. IV. S 111 Gyomor- és 
nyombélfekély A B A B A B A B A B K BNO 

 1. inaktív, recidiva 
említése nélkül E AS E AS AS AS AS AS E AS AS 

 2. aktív, recidiva említése 
nélkül AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. ritka recidiva esetén AN E AN E E E E E AN AN AN 
 4. gyakori recidiva esetén AN E AN E AN E E E AN AN AN 
 5. gyakori recidiva 

ismételten jelentkez  
vérzéssel 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

K 25-K 28 

” 
113. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 112-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 112 Idült gyomor- és 
nyombélhurut A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe formák AN E AN E E E E E AN E AN 
 2. kp. súlyos formák AN E AN E AN E E E AN AN AN 
 3. súlyos formák AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

K 29-K 31 

” 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám 40895

114. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 113-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 113 Hasfali és hasüregi sérv A B A B A B A B A B K BNO 

 1. mérsékelt kiterjedés , 
kizáródásra nem 
hajlamos 

AN E AN E E E E E AN E AN 

 2. jelent s kiterjedés , 
ismételten kiújuló és 
kizáródásra hajlamos 

AN E AN E AN E E E AN AN AN 

 3. jelent s kiterjedés , 
ismételten kiújuló, több 
alkalommal m tött 

AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

K 40-K 46 

” 
115. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 114-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
114 

Nem fert z  eredet  
idült vékony- és 
vasatagbélhurut A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe formák E E E E E E E E AN AN AN 
 2. 

 
 
 
 

kp. súlyos formák, 
valamint Crohn-
betegség és colitis 
ulcoresa 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. súlyos formák, Chron-
betegség és colitis 
ulcerosa súlyos esetei 

AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

 
K 50-K 52 

” 
116. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 115-ös kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 115 Bélelzáródás m téte 
utáni állapot A B A B A B A B A B K BNO 

 1. funkciókárosodás nélkül E E E E E E E E E E E 
 2. mérsékelt 

funkciózavarral AN E AN E E E E E AN E AN 

 3. súlyos funkciózavarral AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

K 56 

” 
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117. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 116-os kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 116 Gyomorm tét utáni 
állapot A B A B A B A B A B K BNO 

 1. funkciózavar nélkül E E E E E E E E AN E AN 
 2. mérsékelt 

funkciózavarral AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. súlyos funkciózavarral AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

K 91.1 

” 
118. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 117-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 117 Egyéb hasüregi szervek 
m téte utáni állapot A B A B A B A B A B K BNO 

 1. m ködési zavar nélkül E E E E E E E E E E E 
 2. mérsékelt m ködési 

zavarral AN E AN E E E E E AN E AN 

 3. kp. súlyos m ködési 
zavarral AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

 4. súlyos m ködési 
zavarral AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

K 90-K 93 

” 
119. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 118-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
118 

Végbélnyílás repedése, 
és sipolya és tályogja 
(m tét után) A B A B A B A B A B K BNO 

 1. recidiva nélkül E E E E E E E E E E E 
 2. ritka recidiva esetén AN E AN E E E E E AN E AN 
 3. gyakori recidiva esetén AN E AN E AN E E E AN AN AN 

K 60-K 61 

” 
120. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 119-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 119 Hashártyagyulladás 
utáni állapot A B A B A B A B A B K BNO 

 1. m ködési zavar nélkül AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 
 2. mérsékelt m ködési 

zavarral AN E AN E E E E E AN E AN 

 3. kp. súlyos m ködési 
zavarral AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

 4. súlyos m ködési 
zavarral AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

K 65 

” 
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121. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 120-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 120 A végbél el esése 
A B A B A B A B A B K BNO 

 1. mérsékelt m ködési 
zavarral AN E AN E E E E E AN AN AN 

 2. súlyos m ködési 
zavarral AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

K 62.2 

” 
122. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 121-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 121 A végbél sz külete A B A B A B A B A B K BNO 

 1. mérsékelt m ködési 
zavarral AN E AN E E E E E AN E AN 

 2. súlyos m ködési 
zavarral AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

K 62.4 

” 
123. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 122-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 122 A máj betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. idült máj- és 
epeútgyulladás enyhe 
formái 

AN E AN E AN E E E AN AN AN 

 2. idült máj- és 
epeútgyulladás súlyos 
formái és kompenzált 
májzsugorodás 
 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 3. dekompenzált 
májzsugorodás AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 
 
 

K 70-K 77 

” 
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124. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 123-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 123 Az epehólyag 
betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. dyskinesia cholecystae AN E E E E E E E AN E AN 
 2. epek  vagy epehólyag-

gyulladás okozta ritka 
rohamok, illetve 
tünetszegény formák 
gyógyszeresen kezelt 
esetei 

AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. epek  vagy epehólyag-
gyulladás okozta 
gyakori rohamok, 
illetve sok tünettel járó 
formák gyógyszeresen 
kezelt esetei 

AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

K 80-K 82 

” 
125. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 124-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 124 Epehólyag-eltávolítás 
utáni állapot A B A B A B A B A B K BNO 

 1. tünetmentesség esetén E AS E AS AS AS AS AS E AS AS 
 2. mérsékelt tünetekkel AN E AN E E E E E AN E E 
 3. sok tünettel AN E AN E AN E E E AN AN AN 

K 83 

” 
126. Az R. 1. melléklet Az emészt szervek betegségei (106-125) alcím alatti 125-ös kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Az emészt szervek betegségei (106-125)) 
„ 

I. II. III. IV. S 125 A hasnyálmirigy 
betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe formák AN E AN E E E E E AN AN AN 
 2. súlyos formák AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

K 85-K 86 

” 
 

127. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 126-os 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 126 Vesegyulladás és 
nephrosis syndroma A B A B A B A B A B K BNO 

 1. heveny vesegyulladás 
utáni, következmény 
nélkül gyógyult állapot, 
két évet meghaladó 
megfigyelés esetén 

E AS E AS E AS AS AS E AS E N 00-N 05 
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 2. heveny vesegyulladás utáni 
állapot, két éven belül E AS E AS E AS AS AS E E E 

 3. defect állapottal gyógyult 
heveny vesegyulladás, két 
évet meghaladó 
megfigyelés esetén, 
valamint az idült 
vesegyulladás enyhe 
formája 

AN E AN E E E E E AN E AN 

 4. idült vesegyulladás kp. 
súlyos formája AN E AN E AN E E E AN AN AN 

 5. idült vesegyulladás 
súlyos formája és 
nephrosis syndroma 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

” 
128. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 127-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 127 Veseelégtelenség A B A B A B A B A B K BNO 

 1. heveny veseelégtelenség 
utáni, következmény 
nélkül gyógyult állapot, 
két évet meghaladó 
megfigyelés esetén 

AN E E E E E E E AN AN AN 

 2. heveny veseelégtelenség 
utáni állapot, két éven belül AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. idült veseelégtelenség 
enyhe formája AN AN AN E AN E E E AN AN AN 

 4. idült veseelégtelenség 
súlyos formája AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

N 17-N 19 

” 
129. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 128-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 128 Zsugorvese és törpevese 
(hypoplasia) A B A B A B A B A B K BNO 

 1. egyoldali AN E AN E E E E E AN AN AN 
 2. kétoldali AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

N 26-N 27 

” 
130. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 129-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 129 Vesefert zések A B A B A B A B A B K BNO 

 1. heveny pyelonephritis 
utáni, következmény 
nélkül gyógyult állapot, 
két évet meghaladó 
megfigyelés esetén 

AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS N 10-N 16 
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 2. heveny pyelonephritis utáni 
állapot, két éven belül E E E E E E E E AN E AN 

 3. idült pyelonephritis 
enyhe formája AN E AN E E E E E AN AN AN 

 4. idült pyelonephritis kp. 
súlyos formája AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

 5. idült pyelonephritis 
súlyos formája AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

” 
131. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 130-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 130 Zsákvese A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN E AN E E E E E AN E AN 
 2. súlyos AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

N 13 

” 
132. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 131-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 131 Vesek betegség A B A B A B A B A B K BNO 

 1. vesek roham utáni állapot 
maradványtünet nélkül E E E E E E E E E E E 

 2. ismétl d  vesek roham 
maradványtünet nélkül AN E AN E E E E E AN AN AN 

 3. elfolyási akadályt és 
húgyúti fert zést okozó 
vesekövesség 

AN AN AN AN AN E E E AN AN AN 

N 20-N 23 

” 
133. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 132-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
132 

Idült alsó húgyúti, 
hólyag-, here- és 
dülmirigy gyulladás A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN E E E E E E E AN E AN 
 2. súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

N 30-N 34 
N 31-N 49 

” 
134. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 133-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 133 Húgycs sz kület A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E E E E 
 2. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

N 35 

” 
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135. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 134-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 134 Herevíztöml  és 
herevisszérsérv A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe formák AN E E E E E E E AN E E 
 2. kp. súlyos formák AN E AN E E E E E AN AN AN 
 3. súlyos formák AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

N 43 
I 8610 

” 
 
136. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 135-ös 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
135 

Húgyszervek sebészi 
kezelésének 
következményei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. m ködési zavarok 
nélkül E E E E E E E E E E E 

 2. mérsékelt m ködési 
zavarral AN E AN E E E E E AN E AN 

 3. kp. súlyos m ködési 
zavarral AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

 4. súlyos m ködési 
zavarral AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

N 32, N 99, 
T 83 

” 
 
137. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 136-os 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

136 

A méh, petefészek, 
medencei köt szövet és 
hashártyagyulladásos 
betegségei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E E E E 
 2. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

N 70-N 71 
N 73 

” 
138. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 137-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

137 

A méhnyak, a hüvely és 
a vulva gyulladásos és 
nem gyulladásos 
betegségei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E AN IAN  
 2. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

N 72 
N 75-N 77 

” 
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139. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 138-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 138 Nemi szervek 
endometrosisa A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E AN E AN 
 2. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

N 80 

” 
140. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 139-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 139 Méh hüvelyi el esése A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe, panaszok nélkül E E E E E E E E E E E 
 2. súlyos, panaszokkal, 

m téti indikáció AN E AN E AN E AN E AN AN AN 
N 85.4 

” 
141. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 140-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 140  A méh rendellenes 
helyzete A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E E E E 
 2. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

N 91-N 94 

” 
 
142. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 141-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
141 

A havi vérzés zavarai és 
egyéb rendellenes 
vérzések A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E AN E E 
 2. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

N 85.4 

” 
143. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 142-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 142 Menopausa és a 
postmenopausa zavarai A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E AS E AS E AS AS AS E E E 
 2. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

N 95 

” 
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144. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 143-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

143 

Bels  nemi szervek 
postoperatív össze-
növések által el idézett 
helyzetváltozásai 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E AS E AS E AS AS AS E E E 
 2. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

N 99 

” 
145. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 144-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
144 

Csonkolással járó 
n gyógyászati m tét 
utáni állapot A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E E E E 
 2. súlyos AN E AN E AN E AN E AN E AN 

T 88 

” 
146. Az R. 1. melléklet A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145) alcím alatti 145-ös 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A húgy- és ivari szervek betegségei (126-145)) 
„ 

I. II. III. IV. S 145 Terhesség (graviditás) A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN IAN O 00-O 99 
” 

147. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 146-os 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 146 A b r és a b r alatti 
szövet fert zései A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E E E E 
 2. kp. súlyos E E E E E E E E AN E AN 
 3. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

L 00-L 08 

” 
148. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 147-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 147 Ekzema és contact 
dermatitis A B A B A B A B A B K BNO 

 1. akut folyamat csekély 
testfelületen E E E E E E E E AN E AN 

 2. akut folyamat nagy 
testfelületen AN E AN E AN E E E AN AN AN 

L 20-L 30 
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 3. idült folyamat csekély 
testfelületen E E E E E E E E AN E AN 

 4. idült folyamat nagy 
testfelületen AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

” 
149. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 148-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 148 Hólyagos 
b rbetegségek A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E AN E AN 
 2. kp. súlyos AN E AN E AN E E E AN AN AN 
 3. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

L 10-L 14 

” 
150. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 149-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 149 Erythemás állapotok A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E AN E E 
 2. kp. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 
 3. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

L 51-L 54 

” 
151. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 150-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
150 

Pikkelysömör és 
hasonló kóros 
elváltozások A B A B A B A B A B K BNO 

 1. izolált E E E E E E E E AN E E 
 2. szóródó AN E AN E AN E E E AN AN AN 
 3. szöv dményes AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

L 40 

” 
152. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 151-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 151 Lichen A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E AN E AN 
 2. súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

L 28, L 43 

” 
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153. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 152-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 152 A b r túltengéses és 
sorvadásos állapotai A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN E AN E AN E E E AN E AN 
 2. kp. súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 
 3. súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

L 90-L 91 

” 
154. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 153-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

153 

A haj, a hajtüsz k, a 
verejtékmirigyek és a 
faggyúmirigyek 
betegségei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AS AS AS AS AS AS AS AS E AS  
 2. kp. súlyos E E E E E E E E AN E AN 
 3. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

L 63-L 68 
L 72-L 75 

” 
155. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 154-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 154 Idült b rfekély 
A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN E AN E E E E E AN E AN 
 2. kp. súlyos AN E AN E E E E E AN AN AN 
 3. súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

L 88-L 89 
L 97 

” 
156. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 155-ös 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 155 Csalánkiütés A B A B A B A B A B K BNO 

 1. akut E E E E E E E E IAN E IAN 
 2. idült enyhe AN E AN E AN E E E AN E AN 
 3. idült súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

L 50 

” 
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157. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 156-os 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
156 

A b r és a b r alatti 
szövetek egyéb beteg-
ségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. kis kiterjedés  körülírt 
formák E E E E E E E E E E E 

 2. kp. kiterjedés  formák AN E AN E AN E E E AN E AN 
 3. szétterjedt formák AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

L 98-L 99 

” 
158. Az R. 1. melléklet A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157) alcím alatti 157-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A b r és a b r alatti szövet betegségei (146-157)) 
„ 

I. II. III. IV. S 157 A köt szövet diffuz 
autoimmun betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 
 2. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

L 93 

” 
159. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 158-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 158 Arthropathia A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe E E E E E E E E AN E E 
 2. kp. súlyos AN E AN E E E E E AN E AN 
 3. súlyos AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

M 00-M 25 

” 
160. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 159-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
159 

Rheumatoid arthritis és 
egyéb gyulladásos 
polyarthropathia A B A B A B A B A B K BNO 

 1. mérsékelt 
funkciókárosodással AN E AN E AN E E E AN AN AN 

 2. súlyos 
funkciókárosodással AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

M 05 

” 
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161. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 160-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
 „ 

I. II. III. IV. S 
160 

Osteoarthrosis és 
hasonló állapotok, 
arthropathiák A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN E AN E E E E E AN E AN 
 2. kp. súlyos AN E AN E AN E E E AN AM AN 
 3. súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

M 15-M 19 

” 
162. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 161-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
 „ 

I. II. III. IV. S 161 Szokványos (habituális) 
ficam A B A B A B A B A B K BNO 

 1. ritka kiugrás esetén AN E AN E E E E E AN AN AN 
 2. sikeres m tét után AN E AN E E E E E AN AN AN 
 3. m tét utáni kiújulás 

vagy gyakori kiugrás 
esetén 

AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

S 43, S 54 
S 63, S 83 

S 93 

” 
 
163. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 162-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
 „ 

I. II. III. IV. S 
162 

Ízületek egyéb 
betegségei és m ködési 
zavarai A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN E AN E E E E E AN E E 
 2. kp. súlyos AN E AN E AN E E E AN AN AN 
 3. súlyos AN AN AN AN AN E E E AN AN AN 

M 20-M25 

” 
 
164. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 163-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 163 Spondylitis 
ankylopoetica A B A B A B A B A B K BNO 

 1. mérsékelt 
funkciókárosodással AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

 2. súlyos 
funkciókárosodással AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

M 45 

” 
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165. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 164-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
164 

Spondylosis és a 
csigolyák közötti 
porckorong betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN E AN E E E E E AN E E 
 2. kp. súlyos AN E AN E AN E AN E AN AN AN 
 3. súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

M 47 
M 50 

M 5110 
” 

166. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 165-ös 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 165 A gerinc egyéb 
betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe AN E AN E E E E E AN E E 
 2. kp. súlyos AN E AN E AN E E E AN AN AN 
 3. súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 

M 43 M 46 
M 47 M 53 
M 51 M 54 

” 
167. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 166-os 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

166 

A synoviális hártyák, az 
inak-ínhüvelyek és 
nyálkatöml k 
betegségei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E E E E 
 2.  kp. súlyos AN E AN E E E E E AN E AN 
 3.  súlyos AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

M 65-M 68 

” 
168. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 167-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 167 Az izmok, a szalagok és 
a fasciák betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E E E E 
 2.  kp. súlyos AN E AN E E E E E AN E AN 
 3.  súlyos AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

M 60-M 63 

” 
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169. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 168-as 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

168 

Csontvel -, és 
csonthártyagyulladás és 
a csontok egyéb 
fert zései 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E E E E 
 2.  kp. súlyos AN E AN E E E E E AN E AN 
 3.  súlyos AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

M 86 

” 
170. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 169-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
169 

Osteochondrosisok, 
valamint a porc és a 
csont egyéb betegségei A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E E E E 
 2.  kp. súlyos AN E AN E E E E E AN E AN 
 3.  súlyos AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

M 91-M 99
M 81 

” 
171. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 170-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 170 Lúdtalp, a lábujjak 
szerzett torzulásai A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E E E E 
 2.  kp. súlyos AN E AN E E E E E AN E AN 
 3.  súlyos AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

M 20.1-M 
20.6 

M 21.4 
” 

172. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 171-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
„ 

I. II. III. IV. S 171 A végtagok egyéb 
szerzett torzulásai A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe, funkciózavar 
nélkül E E E E E E E E E E E 

 2.  kp. súlyos AN E AN E AN E E E AN E AN 
 3.  súlyos AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

M 20 
M 25 

” 
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173. Az R. 1. melléklet A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172) alcím alatti 172-es 
kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(A mozgásszervek és a csont betegségei (158-172)) 
 
„ 

I. II. III. IV. S 172 Gerincferdülés és egyéb 
szerzett torzulások A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E E E E 
 2.  kp. súlyos AN E AN E AN E AN E AN E AN 
 3.  súlyos AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

M 40-M 41 

” 
174. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 173-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 173 A szem veleszületett 
anomáliái A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe AN AN AN AN AN AN E E AN AN AN 
 2.  kp. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 10-Q 15 

” 
175. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 174-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 174 A fül, az arc és a nyak 
veleszületett anomáliái A B A B A B A B A B K BNO 

 1. enyhe, vagy sikeres 
m tét utáni esetek E E E E E E E E AN AN AN 

 2. m téttel javítható esetek AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 3. súlyos, vagy m téttel 

nem javítható esetek AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 16-Q 18 

” 
176. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 175-ös kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
175 

A szív és a keringési 
rendszer veleszületett 
anomáliái A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  keringési zavar nélkül AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 2.  mérsékelt keringési 

zavarral AN AN AN AN AN AN E E AN AN AN 

 3.  kp. súlyos keringési 
zavarral AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 4.  súlyos keringési zavar AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 20-Q 28 

” 
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177. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 176-os kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 176 A légz rendszer 
veleszületett anomáliái A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe AN AN AN AN AN AN E E AN AN AN 
 2.  kp. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 30-Q 34 

” 
178. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 177-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 177 Az emészt rendszer 
veleszületett anomáliái A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 2.  kp. súlyos AN AN AN AN AN AN E E AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 38-Q 45 

” 
179. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 178-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 178 Visszamaradt here A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  egyoldali anomália AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 2.  mindkét oldali 

anomália a nemi jelleg 
zavara nélkül 

AN AN AN AN AN AN E E AN AN AN 

 3.  mindkét oldali 
anomália a nemi jelleg 
zavarával 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 53 

” 
180. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 179-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 179 A nemi szervek egyéb 
veleszületett anomáliái A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E AN AN E 
 2.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 50-Q 52 
Q 54-Q 56 

” 
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181. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 180-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 180 A vese fejl dési 
rendellenességei A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 2.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 60-Q 63 

” 
 
 
182. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 181-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 181 A gerinc veleszületett 
torzulásai A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 2.  kp. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 67.5 
Q 76 

” 
183. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 182-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 182 A medence fejl dési 
rendellenességei A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 2.  kp. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 65 

” 
184. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 183-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 183 A láb veleszületett 
torzulásai A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 2.  kp. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 66 

” 
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185. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 184-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 184 A végtagok egyéb 
veleszületett torzulásai A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe AN AN AN AN E E E E AN AN AN 
 2.  kp. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 72-Q 74 

” 
 
186. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 185-ös kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
 
 
 
„ 

I. II. III. IV. S 185 A mellkas deformitásai A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe, funkciózavar 
nélkül E E E E E E E E E E E 

 2.  közepesen súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 67.5 
Q 67.8 

” 
187. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 186-os kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

186 

A csontváz, 
izomrendszer egyéb, 
veleszületett anomáliái, 
rendszerbetegségei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 2.  kp. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 3. súlyos 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Q 67.0-Q 
67.4 Q 75 
Q 76.5-Q 

76.9 
 

” 
188. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 187-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

187 

Chromosoma 
rendellenességek és 
egyéb veleszületett 
anomáliák 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN Q 90-Q 99 
” 
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189. Az R. 1. melléklet Fejl dési rendellenességek (173-188) alcím alatti 188-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Fejl dési rendellenességek (173-188)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

188 

A várt normális 
fiziológiás fejl dés 
hiánya és rendellenes 
súlycsökkenés 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E E E E 
 2.  kp. súlyos AN AN AN AN AN AN E E AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

R 62-R 64 

” 
190. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 189-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
 
 
„ 

I. II. III. IV. S 189 A fej sérülései A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E E E E 
 2.  kp. súlyos AN E AN E AN E E E AN E E 
 3.  súlyos AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

S 00-S 09 

” 
191. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 190-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 190 A nyak és a törzs 
sérülése A B A B A B A B A B K BNO 

 1. panasz- és tünetmentes 
sérülés utáni állapot E E E E E E E E E E E 

 2.  enyhe elváltozások E E E E E E E E E E E 
 3.  súlyos elváltozások AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

S 10-S 19, 
S 20-S 29, 
S 30-S 39 

” 
192. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 191-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
191 

A fels  végtag 
sérülésének végleges 
utókövetkezménye A B A B A B A B A B K BNO 

 1. funkciókárosodás nélkül AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 
 2.  enyhe 

funkciókárosodással E E E E E E E E E E E 

 3.  középsúlyos 
funkciókárosodással AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

 4.  súlyos 
funkciókárosodással AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

S 40-S 49, 
S 50-S 59 
S 60-S 69 

” 
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193. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 192-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
192 

Az alsó végtag 
sérülésének végleges 
utókövetkezménye A B A B A B A B A B K BNO 

 1. funkciókárosodás nélkül AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 
 2.  enyhe 

funkciókárosodással E E E E E E E E E E E 

 3.  középsúlyos 
funkciókárosodással AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

 4.  súlyos 
funkciókárosodással AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

S 70-S 79, 
S 80-S 89 
S 90-S 99 

” 
 
194. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 193-as kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

193 

A központi idegrendszer 
traumás károsodása után 
véglegesen kialakult 
állapot 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  panaszmentes 
funkciókárosodás nélkül E AS E AS AS AS AS AS E E E 

 2.  panaszmentes és 
visszamaradt enyhe 
funkciókárosodással 

E E E E E E E E AN E E 

 3.  enyhe panaszokkal 
és/vagy kp. súlyos 
funkciókárosodással 

AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

 4.  kifejezett panaszokkal 
és/vagy súlyos 
funkciókárosodással 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

S 04, S 06, 
S 14, S 24, 

S 34 

” 
195. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 194-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

194 

A mellkas, a hasüreg és 
a medence bels  sérülés 
végleges 
utókövetkezménye 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  funkciókárosodás 
nélkül E E E E E E E E E E E 

 2.  enyhe 
funkciókárosodással E E E E E E E E AN E E 

 3.  kp. súlyos 
funkciókárosodással AN E AN E AN E E E AN AN AN 

 4.  súlyos 
funkciókárosodással AN AN AN E AN E AN E AN AN AN 

S 25-S 27, 
S 35-S 39 

” 
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196. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 195-ös kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
195 

A szem sérülése 
következtében 
keletkezett károsodás A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E E E E 
 2.  kp. súlyos AN E AN E AN E E E AN E AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN E AN E AN E AN 

S 05 

” 
 
197. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 196-os kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
196 

A herezacskó és a here 
traumás vagy m téti 
csonkolása A B A B A B A B A B K BNO 

 1. egy here hiánya E E E E E E E E E E E 
 2. mindkét here hiánya AN E AN E AN E E E AN AN AN 

S 31.3 
S 38.2 

” 
 
198. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 197-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 197 Hímvessz  traumás 
vagy m téti csonkolása A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  részleges E E E E E E E E AN E E 
 2.  teljes AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN  

” 
 
199. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 198-as kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 198 Kézujjak traumás vagy 
m téti csonkolása A B A B A B A B A B K BNO 

 1. nem domináns kézen 
két ujj hiánya E E E E E E E E AN E E 

 2. a mutatóujj hiánya a 
domináns kézen, vagy a 
körömperceké bármely 
kézen kett  vagy több 
ujjon, ha a kéz 
m ködését akadályozza 

AN AN AN AN AN E E E AN AN AN 

 3. a hüvelykujj hiánya 
bármelyik kézen AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

S 68 
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 4. a domináns kézen a II. 
és III. ujjak hiánya AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

 5. három, vagy több ujj 
hiánya egy kézen, 
mutatóujj és a 
hüvelykujj hiánya 
domináns kézen, vagy 
négy ujjé mindkét kézen 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

” 
200. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 199-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 199 A kar és a kéz traumás 
vagy m téti csonkolása A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  részleges AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 
 2.  teljes AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

S 58 
S 68.9 

” 
201. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 200-as kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 200 A lábujjak traumás vagy 
m téti csonkolása A B A B A B A B A B K BNO 

 1. járászavart nem okozó 
egy ujj hiánya E E E E E E AS AS E E E 

 2.  jelentéktelen 
járászavart okozó 
ujjhiány 

AN E AN E E E E E AN E AN 

 3.  a járást vagy 
lábbeliviselést 
akadályozó ujjhiány 

AN AN AN AN AN AN AN E AN AN AN 

S 98.1, S 
98.4 

” 
202. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 201-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 
201 

A láb és a lábszár 
traumás vagy m téti 
csonkolása A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  részleges AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 2.  teljes AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

S 98 

” 
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203. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 202-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 202 A sugárzás okozta 
ártalmak A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  egyetlen testrészt ér  
sugárzás okozta enyhe 
ártalom 

AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

 2.  egész testet ér  
sugárzás okozta enyhe 
ártalom 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

 3.  egyetlen testrészt vagy 
egész testet ér  sugárzás 
okozta ártalom 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

T 66 

” 
204. Az R. 1. melléklet Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203), a 23. §-sal módosított alcím 
alatti 203-as kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Sérüléses eredet  megbetegedések (189-203)) 
„ 

I. II. III. IV. S 203 Égés A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe E E E E E E E E E E E 
 2.  kp. súlyos AN E AN E AN E E E AN E AN 
 3.  súlyos AN E AN E AN E AN E AN E AN 

T 20-T 35 

” 
205. Az R. 1. melléklet M tét el tti vagy utáni állapot (204-208) alcím alatti 204-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(M tét el tti vagy utáni állapot (204-208)) 
„ 

I. II. III. IV. S 204 Sérüléses eredet  
lépkiirtás utáni állapot A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  E E E E E E E E AN E E S 36 
” 

206. Az R. 1. melléklet M tét el tti vagy utáni állapot (204-208) alcím alatti 205-ös kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(M tét el tti vagy utáni állapot (204-208)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

205 

Sérülések, mérgezések, 
toxicus ártalmak, küls  
okok és m tétek nem 
végleges 
utókövetkezményei 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  E E E E E E E E AN E E T 90-T 98 
” 
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207. Az R. 1. melléklet M tét el tti vagy utáni állapot (204-208) alcím alatti 206-os kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(M tét el tti vagy utáni állapot (204-208)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

206 

Transzplantációval vagy 
egyéb módon pótolt 
szerv vagy szövet, ha a 
funkciózavar 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  enyhe AN AN AN AN AN E AN E AN AN AN 
 2.  kp. súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 
 3.  súlyos AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

T 82-T 86 

” 
208. Az R. 1. melléklet M tét el tti vagy utáni állapot (204-208) alcím alatti 207-es kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(M tét el tti vagy utáni állapot (204-208)) 
„ 

I. II. III. IV. S 207 Mesterséges testnyílás 
állapota A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  funkció teljes 
helyreállítása esetén E E E E E E E E E E E 

 2.  funkció részleges 
helyreállítása esetén AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

T 98.3 

” 
 
209. Az R. 1. melléklet M tét el tti vagy utáni állapot (204-208) alcím alatti 208-as kódszámhoz 
tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(M tét el tti vagy utáni állapot (204-208)) 
 
 
„ 

I. II. III. IV. S 
208 

Plasztikai sebészeti 
m tétek el tti és utáni 
állapot A B A B A B A B A B K BNO 

 1. véglegesen kialakult 
állapot elfogadható 
küls  esetén, enyhe 
maradandó elváltozással 

E E E E E E E E E E E 

 2. nem véglegesen 
kialakult állapot AN E AN E AN E AN E AN AN AN 

 3. véglegesen kialakult 
állapot elfogadhatatlan 
küls  esetén, súlyos 
maradandó elváltozással 

AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

T 88 

” 
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210. Az R. 1. melléklete a M tét el tti vagy utáni állapot (204-208) alcím alatti 209-es kódszámhoz 
tartozó táblázatot megel z en a következ  alcímmel egészül ki: 
 

„Ritka megbetegedések (209-210)” 
 
 
211. Az R. 1. melléklet – a 210. ponttal beiktatott – Ritka megbetegedések (209-210) alcím alatti 
209-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Ritka megbetegedések (209-210)) 
„ 

I. II. III. IV. S 209 Kórokozó-ürít  és -
hordozó állapotok A B A B A B A B A B K BNO 

 1. tartós ürít k megfelel  
járványügyi 
intézkedések esetén 

AN IAN AN IAN AN IAN AN IAN AN IAN AN 

 2. kórokozó-hordozók AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN 

Z 22 

” 
212. Az R. 1. melléklet – a 210. ponttal beiktatott – Ritka megbetegedések (209-210) alcím alatti 
210-es kódszámhoz tartozó táblázat helyébe a következ  táblázat lép: 
 

(Ritka megbetegedések (209-210)) 
„ 

I. II. III. IV. S 

210 

Ritka megbetegedések 
(tünetcsoportok), 
valamint e melléklet 
rovataiba nem sorolható 
betegségek 

A B A B A B A B A B K BNO 

 1.  E E E E E E E E E E E  
” 



2. melléklet a 67/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

„3/A. melléklet az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelethez
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Tisztelt Háziorvos Asszony/Úr! 
 
Alulírott ………………………………………………………………………….. nev  (leánykori név is), 
születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………….….., anyja neve: 
……………………………………………, lakcíme: …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
alatti lakos kérem, hogy rendészeti oktatási intézménybe jelentkezés, illetve hivatásos jogviszony létesítése 
el tti egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálathoz az egészségi és pszichikai állapotomra vonatkozó 
adatokat az alábbi kérd ív kitöltésével közölni szíveskedjen.  
Az egészségi és pszichikai állapotommal kapcsolatos adataim közléséhez hozzájárulok. 
Dátum: ……………………………………. 
        …………………………………… 

jelentkez  aláírása 
 
Kezelték-e, illetve kezelik-e (m tét is ideértend ) a következ  betegségekkel (írja be, húzza alá):  
szív- és érrendszeri betegség:…………………. magas vérnyomás: …………………………………… 
allergia, szénanátha: ………………………….. tüd - és mellhártyagyulladás, tüd asztma: ………….. 
tüd güm kor (tbc): …………………………… mozgásszervi betegség: ……………………………… 
fekélybetegség (gyomor, bél): ……………….. májbetegség: ………………………………………… 
cukorbetegség: ……………………………….. szem-, fülbetegség: ………………………………….. 
idegkimerültség: ……………………………… szédülés: ……………………………………………… 
fert z  betegség (hepatitis B, hepatitis C): ……………………………………………………………… 
nemi betegség: ………………………………... urológiai betegség: …………………………………… 
n gyógyászati betegség: ……………………… egyéb betegség: …………………………………….. 
Volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátriai betegsége (epilepszia, pánikbetegség, 
depresszió, szorongás, alkoholfügg ség, játékszenvedély, egyéb): ……………………………………. 
Volt-e balesete (csonttörés, fej-, mellkasi, hasi, végtag sérülés) és mikor: …………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………... 
Volt-e eszméletvesztése, görcsrohama, ágybavizelése: ……………………………………………….. 
Volt-e, van-e beszédzavara, írási, olvasási vagy számolási problémája: ……………………………… 
Volt-e öngyilkossági kísérlete (mikor, hogyan): ……………………………………………………….. 
Kezelték-e kórházban, rehabilitációs intézetben (mikor, miért): ………………………………………. 
Kezelték-e ideggyógyászaton, pszichiátriai intézetben (mikor, miért): ………………………………… 
Szedett-e, illetve szed-e rendszeresen gyógyszert (mit, miért): …………………………….………….. 
Rendszeres orvosi kezelés alatt áll-e (mióta, miért): ……………………………………………………. 
Fogyasztott-e, fogyaszt-e kábítószert, drogot: ……………………………………………………….. 
Fogyaszt-e alkoholt, volt-e alkohol elvonó kezelésen (mikor): ………………………………………… 
Volt-e beteg az elmúlt egy évben (egy évre visszamen leg a betegállományban töltött napok száma, milyen 
betegségek miatt): ……………………………………………….. 
Volt-e orvosszakért i vizsgálata (mikor, miért): ……………………………………………………….. 
Megállapítottak-e munkaképesség-csökkenést, illetve egészségkárosodást (hány %): …………………. 
Egyéb közlend , megjegyzés: …………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Dátum: ………………………….. 
 
       ……………………………………………….. 
                választott háziorvos aláírása  

orvosi bélyegz  és egészségügyi szolgáltató  
           bélyegz jének lenyomata” 



3. melléklet a 67/2011. (XII. 30.) BM rendelethez
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Név (születési név is): ……................................................................................................. 
Születési hely, id  (év, hó, nap): ......................................................................................... 
Anyja neve: .......................................................................................................................... 
Lakóhelye: ........................................................................................................................... 
TAJ szám: ............................................................................................................................ 
Jelenlegi beosztás: ................................................................................................................ 
- annak alkalmassági kategóriája: I.**    II.**    III.**    IV. **    „S” **    „K” ** 
Tervezett beosztás: .............................................................................................................. 
- annak alkalmassági kategóriája: I.**    II.**    III.**    IV. **    „S” **    „K” ** 
 
Sorszám: ................ 

I. fokú*  II. fokú*  ORVOSI VIZSGÁLATOK 
BNO kód, Alkalmassági 
táblázat szerinti kód 

Ideggyógyászat 
Pszichiátria 

  

Sebészet 
Mozgásszervek 
Urológia 

  

Fül-orr-gégészet 
Audiológia 

  

Szemészet   
B rgyógyászat   
N gyógyászat   
Keringési rendszer P:                RR: 

 
 

EKG   
Légz rendszer   
Hasi szervek   
Fogazat   
Egyéb   
Ts: Tm: BMI  
Haskörf.: Légzésfunkció:  
Csíp körf.: Röntgen:  

vércukor:  
vizelet:  Labor: 
egyéb:  

*a megfelel  aláhúzandó 
Min sítés*:  „Egészségileg alkalmas” 

„Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan ………………………....-ig”  
„Egészségileg alkalmatlan”.  

Alkalmatlanságot megalapozó betegség(ek) alkalmassági táblázat szerinti kódja: 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
Dátum:     P. H. 

........................................................ 
  orvos aláírása” 



4. melléklet a 67/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

„6. melléklet az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelethez
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PSZICHIKAI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT SZEMPONTRENDSZERE 

1. Alapkövetelmények valamennyi beosztási kategóriánál  
 
1. Pszichés egyensúly 
Az egyén olyan kiegyensúlyozott lelkiállapota, amikor harmóniában van saját magával és a 
környezetével, és ez a kiegyensúlyozottság a magánéleti életvezetésében és a munkahelyi 
feladatellátásában is jellemzi. Kizáró okként jelennek meg a különböz  pszichés 
egyensúlyvesztések és funkciózavarok. 
Vizsgált területek: 
a) személyiség érettsége, 
b) szorongás, 
c) pszichoszomatikus tünetképz dés, 
d) pszichés terhelhet ség, 
e) frusztrációs tolerancia, stresszel való megküzdés. 
2. Devianciák hiánya 
A deviancia olyan magatartás, mely megszegi a közösség vagy társadalom nagy része által 
elfogadott normákat. Kizáró okként szerepelnek a különböz  devianciák, mint pl. b ncselekmények 
elkövetése, az alkoholizmus, a gyógyszerfügg ség, a kábítószer fogyasztás, az öngyilkossági 
kísérlet stb. 
3. Személyiségjegyek/személyiségvonások 
Azoknak a személyiségjegyeknek, személyiségvonásoknak a megléte, amelyek a rendvédelmi 
szerveknél rendszeresített feladatkörökben szükségesek. A meghatározott személyiségjegyek, 
személyiségvonások nem megfelel  szintje kizáró ok a felvételi folyamatban.  
Vizsgált területek:  
a) szociális hatékonyság, 
b) szociabilitás, 
c) önkontroll, 
d) agresszivitás, 
e) emocionális kontroll, 
f) felel sségtudat, 
g) alkalmazkodási készség, rugalmasság, 
h) önértékelés. 
4. Intellektuális képességek 
Az intelligencia az egyén összetett, globális képessége arra, hogy célszer en cselekedjen, 
racionálisan gondolkodjon, és hogy a környezetében hatékonyan m ködjön. Alapkövetelmény az 
iskolázottságnak és az életkornak megfelel  átlagos intelligenciaszint elérése. 
5. Figyelmi képességek 
A figyelem meghatározott célra történ  irányításának képességét, valamint a figyelem tartósságát 
jelenti. Arról a képességr l van szó, hogy az egyén képes-e figyelmét hosszabb távon, a környezeti 
(zavaró) ingerek kisz résével egy adott feladatra összpontosítani. Követelmény az átlagos szint  
teljesítmény. 
6. Kommunikációs képességek 
Megfelel  kommunikációs képességekkel rendelkezik, aki érthet en, beszédhiba nélkül, tagoltan, 
nem hadarva, de nem is túl lassan beszél, választékosan tudja kifejezni magát, valamint írásban is 
megfelel en kommunikál. Képes felvenni a kapcsolatot más személyekkel, jó kontaktusteremt  
képességgel rendelkezik, és törekszik a kapott és adott információk megértésére és megértetésére. 
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Kizáró okként szerepelnek a különböz  beszéd és írászavarok, beszédhibák pl. dadogás, pöszeség, 
raccsolás, hadarás, dislexia, disgráfia stb.  
7. Pályamotiváció/munkamotiváció 
Els sorban azoknak a konkrét indítékoknak a megléte, amelyek egy meghatározott pálya – szakma 
és munkakör – választására, illetve az abban való tartós helytállásra ösztönöznek valakit. Ezeknek 
az indítékoknak a hiánya kizáró ok a felvételi folyamatban. 

2. A pszichikai követelmények értékelése az egyes alkalmassági kategóriákban 
   Megnevezés  Alkalmassági kategória 

 1.  Pszichológiai kontraindikációk, kizáró 
tényez k megnevezése 

 I.  II.  III.  IV.  S  K 

 1.1  Személyiségbeli tényez k             
 1.1.1  Pszichés egyensúly tartós hiánya  AN  AN  AN  AN  AN  AN 
 1.1.2  Alacsony színvonalú szociális hatékonyság  AN  AN  AN  AN  AN  AN 
 1.1.3  A személyiség érettségének nem megfelel  

szintje 
 AN  AN  AN  AN  AN  AN 

 1.1.4  Szociábilitás nem megfelel  szintje, túlzott 
introverzió, túlzott extraverzió 

 AN  AN  AN  E  AN  AN 

 1.1.5  Túlzott szorongásra, vagy a szorongás 
hiányára utaló személyiségjegyek 

 AN  AN  AN  AN  AN  AN 

 1.1.6  Pszichoszomatikus tünetképz désre utaló 
jegyek 

 AN  E  E  E  AN  AN 

 1.1.7  Önkontroll hiánya, zavara, túlzott 
agresszivitásra (auto-, heteroagresszió) 
utaló személyiségjegyek, emocionális 
kontroll nem megfelel  szintje 

 AN  AN  AN  AN  AN  AN 

 1.1.8  Felel sségtudat nem megfelel  szintje  AN  AN  AN  AN  AN  AN 
 1.1.9  Pszichés terhelhet ség, stresszel való 

megküzdés (frusztrációs tolerancia) 
alacsony szintje 

 AN  AN  AN  E  AN  AN 

 1.1.10  Alkalmazkodási készség, flexibilitás 
alacsony szintje 

 AN  AN  AN  AN  AN  AN 

 1.1.11  Önértékelés tartós zavara  AN  AN  AN  E  AN  AN 
 2.  Intellektuális képességek nem megfelel  

szintje, zavara 
 AN  AN  AN  AN  AN  AN 

 3.  Figyelmi, szenzomotoros képességek nem megfelel  szintje, tartós zavara 
 3.1  Figyelmi képességek nem megfelel  

szintje, tartós zavara 
 AN  AN  AN  AN  AN  AN 

 3.2  Szenzomotoros képességek nem megfelel  
szintje, tartós zavara 

 AN  AN  AN  AN  AN  AN 

 4.  Kommunikációs készségek nem megfelel  
szintje, zavara 

 AN  AN  AN  E  AN  AN 

 5.  Devianciák 
 5.1  Viselkedési addikciók  AN  AN  AN  E  AN  AN 
 5.2  Szuicid cselekmények, „kísérlet”, vagy 

ráutaló magatartás 
 AN  AN  AN  AN  AN  AN 

 6.  Értékelhetetlen teszteredmények, 
vizsgálatvezet vel való nem megfelel  
együttm ködés, a vizsgálat szabályainak 
megszegése 

 AN  AN  AN  AN  AN  AN 

 7.  Alacsony fokú pálya-, illetve 
munkamotiváció 

 AN  AN  AN  AN  AN  AN 

A Táblázat rovataiban el forduló pszichikai alkalmassági min sítések: 
a) az „AN” jelzés = ALKALMATLAN, 
b) az „E” jelzés = EGYÉNI elbírálás.” 
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1. Az R. alkalmassági kategóriák meghatározását tartalmazó 7. mellékletében a IV. Kategóriához 
tartozó meghatározás helyébe a következ  rendelkezés lép: 
 
(IV. Kategória) 
 
„A IV. alkalmassági kategóriába tartozik az a személy, aki munkakörét, beosztását a hivatásos 
állomány tagjaként látja el, és képzettségének, szakmájának megfelel , illetve nagyrészt 
adminisztratív, irodai munkát lát el, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezetnél az, akinek  
(tovább-) foglalkoztatására a tervezett vagy ellátott munkakörhöz, beosztáshoz kapcsolódó szakmai 
tudása és tapasztalata mellett egészségi állapota egyensúlyban tartható, valamint a szenior 
állomány. A szolgálati feladatok ellátása során a kockázatok összességében olyan mérték ek, hogy 
sérülés, súlyos sérülés, maradandó egészségkárosodás, munka- vagy szolgálati baleset/foglalkozási 
megbetegedés bekövetkezése munkavégzés alatt kevésbé valószín . A szenior állományba történ  
felvételt megel z  egészségi alkalmassági vizsgálat során az alkalmasság elbírálásánál alkalmazott, 
az 1. mellékletben meghatározott „Táblázat és magyarázat a betegségek és fogyatékosságok alapján 
az egészségi alkalmassági fokozat megállapításához” 054-074, 095, 097, 106-107, 112, 118, 123-
124, 131-132, 136-143, 146-156, 158, 160-167, 170, 172, 189-192, 198, 203 és 206-os 
kódszámaihoz tartozó betegségek fennállása esetén a táblázatban a IV. kategóriánál szerepl  „AN” 
jelzést l eltér en egyéni elbírálás („E”) alkalmazható. A szenior állományba történ  felvételt 
megel z  pszichikai alkalmassági vizsgálat során az alkalmasság elbírálásánál alkalmazott, a 6. 
mellékletben meghatározott „A pszichikai alkalmassági követelmények értékelése az egyes 
alkalmassági kategóriákban” cím  táblázat 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.8, 1.1.10, 3.2 és 7. kódszámaihoz 
tartozó állapotok esetén a táblázatban a IV. kategóriánál szerepl  „AN” jelzést l eltér en egyéni 
elbírálás („E”) alkalmazható.” 

 
2. Az R. 7. melléklet 3. függeléke helyébe a következ  rendelkezés lép: 
 

„3. függelék 
 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások 
alkalmassági kategóriába sorolása 

I. KATEGÓRIA 

HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV 
Munkakör (beosztás) 
beosztott t zoltó  
csoportvezet * 
el adó (gyakornok)* 
gépész 
gépkocsivezet * 
hajóskapitány  
háttérparancsnok (f városi) 
híradós 
kormányos 
különleges szerkezel   
matróz 
pályakezd * 
rohamparancsnok (f városi) 
rohamparancsnok-helyettes (f városi) 
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szerparancsnok  
szerz déses 
szolgálatparancsnok 
szolgálatparancsnok-helyettes 
törzstiszt (f városi) 
t zoltási csoportvezet  (f városi) 
veszélyhelyzeti felderít  csoport tagjai (beosztottjai) 

II. KATEGÓRIA 

HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV 
Munkakör (beosztás) 
csoportvezet  
el adó* 
felügyel  
f el adó* 
f el adó + 
f osztályvezet  (f városi) + 
f gépész  
gépjárm vezet  (f városi) 
hírközpontvezet -helyettes (f városi) 
kiemelt f el adó (f városi) + 
kiemelt f el adó  
oktató* KOK 
osztályvezet  (parancsnokhelyettes)  
osztályvezet   
osztályvezet  + 
osztályvezet -helyettes + 
szolgálatparancsnok (Országház) 
szolgálatvezet  (Országház) 
t zoltóparancsnok  
t zoltóparancsnok-helyettes  
Megjegyzés: 
A + jellel megjelölt beosztásokban t zoltási, m szaki mentési, t zmegel zési és t zvizsgálati 

feladatokban is részt vesznek. 

III. KATEGÓRIA 

HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV 
Munkakör (beosztás) 
alosztályvezet  
el adó* 
f el adó* 
f igazgató 
f igazgató-helyettes 
f felügyel  
f osztályvezet * 
f osztályvezet -helyettes* 
hírközpontvezet  
hivatalvezet   
igazgató 
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igazgatóhelyettes 
irodavezet  
kiemelt f el adó* 
kirendeltségvezet  
osztályvezet * 
parancsnok (Országház) 
szolgálatvezet  
titkárságvezet  
ügyeletes* 
ügyeletvezet * 
vezet ügyeletes 

IV. KATEGÓRIA 

HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV 
Munkakör (beosztás) 
csoportvezet * 
el adó* 
fényképész  
f iskolai docens 
f orvos  
f t  
gépjárm vezet * 
kiemelt f tanár  
kapus  
karmester 
karmesterhelyettes 
koncertmester 
mérnök 
múzeumvezet  
segédel adó* 
szakcsoportvezet   
szakorvos 
szólamvezet  
szolgálatvezet  (KOK) 
titkárságvezet  (KOK) 
vezet  orvos 
zenész 
 
„S” KATEGÓRIA: 

HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV 
Munkakör (beosztás) 
búvár 
búvárszolgálat-vezet   
merülésvezet   
merülésvezet -helyettes 
 
Megjegyzés: A *-gal jelzett munkakörökbe, beosztásokba történ  min sítést mindig az adott 

szakterülett l függ en, illetve a szakterülethez kapcsolódóan kell meghozni.” 
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          …… számú példány 

 
 
MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ 
 

I. fokú FÜV nyilvántartási szám: 
Kérelmet benyújtó rendvédelmi szerv iktatószáma: 
Kérelmez  személy TAJ száma: 

HATÁROZAT 

A Rendvédelmi Szervek I. fokú Felülvizsgáló Orvosi Bizottsága ....................................... (név) ............... 
(rendfokozat) ............. (szül. hely) ............ (év) ............ (hónap) ....... (nap) ...................... (szolgálati helye) 

................................ (beosztása) ................ (év) ............... (hónap) ........-n (nap) a ………… (év) 
………………. (hónap) ………. (nap) ………………………. számon hozott „Hivatásos szolgálatra 

alkalmatlan.”*   Jelenlegi beosztására alkalmatlan”* 
döntést megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában az alábbi 
határozatot hozza : 
 

Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel 
 

összefügg     nem összefügg  
 
Tájékoztatom, hogy a határozat ellen a kézbesítést l számított 15 napon belül a Rendvédelmi Szervek II. 
fokú Felülvizsgáló Orvosi Bizottságához címzett, de a Rendvédelmi Szervek I. fokú Felülvizsgáló 
Bizottságához benyújtott fellebbezéssel élhet.  

INDOKOLÁS 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Kelt: ........................................... 

P. H. 

...................................................... 
I. fokú FÜV bizottság elnöke 

 .................................................................  ................................................................. 
 I. fokú FÜV bizottság tagja  I. fokú FÜV bizottság tagja 

Kapja:  1. sz. példány: kérelmet benyújtó személy 
2. sz. példány: rendvédelmi szerv vezet je 
3. sz. példány: pénzügyi szerv 
4. sz. példány: alapellátó orvos 
5. sz. példány: irattár 

    
* Kívánt rész aláhúzandó!” 
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          …… számú példány 

 
 
MAGYAR HONVÉDSÉG HONVÉDKÓRHÁZ 
 

II. fokú FÜV nyilvántartási szám: 
Kérelmet benyújtó rendvédelmi szerv iktatószáma: 
Kérelmez  személy TAJ száma: 

 
HATÁTOZAT 

a Rendvédelmi Szervek I. fokú Felülvizsgáló Orvosi Bizottsága által hozott határozat ellen 
benyújtott fellebbezés tárgyában 

A Rendvédelmi Szervek II. fokú Felülvizsgáló Orvosi Bizottsága ......................................... (név) 
............... (rendfokozat) ............. (szül. hely) ............ (év) ................ (hónap) ....... (nap) ........................... 
(szolgálati helye) ................................ (beosztása) ................ (év) ............... (hónap) ........-n (nap) hivatásos 
szolgálatra való alkalmassága tárgyában a Rendvédelmi Szervek I. fokú Felülvizsgáló Orvosi Bizottsága 
............ (év) ...... (hónap) ....-n (nap) kelt ................. számú orvosszakmai véleménye ellen a fellebbezési 
határid n belül benyújtott fellebbezést felülvizsgálta és az alábbi határozatot hozza: 

helybenhagyja/megváltoztatja* a Rendvédelmi Szervek I. fokú Felülvizsgáló Orvosi Bizottsága határozatát 
 

Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel 
 

összefügg     nem összefügg  
 
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

INDOKOLÁS 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Kelt: ........................................... 

P. H. 

....................................................................... 
II. fokú FÜV bizottság elnöke 

 .................................................................  ................................................................. 
 II. fokú FÜV bizottság tagja  II. fokú FÜV bizottság tagja 

Kapja:  1. sz. példány: kérelmet benyújtó személy 
2. sz. példány: rendvédelmi szerv vezet je 
3. sz. példány: pénzügyi szerv 
4. sz. példány: alapellátó orvos 
5. sz. példány: Rendvédelmi Szervek I. fokú Felülvizsgáló Orvosi Bizottsága 
6. sz. példány: irattár 

    
* Kívánt rész aláhúzandó!” 



A belügyminiszter 68/2011. (XII. 30.) BM rendelete
az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggõen hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról
Magyarországra történõ változásából eredõ, a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri
rendeletek módosításáról

A(z)

Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) és e) pontjában,

2. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában és

(2) bekezdésében,

3. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában,

4. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 2. § (4) bekezdésében,

5. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában,

6. § tekintetében nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában, illetve

az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (6) bekezdésében, továbbá az alapvetõ jogok biztosáról

szóló 2011. évi CXI. törvény 22. § (2) bekezdésében,

7. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 18. pontjában,

8. § tekintetében a katasztrófavédelemrõl szóló 2011. CXXVIII. törvény 81. § g) pontjában,

9. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 3. pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi

XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében, 54. §

(2) bekezdésében,

10. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 5. pontjában,

11. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés i) pontjában,

12. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 18. pontjában,

13. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

– a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott

feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –, valamint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

68. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010.

(XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

14. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a halászatról és

a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § j) és l) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,

15. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában és

(2) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

342. § (2) bekezdés 5. pontjában,

16. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat – és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

17. § tekintetében a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

18. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában,

19. § tekintetében az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében

megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

20. § tekintetében a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdésében,
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21. § tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés

19. pontjában,

22. § tekintetében a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés

a) pontjában,

23. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában,

24. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat – és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

25. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat – és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és

igazságügyi miniszterrel, valamint 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel

egyetértésben,

26. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény 86. § (3) bekezdésében, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

111. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdés b) pontjában,

27. § tekintetében a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történõ együttmûködésrõl és információcserérõl szóló

2007. évi CV. törvény 45. § (2) bekezdésében, a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés d) és i) pontjában,

28. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés c) pontjában,

29. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat – és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint 75. § (3) bekezdés

h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

30. § tekintetében a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

31. § tekintetében az 1–6. §, 15–32. §, 34–37. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. §

(2) bekezdésében; az 1. §, 3. §, 6–15. §, 24–34. §, 38. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 5. pontjában; az 1–2. §, 4–6. §, 15–16. §, 24–32. §, 34–35. §, 38. §

tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés n)–o) pontjában,

32. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 1., 4., 8., 12. és 19. pontjában,

33. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában, és a légi közlekedésrõl szóló

1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

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

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

35. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés a)–b), d), e)–k), m)–q), s) és u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § A Repülõtéri Biztonsági Fõigazgatóság létesítésérõl, feladatáról és hatáskörérõl szóló 24/1990. (IX. 5.) BM rendelet 2. §

(1) bekezdés c) pontjában a „Magyar Köztársaság területére” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg lép.

2. § A Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet

2. számú mellékletének 1. pontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

3. § A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett alapításáról szóló 11/1992. (VII. 21.) IM rendelet 4. §-ában „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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4. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gépjármûveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes

szabályokról szóló 1/1993. (II. 9.) TNM rendelet Melléklete 2. pontjában „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész

helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg lép.

5. § Tauffer Emil-díj alapításáról szóló 14/1993. (IX. 21.) IM rendelet Mellékletében „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERÉTÕL” szövegrész helyébe a „BELÜGYMINISZTERTÕL” szöveg lép.

6. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történõ belépés rendjérõl szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében „A Magyar Köztársaság elnöke” szövegrész helyébe a „A köztársasági elnök” szöveg,

b) a Melléklet 2. pontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

7. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szociális és kegyeleti gondoskodásának rendjérõl szóló 3/1997. (II. 26.) TNM

rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

8. § A polgári védelem hivatásos állományának szolgálati szabályzatáról szóló 7/1997. (II. 4.) BM rendelet

a) II. Fejezet 54. pont b) alpontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe „Magyarország” szöveg,

b) a I. Fejezet 2. pont e) alpontjában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg

c) a II. Fejezet 25. pont d) alpontjában az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg

lép.

9. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb

juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 2. számú

mellékletének II. pont 1. alpontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

10. § Az egyes elismerések adományozására jogosultak körérõl, az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló

21/1997. (III. 19.) BM rendelet 9. § (1) bekezdésében, valamint a 17. § (1) bekezdésében „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

11. § Az állam mûködése, illetõleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények körérõl szóló 24/1997.

(III. 26.) BM rendelet 1. § i) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

12. § A belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet

19. § (1) bekezdés a) pontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

13. § Az atomenergia alkalmazásával összefüggõ rendõrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet

VI. fejezetének címében, a 8. § (1) bekezdésében és a 9. § a) pont 4. alpontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

14. § A határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjérõl szóló 56/1997. (X. 21.) BM-FM

együttes rendelet 1. §-ában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

15. § Az elismerések adományozásának rendjérõl 1/1998. (I. 23.) TNM rendelet 11. §-ában „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

16. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 2. §-át megelõzõ

címben „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

17. § A helyszíni bírságolás részletes szabályairól 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 3. § (6) bekezdésében a „Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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18. § A „Köz Szolgálatáért érdemjel”, a Szemere Bertalan érdemjel”, a „Szent György érdemjel”, a „Szent László érdemjel”,

a „Szent Flórián érdemjel” kitüntetõ cím alapításáról szóló 6/2001. (IV. 13.) BM rendelet

a) 1. számú melléklet 1. pontjában, a 2. számú melléklet 1. pontjában, a 3. számú melléklet 1. pontjában és

az 5. számú melléklet 1. pontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. számú melléklet 1. pontjában, a 2. számú melléklet 1. pontjában, a 3. számú melléklet 1. pontjában és

az 5. számú melléklet 1. pontjában a „Magyar Köztársság Belügyminisztérium” szövegrész helyébe

a „Belügyminisztérium” szöveg

lép.

19. § A Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ jogállásáról, részletes feladat- és hatáskörérõl, valamint a magyar

bûnüldözõ hatóságok és az Európai Rendõrségi Hivatal közötti nemzetközi együttmûködésrõl szóló 4/2002. (I. 30.)

BM–PM együttes rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében és 21. § (2) bekezdésében a)–c) pontjában „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 17. § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 9. §-ában „a Magyar Köztársaságba” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg,

d) 15. §-ában a „Magyar Köztársaságba” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg lép.

20. § A lõterekrõl, a lõfegyverek, lõszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági

követelményekrõl szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1/B. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész

helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

21. § A Hivatásos Tûzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet 11. § (4) bekezdés

b) pontjában, a 3. melléklet I. pont d) alpontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.

22. § A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségét tanúsító szervezetek

kijelölésének részletes szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

b) 2. mellékletében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

23. § A „Büntetés-végrehajtásért” Kitüntetõ Zászlóról szóló 24/2006. (X. 5.) IRM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében, az 1. számú melléklet 2. pontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg

b) 2. számú melléklet 1. pontjában a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg

lép.

24. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi

I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 18. § (2) bekezdésében és a 20. § (2) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe

„A Magyarországon” szöveg,

b) 6. melléklet 2. pont b) 9. alpontjában, a 7. melléklet II. pontjában, a 17. melléklet 5. pontjában, a 26. melléklet

alcímében „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 8. mellékletben a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”, a „République de Hongrie”

szövegrész helyébe a „La Hongrie”, a „Republic of Hungary” szövegrész helyébe a „Hungary” szöveg,

d) 23. melléklet címében „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe az „a Magyarországon” szöveg,

e) a 26. melléklet 29. pontjában „a Magyar Köztársaság területét” szövegrész helyébe „Magyarországot” szöveg

lép.

25. § A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontjában és

a 11. § (2) bekezdésében „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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26. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok

beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdés

b) pontjában „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok

beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdésében

„a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg lép.

27. § A SIS-be történõ adatbevitel elrendeléséhez szükséges felhasználandó iratmintákról, valamint a közúti közlekedés

igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM

rendelet módosításáról szóló 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 11. § (2) bekezdésében „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

28. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ okleveles építészmérnöki oklevelek

megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM

rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

29. § A Rendõrség nyomozó hatóságainak hatáskörérõl és illetékességérõl szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet 4. §

(2) bekezdésében „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

30. § Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek

kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet

a) 2. számú melléklet „BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELÕ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím alatt szereplõ IV. pont („SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK”) 0725–06 Rendészeti

alapfeladatok követelménymodul „Tulajdonságprofil” címét követõen, valamint 0728–06 Rendészeti

alapfeladatok II. követelménymodul „Tulajdonságprofil” címét követõen „a Magyar Köztársaság Alkotmánya”

szövegrész helyébe „Magyarország Alaptörvénye”;

b) 2. számú melléklet „MAGÁNNYOMOZÓI SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím alatt szereplõ

IV. pont („SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK”) 0767–06 Magánnyomozói követelménymodul „Tulajdonságprofil” címét

követõen az „A Magyar Köztársaság Alkotmánya” szövegrész helyébe „Magyarország Alaptörvénye”;

c) 2. számú melléklet „RENDÉSZETI SZERVEZÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím alatt

szereplõ IV. pont („SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK”) 0773–06 Rendészeti szervezési feladatok követelménymodul

„Tulajdonságprofil” címét követõen az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe „Magyarország”;

d) 2. számú melléklet „RENDÉSZETI SZERVEZÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím alatt

szereplõ IV. pont („SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK”) 0777–06 Katasztrófavédelmi-polgári védelmi szervezõ saját

feladatok követelménymodul „Tulajdonságprofil” címét követõen az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

„Magyarország”,

e) 2. számú melléklet „RENDÉSZETI ASSZISZTENSSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím alatt

IV. pont („SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK”) 2599–10 a rendészeti szerveknél rendészeti asszisztensi feladatok ellátása

„Tulajdonságprofil” alcímet követõen, a 2600–10 a rendészeti szakterületen kívüli szervekkel kapcsolatos

rendészeti asszisztensi feladatok ellátása „Tulajdonságprofil” alcímet követõen az „Alkotmány” szövegrész

helyébe az „Alaptörvény” szöveg

lép.

31. § Az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekrõl, az elismerésben részesíthetõk körérõl, valamint

az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet

a) 2. melléklet 1. pontjában, 3. melléklet 1. pontjában, 4. melléklet 1. pontjában, 5. melléklet 1. pontjában,

12. mellékletében, valamint 14. mellékletében „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe „Magyarország”

szöveg,

b) 13. mellékletében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg

lép.
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32.  § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban álló
tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseirõl és a személyügyi igazgatás rendjérõl  szóló 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelet
20.  § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe „Magyarországnak” szöveg lép.

33.  § A Rendõrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjérõl, valamint a szakszolgálati engedély,
a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól  szóló 19/2009.
(VI. 18.) IRM rendelet
a) 1.  § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe „Magyarország” szöveg,
b) 1.  § (3) bekezdésében, valamint a 2.  § (1) bekezdés a) pontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

„Magyarország” szöveg lép.

34.  § A 2007–2013 közötti programozási idõszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának
alapvetõ szabályairól, intézményrendszerérõl, a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerekrõl  szóló 14/2011. (IV. 19.)
BM rendelet 2.  § p) pontjában, a 11.  § (1) bekezdésében, valamint a 13.  § (2) bekezdésében „a Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

35.  § (1) A rend õrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 1.  §-ában, a „Magyar Köztársaság” szövegrész 
helyébe „Magyarország” szöveg lép.

(2) A rend õrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 4.  § (3) bekezdés a) pontjában, 53.  §
(1) bekezdésében, valamint 92.  § (3) bekezdés b) pontjában „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
„Magyarország” szöveg lép.

36.  § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter 69/2011. (XII. 30.) BM rendelete
a magánútlevél soron kívüli, sürgõsségi, valamint azonnali eljárásban történõ kiállításáért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetésérõl

A külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény 41.  § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § m) pontjában 
meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- 
és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.  § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési
miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1.  § E rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárokra, akik magánútlevél, második magánútlevél
soron kívüli, sürgõsségi vagy azonnali kiállítását kérik az útlevélhatóságtól.

2.  § A rendelet 1. mellékletében megállapított igazgatási szolgáltatási pótdíjakat a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Központi Hivatal) pénztárába történõ készpénzbefizetéssel
vagy a Központi Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002–01451935 számú kincstári elõirányzat-
felhasználási keretszámla javára történõ átutalással, fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel vagy
az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggõ elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról
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szóló kormányrendeletben meghatározott Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül kell az eljárás

megkezdése elõtt igazoltan befizetni.

3. § A rendelet 1. mellékletében megállapított igazgatási szolgáltatási pótdíjakat a Központi Hivatal bevételként köteles

elszámolni az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) elõírtak szerint. A kormányrendelet elõírásait kell alkalmazni

a hatósági díjak elszámolása, kezelése, nyilvántartása, esetleges visszatérítése, illetve a díjak egy részének

továbbutalása esetén. A nyilvántartásokból ki kell tûnnie, hogy a hatósági eljárásra mikor került sor, és annak az eljáró

hatóságnál elszámolt díja milyen összegû volt.

4. § Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjak tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi

XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdését, 31. § (1) bekezdés elsõ mondatát, 32. §-át, 73/A. §-át, 82. §-át és

88. §-át értelemszerûen alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékes állami adóhatóság helyett

a Központi Hivatalt, illeték helyett illetéket és igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell érteni.

5. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

1. melléklet a 69/ 2011. (XII. 30.) BM rendelethez

I. Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá – az Itv. Melléklet IX. cím

I/7. pont d) alpontjában meghatározott eset kivételével – a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált

magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli

eljárásban történõ kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 19 000 forint.

II. Magánútlevél és második magánútlevél valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá – az Itv. Melléklet IX. cím

I/7. pont d) alpontjában meghatározott eset kivételével – a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált

magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél sürgõsségi

eljárásban történõ kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 29 000 forint.

III. Magánútlevél és második magánútlevél valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá – az Itv. Melléklet IX. cím

I/7. pont d) alpontjában meghatározott eset kivételével – a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált

magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél azonnali

eljárásban történõ kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 39 000 forint.
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A honvédelmi miniszter 20/2011. (XII. 30.) HM rendelete
a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzések szintjérõl szóló
41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi

CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel

egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzések szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet

(a továbbiakban: R.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 20/2011. (XII. 30.) HM rendelethez

1. Az R. Melléklet II.2. pontja a következõ r) ponttal egészül ki:

(„B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezettek az alábbi munkaköröket betöltõ, illetve az arra jelölt személyek:)

„r) a honvéd tisztjelöltek.”

2. Az R. Melléklet II.3. pontja a következõ g) ponttal egészül ki:

(„A” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezettek az alábbi munkaköröket betöltõ, illetve az arra jelölt személyek:)

„g) a honvéd altiszt-jelöltek.”

3. Az R.

a) Melléklet I.1. pont i) alpontjában a „HM HVKF” szövegrész helyébe a „HVKF”,

b) Melléklet II.3. pont a) alpontjában a „tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „altiszti”

szöveg lép.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1514/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

1. A Kormány a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a

a) 2012. január 1. és 2012. december 31. között kibocsátott kártyákhoz 10 millió forint hitelösszegig 365 napra

1 százalékpont kamattámogatást biztosít;

b) 2012. december 31-ig kibocsátott, maximum 25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére a Garantiqa

Hitelgarancia Zrt. által vállalt garancia éves díjának 50%-áig terjedõ támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás

nem haladhatja meg a garanciadíj vetítési alapjának 0,75%-át.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében 2012. január 1. és 2012. december 31. között megkötött Széchenyi

Forgóeszköz Hitel, Széchenyi Beruházási Hitel, és a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ, illetve Támogatást Megelõlegezõ Hitel

hitelszerzõdések teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének elsõ három évére (1096 napra) évi 2 százalékpont

kamattámogatást, valamint ezen hitelekhez – ide nem értve a Támogatást Megelõlegezõ Hitelt – nyújtott

garanciavállalás díjának 50%-áig terjedõ támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg garanciadíj

vetítési alapjának 0,75%-át.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

3. Az 1–2. pont szerinti kamat- és garanciadíj-támogatás forrása az éves költségvetési törvényben meghatározott

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelõirányzat.

4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert – amennyiben a 3. pontban meghatározott célelõirányzat forrásai

lekötöttsége eléri a 75%-ot –, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a Konstrukciók

támogatásának céljára, különösen maradványok visszahagyása útján történõ forrásbiztosítás lehetõségét, és a

vizsgálat eredményének megfelelõen tegyen javaslatot a Kormány számára. A nemzeti fejlesztési miniszter a

3. pontban meghatározott célelõirányzat forrásai 75%-ának lekötöttségérõl írásban értesíti a nemzetgazdasági

minisztert.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a források 75%-ának lekötését követõ 30 napon belül

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba azzal, hogy a támogatási feltételekre vonatkozó

rendelkezéseket a 2012. január 1-jét követõen kibocsátott kártyákra és a 2012. január 1-jét követõen megkötött

hitelszerzõdésekre alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 113/2011. (XII. 30.) ME határozata
a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának felmentésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben,

a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Kovács József altábornagyot, a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl

– 2011. december 31-ei hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 114/2011. (XII. 30.) ME határozata
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatójának kinevezésérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben,

a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

Kovács József altábornagyot a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatójává

– 2012. január 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám 40939



40940 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 164. szám

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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	egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyûjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirõl

	A Kormány 351/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérõl szóló 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 352/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a közbeszerzések központi ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletnek az államadósság-kezeléssel összefüggõ módosításáról

	A Kormány 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól

	A Kormány 354/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról

	A Kormány 356/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenõrzésével összefüggõ eljárási szabályokról

	A Kormány 358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló kijelölésérõl

	A Kormány 359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
	a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól

	A belügyminiszter 64/2011. (XII. 30.) BM rendelete
	a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjérõl

	A belügyminiszter 65/2011. (XII. 30.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl

	A belügyminiszter 66/2011. (XII. 30.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

	A belügyminiszter 67/2011. (XII. 30.) BM rendelete
	az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint az egészs

	A belügyminiszter 68/2011. (XII. 30.) BM rendelete
	az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggõen hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történõ változásából eredõ, a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 69/2011. (XII. 30.) BM rendelete
	a magánútlevél soron kívüli, sürgõsségi, valamint azonnali eljárásban történõ kiállításáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetésérõl

	A honvédelmi miniszter 20/2011. (XII. 30.) HM rendelete
	a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzések szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosításáról

	A Kormány 1514/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
	a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

	A miniszterelnök 113/2011. (XII. 30.) ME határozata
	a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának felmentésérõl

	A miniszterelnök 114/2011. (XII. 30.) ME határozata
	a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatójának kinevezésérõl



