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Törvények

A 2012. évi VII. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról*
1. §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete az e törvény melléklete szerint egészül ki.

2. §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény mellékletének 27. sorában szereplõ buddhista vallási közösségek a következõk:
a) a Tan Kapuja Buddhista Egyház,
b) Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség,
c) Magyarországi Karma – Kagyüpa Buddhista Közösség,
d) Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház, és
e) Gyémánt Út Buddhista Közösség.

3. §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény mellékletének 21. sorában szereplõ Magyarországi Iszlám Tanácsot alkotó közösségek
a következõk:
a) Magyar Iszlám Közösség,
b) Magyarországi Muszlimok Egyháza.

4. §

(1) Ez a törvény 2012. március 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény az Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. február 27-i ülésnapján fogadta el.
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Melléklet a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi VII. törvényhez
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete a következõ 15–27. sorral egészül ki:
/Az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak, vallási felekezetek és vallási közösségek/
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Magyarországi Metodista Egyház
Magyar Pünkösdi Egyház
Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház
Erdélyi Gyülekezet
Hetednapi Adventista Egyház
Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
Magyarországi Iszlám Tanács
Krisztusban Hívõ Nazarénus Gyülekezetek
Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közössége
Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
Buddhista vallási közösségek

2012. évi VIII. törvény
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény
módosításáról*
1. §

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó
tv.) 4/A. § (19) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(19) Az állami adóhatóság az adózót megilletõ adó-visszatérítést vagy annak egy részét teljesítheti olyan
állampapírnak az adózó értékpapír-számlájára (az adózó tulajdonába adása érdekében) történõ továbbítása révén is,
amely állampapír által megtestesített valamennyi kötelezettség teljesítése legkésõbb az állampapír továbbításának
napját követõ 366. napon esedékessé válik. Az adózó értékpapír-számlája számát a bevallásban, vagy az állami
adóhatóság felszólítására közli az állami adóhatósággal. Ha az adó-visszatérítést az állami adóhatóság részben vagy
egészben állampapírnak az adózó értékpapír-számlájára történõ továbbítása révén teljesíti, kiutalás napjának
az állampapír továbbításának értéknapja számít. Az adó-visszatérítés teljesítése során az adózó részére továbbítandó
állampapír-mennyiséget az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban:
ÁKK Zrt.) által az elsõdleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként az érintett
állampapír-sorozatokra vonatkozóan számított, az adózó értékpapírszámlájára történõ továbbítás értéknapját
kettõvel megelõzõ kereskedési napon közzétett legjobb vételi és eladási bruttó árfolyamok számtani átlaga alapján
kell meghatározni, valamint – szükség szerint – a Magyar Nemzeti Bank által ugyanerre a napra vonatkozóan közzétett
hivatalos devizaárfolyam az irányadó; kétség esetén az állami adóhatóság köteles bizonyítani, hogy az
adó-visszatérítés teljesítése e törvény rendelkezései szerint megtörtént. Az állami adóhatóság az állampapír
továbbításával történõ adó-visszatérítést az ÁKK Zrt. útján teljesíti, és az adóhatóság ennek érdekében jogosult arra,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. február 27-i ülésnapján fogadta el.
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hogy az ÁKK Zrt.-t tájékoztassa az adózó cégnevérõl, adószámáról, értékpapír-számlájának azonosító adatairól és
az adózót megilletõ adó-visszatérítés összegérõl; az így átadott adatokra az adózás rendjérõl szóló törvénynek
az adótitokra vonatkozó rendelkezései az irányadók.”
2. §

A Különadó tv. a következõ 9. §-sal egészül ki:
„9. § Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról szóló
2012. évi VIII. törvénnyel (e § alkalmazásában: törvény) módosított 4/A. § (19) bekezdését a törvény hatálybalépésekor
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), q) és
r) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
g) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
j) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d)
és n) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), o)
és p) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j), m), o) és
p) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A jogorvoslati kérelmet a Gyvt. 128. § (3) bekezdése szerinti ügyekben is benyújthatja jogi képviselõ vagy a jogi
képviselõ az ügyféllel együtt.”
(2) A Gyer. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy és törvényes képviselõje között érdekellentét áll fenn,
a gyámhatóság eseti gondnok útján gondoskodik képviseletükrõl [Ptk. 225. § (1) bek.], kivéve, ha kizárólag a
(6) bekezdés szerinti intézkedés megtétele szükséges.”
(3) A Gyer. 10. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy és a törvényes képviselõje közötti érdekellentét esetén – más
szerv megkeresésére – a gyámhatóság a meghallgatás során gyakorolja a törvényes képviselõnek a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott jogait.”

2. §

(1) A Gyer. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyámhatósági eljárásban a meghallgatást mellõzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan
kárral vagy veszéllyel jár, illetve a meghallgatást mellõzni kell, ha a meghallgatandó nagykorú személy ismeretlen
helyen tartózkodik. A gyámhatósági eljárásban a cselekvõképtelen ügyfél személyes nyilatkozattételre
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. § (2a) bekezdés
szerinti módon – akkor hívható fel, ha az a saját érdekét szolgálja és a nyilatkozatától várható bizonyíték más módon
nem pótolható.”
(2) A Gyer. 11. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A gyámhatóság az ügyfelet, illetõleg az érintett személyt szükség esetén hivatalos helyiségén kívül is
meghallgathatja. A meghallgatásra indokolt esetben a cselekvõképtelen személy lakóhelyén, a számára szolgáltatást
biztosító nevelési-oktatási intézményben vagy egészségügyi intézményben kerül sor.”
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A Gyer. 91/F. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Az igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggõ gyámhatósági eljárás általános szabályai”
4. §

A Gyer. 91/F–91/G. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„91/F. § Ha a közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõnek, hogy
a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte a tízet,
a jegyzõ
a) nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a jelzést a gyermekvédelmi
szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai segítése, ellenõrzése érdekében,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben végzést hoz, amelyben tájékoztatja az iskoláztatási támogatás jogosultját arról,
hogy az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után
ba) 16. életévét be nem töltött gyermek esetén elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának
felfüggesztését (a továbbiakban: iskoláztatási támogatás felfüggesztése), valamint védelembe nem vett gyermek
esetén a gyermek védelembe vételét,
bb) 16. életévét betöltött gyermek esetén kezdeményezi a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást
folyósító területi szervénél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelõ eljárás megindítását.
91/G. (1) A közoktatási intézmény igazgatója jelzi a védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõnek, ha
a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma az adott tanítási évben elérte az ötvenet.
A jelzéssel egyidejûleg a közoktatási intézmény igazgatója megküldi a jegyzõnek a tankötelezettség, iskolalátogatási
kötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség, iskolalátogatási kötelezettség teljesítésének
elõmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét.
(2) A jegyzõ a közoktatási intézmény igazgatójának (1) bekezdés szerinti jelzése alapján
a) nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén megküldi a közoktatási intézmény jelzését és
írásbeli véleményét a gyermekvédelmi szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása és a gyámi tevékenység szakmai
segítése, ellenõrzése érdekében,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben, ha a gyermek a 91/F. § szerinti végzés meghozataláig, annak hiányában az
(1) bekezdés szerinti jelzés beérkeztéig
ba) a 16. életévét nem töltötte be, hivatalból megindítja az eljárást az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, valamint
a védelembe nem vett gyermek védelembe vétele iránt,
bb) a 16. életévét betöltötte, döntés kibocsátása nélkül kezdeményezi a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási
támogatást folyósító területi szervénél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelõ eljárás megindítását.
(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedéseket 15 napon belül kell megtenni.
(4) A jegyzõ az iskoláztatási támogatás felfüggesztését határozatlan idõre, legfeljebb azonban a gyermek
16. életévének betöltését követõ elsõ felülvizsgálatig rendeli el. A felfüggesztés a döntés jogerõre emelkedését követõ
hónap elsõ napjától kezdõdik.
(5) A felfüggesztés megszüntetését követõen – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a felfüggesztés idõtartama
alatt a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatás teljes összegét – a felfüggesztés
idõtartamával megegyezõ számú hónapra elosztva – havi részletekben, természetbeni formában kell a gyermek
számára nyújtani.
(6) Ha a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, szabadságvesztésének, javítóintézeti
nevelésének elrendelésére vagy szociális intézményben történõ elhelyezésére kerül sor, a családtámogatási
folyószámlán összegyûlt összeget a gyermek gyámi fenntartásos betétjébe kell elhelyezni.
(7) Ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma a 16. életévének betöltését
megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti idõtartamban eléri a tízet, a családtámogatási
folyószámlán összegyûlt összeget a központi költségvetés családi pótlék elõirányzat javára vissza kell fizetni.”

5. §

A Gyer. 91/J. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jegyzõ megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, ha a gyermek
a) a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást nem mulasztott igazolatlanul,
b) ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, szabadságvesztésének, javítóintézeti nevelésének
elrendelésére vagy szociális intézményben történõ elhelyezésére került sor,
c) magántanulóvá válik, vagy
d) a felülvizsgálattal érintett idõszakban betöltötte a 16. életévét.
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(3) A jegyzõ a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetekben kezdeményezi az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének
megszüntetését a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervénél.”
6. §

(1) A Gyer. 91/K. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését követõen – kivéve a 91/J. § (2) bekezdés b) és
d) pontja szerinti eseteket – a gyermek védelembe vételét még legalább az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének
idõtartamával megegyezõ ideig, legfeljebb azonban a gyermek 16 éves korát követõ elsõ felülvizsgálatig fenn kell
tartani. Ezt követõen a védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásáig csak akkor tartható fenn, ha attól eredmény
várható. Ellenkezõ esetben a védelembe vételt meg kell szüntetni.”
(2) A Gyer. 91/K. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti védelembe vétel során a családgondozó figyelemmel kíséri az egyéni gondozási-nevelési
tervben a gyermek tankötelezettsége, iskolalátogatási kötelezettsége teljesítésének elõmozdítása érdekében
meghatározott feladatok teljesülését.”

7. §

A Gyer. 91/M. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jegyzõ a gyermekjóléti szolgálat megkeresését és védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vételi eljárás
lefolytatását követõen elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és a gyermek védelembe vételét.
A határozat rendelkezõ része a 14. §-ban, valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül –
a 87. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„g) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy
ga) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, hogy a gyermek ne mulasszon igazolatlanul
kötelezõ tanórai foglalkozást,
gb) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése a döntés jogerõre emelkedését követõ hónaptól kezdõdik,
gc) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetése esetén a döntés jogerõre emelkedését követõ
hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten a jogosult számára folyósításra,
gd) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti
idõtartamban igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozást, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének,
ha pedig ezen idõszakban az igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozások száma eléri a tízet, az iskoláztatási
támogatás szüneteltetése mellett a családtámogatási folyószámlán addig összegyûlt iskoláztatási támogatásnak
a központi költségvetés családi pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetésének van helye.”

8. §

(1) A Gyer. 91/N. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felülvizsgálati eljárás eredményeként
a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott,
aa) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vált jogosulttá, a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási
támogatás további felfüggesztését azzal, hogy az iskoláztatási támogatást természetbeni formában kell a gyermek
számára nyújtani, vagy
ab) a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás változatlan módon történõ további felfüggesztését,
vagy
b) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott,
a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését,
c) ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma a 16. életévének betöltését
megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti idõtartamban eléri a tízet, a jegyzõ
határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel egyidejûleg intézkedik az
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése és a családtámogatási folyószámlán összegyûlt
iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetése iránt,
d) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti
idõtartamban igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozást, de azok száma nem éri el a tízet, a jegyzõ
határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel egyidejûleg intézkedik az
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése iránt és a családtámogatási folyószámlán összegyûlt
iskoláztatási támogatásnak
da) elrendeli – a felfüggesztés idõtartamával megegyezõ számú hónapra elosztva – havi részletekben, természetbeni
formában történõ kifizetését és a gyermek számára eseti gondnokot rendel, vagy
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db) gyámhatósági fenntartásos betétben való elhelyezése érdekében megkeresi a gyámhivatalt, ha a da) alpont
szerinti intézkedés nem áll a gyermek érdekében.”
(2) A Gyer. 91/N. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A jegyzõ a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi
pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetését elrendelõ határozatát haladéktalanul – a jogerõre emelkedését
megelõzõen – megküldi a Magyar Államkincstár iskoláztatási támogatást folyósító területi szervének.”
(3) A Gyer. 91/N. § (6) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetésérõl szóló határozat
a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza]
„d) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy a megszüntetésrõl szóló döntés jogerõre
emelkedését követõ hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten számára folyósításra,
e) a gyermek védelembe vételének a 91/K. § (2) bekezdése szerinti fenntartását vagy megszüntetését.”
(4) A Gyer. 91/N. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A (2) bekezdés b) pontja és d) pont da) alpontja szerinti esetben a jegyzõ a családtámogatási folyószámlán
összegyûlt iskoláztatási támogatás havi részleteit a felfüggesztés idõtartamával megegyezõ számú hónapig, minden
hónap 10. napjáig kifizeti az eseti gondnok részére.”
9. §

A Gyer. 91/P. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jegyzõ a tárgyalás megtartását és védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe vételi eljárás lefolytatását követõen
elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és a gyermek védelembe vételét. A határozat rendelkezõ része a
14. §-ban, valamint – ha a határozattal a védelembe vétel elrendelésére is sor kerül – a 87. §-ban foglaltakon kívül
tartalmazza)
„j) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy
ja) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, hogy a gyermek ne mulasszon igazolatlanul
kötelezõ tanórai foglalkozást,
jb) az iskoláztatási támogatás felfüggesztése a döntés jogerõre emelkedését követõ hónaptól kezdõdik,
jc) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetése esetén a döntés jogerõre emelkedését követõ
hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten a jogosult számára folyósításra,
jd) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti
idõtartamban igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozást, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének
van helye.”

10. §

A Gyer. 91/Q. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felülvizsgálati eljárás eredményeként
a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott,
aa) és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága megszûnt, a jegyzõ határozatával elrendeli az
iskoláztatási támogatás további felfüggesztését azzal, hogy az iskoláztatási támogatást a családtámogatási
folyószámlán kell gyûjteni, vagy
ab) a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás változatlan módon történõ további felfüggesztését,
vagy
ac) a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás további felfüggesztését – az új pénzfelhasználási terv
alapján – a felhasználási módjának és szükség esetén az eseti gondnok személyének megváltoztatásával,
b) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott,
a jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését,
c) ha a gyermek a 16. életévének betöltését megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti
idõtartamban igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozást, a jegyzõ határozatával megszünteti az
iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejûleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének
kezdeményezése iránt.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetésérõl szóló
határozat a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a szülõ vagy más törvényes képviselõ tájékoztatását arról, hogy a megszüntetésrõl szóló döntés jogerõre
emelkedését követõ hónapra járó iskoláztatási támogatás kerül ismételten számára folyósításra,
b) a gyermek védelembe vételének a 91/K. § (2) bekezdése szerinti fenntartását vagy megszüntetését.”
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A Gyer. XII. Fejezete a következõ 91/S–91/U. §-sal, valamint a 91/S. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése
91/S. § Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése kezdeményezésével egyidejûleg a jegyzõ
a) a közoktatási intézmény igazgatójának 91/G. § (1) bekezdés szerinti jelzését megküldi a Magyar Államkincstár
iskoláztatási támogatást folyósító területi szervének,
b) kiskorú esetében megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy
ba) vegye fel a kapcsolatot a családdal,
bb) nyújtson tájékoztatást az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetésének feltételeirõl, és
bc) jelezze, ha a gyermek érdekében gyámhatósági intézkedést tart szükségesnek, figyelemmel a közoktatási
intézmény igazgatójának 91/G. § (1) bekezdés szerinti írásbeli véleményében foglalt problémákra és javaslatokra is.
91/T. § (1) Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálata során a jegyzõ
a) tájékoztatást kér a közoktatási intézmény igazgatójától arról, hogy
aa) a felülvizsgálattal érintett idõszakban a gyermek hány kötelezõ tanórai foglalkozást mulasztott igazolatlanul és
ab) a közoktatási intézmény milyen intézkedésekkel segítette elõ a védelembe vett gyermek iskolalátogatási
kötelezettségének teljesítését,
b) kikéri a védelembe vett gyermek családgondozójának véleményét.
(2) A jegyzõ a felülvizsgálati eljárás eredményeként, ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ
tanórai foglalkozást igazolatlanul
a) mulasztott, határozatával megállapítja, hogy az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetéséhez
szükséges feltétel nem áll fenn,
b) nem mulasztott, kezdeményezi a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervénél
az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetését.
(3) A jegyzõ az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetésének kezdeményezésével egyidejûleg megküldi
a Magyar Államkincstár iskoláztatási támogatást folyósító területi szervének a közoktatási intézmény igazgatójának
(1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti tájékoztatását.
(4) A jegyzõ a (2) bekezdés szerinti intézkedésérõl értesíti az iskoláztatási támogatásra jogosult személyt és a kirendelt
családgondozót.
91/U. § Ha a jegyzõ illetékessége az iskoláztatási támogatás szüneteltetése alatt szûnik meg, a jegyzõ
a) megküldi az ügyben keletkezett iratokat az illetékessé vált jegyzõnek, és
b) értesíti az illetékességváltozásról a Magyar Államkincstárnak az iskoláztatási támogatást folyósító területi szervét.”
12. §

A Gyer. 105/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gondozási hely megváltoztatásának minõsül, ha a gyermek gondozása a korábban meghatározottól eltérõ
a) nevelõszülõnél,
b) gyermekotthonban (lakásotthonban),
c) gyermekotthoni önálló szakmai egységben, telephelyen,
d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok vagy
pszichiátriai betegek otthonában, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában
történik.”

13. §

A Gyer. 136. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a gyermek érdekében több eljárásban, illetve ismétlõdõ vagy folyamatos eljárási cselekmények során merül fel
az eseti gondnok kirendelésének szükségessége, a gyermek számára lehetõség szerint ugyanazt a személyt kell eseti
gondnokként kirendelni.
(4) Az eseti gondnok köteles az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek véleményét megismerni és azt a gyermek
korára és érettségére tekintettel figyelembe venni.”

14. §

(1) A Gyer. 145. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A gyámhivatal a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezés iránti kérelmében – ha az eljárás során erre
adat merül fel – kérheti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 11/A. §-a alapján a választójogból való kizárást.”
(2) A Gyer. 145. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kötelezõ felülvizsgálat és a gondnokság alá helyezés megszüntetése, illetve módosítása iránti eljárásban a
kereseti kérelem a Ptk. 21. § (4) bekezdésében meghatározottakra, valamint a választójogból való kizárás
megszüntetésére vagy a választójogból való kizárásra is irányulhat.”
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(3) A Gyer. 145. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A választójogból való kizárás megszüntetése vagy a választójogból való kizárás kezdeményezése során a
gyámhivatal a nagykorú személy pszichés állapotára, szellemi fogyatkozására vagy szenvedélybetegségére
vonatkozó körülményeket, az érintett személy életvitelére vonatkozó körülményeket, valamint az életvitelét,
gondozását segítõ személy véleményét veszi figyelembe.”
(4) A Gyer. 145. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A keresetlevélhez a gyámhivatal a (4) bekezdésben foglaltakon kívül csatolhatja
a) a pszichológiai véleményt,
b) a gyógypedagógiai véleményt,
c) az érintett személlyel kapcsolatban álló családgondozó, személyi segítõ, szociális munkás véleményét,
d) az érintett személy életvitelét, gondozását segítõ személy meghallgatásáról készült jegyzõkönyvet.”
15. §

A Gyer. a következõ 174. §-sal egészül ki:
„174. § (1) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel megállapított 10. § (4) bekezdését az egyes gyermekvédelmi és
családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
21/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel megállapított 10. § (5) és (6) bekezdését, valamint 11. § (1) és (7) bekezdését az egyes
gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
hatálybalépését követõen indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A 2012. február 1-jén 16. életévét betöltött és iskoláztatási támogatás felfüggesztése hatálya alatt álló gyermek
felülvizsgálata eredményeként
a) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban kötelezõ tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott, a
jegyzõ határozatával elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének megszüntetését,
b) ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak száma a felülvizsgálattal érintett
idõszakban eléri a tízet, a jegyzõ határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel
egyidejûleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesülõ gyermek esetén a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási
támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetése iránt,
c) ha a gyermek a felülvizsgálattal érintett idõszakban igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozást, de azok
száma nem éri el a tízet, a jegyzõ határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel
egyidejûleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése iránt és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülõ gyermek esetén a családtámogatási folyószámlán összegyûlt
iskoláztatási támogatásnak,
ca) elrendeli – a felfüggesztés idõtartamával megegyezõ számú hónapra elosztva – havi részletekben, természetbeni
formában történõ kifizetését és a gyermek számára eseti gondnokot rendel, vagy
cb) gyámhatósági fenntartásos betétben való elhelyezése érdekében megkeresi a gyámhivatalt, ha a ca) alpont
szerinti intézkedés nem áll a gyermek érdekében.
(4) E rendeletnek az egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
21/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel megállapított 145. § (2a), (3), (3a) és (5) bekezdését az egyes gyermekvédelmi és
családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévõ gondnokság alá helyezési eljárásokban és a felülvizsgálati eljárásokban is alkalmazni kell.”

16. §

Hatályát veszti a Gyer.
a) 91/H. § (5) bekezdésében az „– a 91/J. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetek kivételével –” szövegrész,
b) 91/I. § (4) bekezdése,
c) 91/J. § (4)–(8) bekezdése,
d) 91/M. § (2) bekezdés b), h) és i) pontja,
e) 91/P. § (4) bekezdés b), k) és l) pontja.

17. §

A Gyer.
a) 45. § (2) bekezdésében a „gyámot” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámot” szöveg,
b) 45. § (5) bekezdés e) pontjában a „gyámja” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámja” szöveg,
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c)

66. § (3) bekezdésében a „családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság” szövegrész helyébe
a „családbafogadó gyám gyámsága” szöveg,
d) 68/A. § (1) bekezdésében a „gyám” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyám” szöveg,
e) 85. § (2) bekezdésében a „gyámja – ide nem értve a gyermekvédelmi szakellátásban lévõ gyermek gyámját –”
szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámja” szöveg,
f) 86. § (4) bekezdésében a „gyámját – ide nem értve a gyermekvédelmi szakellátásban lévõ gyermek gyámját –”
szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámját” szöveg,
g) 91/E. § (3) bekezdés a) pontjában a „gyámját” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámját” szöveg,
h) 91/I. § (6) bekezdésében a „tankötelezettség” szövegrész helyébe a „tankötelezettség, iskolalátogatási
kötelezettség” szöveg,
i) 91/J. § (1) bekezdés bevezetõ mondatában a „felfüggesztésének” szövegrész helyébe a „felfüggesztésének és
szüneteltetésének” szöveg,
j) 91/J. § (1) bekezdés b) pontjában a „tanév” szövegrész helyébe a „tanítási év” szöveg,
k) 91/J. § (1) bekezdés d) pontjában a „ha” szövegrész helyébe a „– felfüggesztés esetén – ha” szöveg,
l) 91/L. § (1) bekezdésében a „felfüggesztése” szövegrész helyébe a „felfüggesztése és szüneteltetése” szöveg,
m) 91/M. § (2) bekezdés e) pontjában és 91/P. § (4) bekezdés h) pontjában az „idõpontját” szövegrész helyébe
a „tervezett idõpontját” szöveg,
n) 91/N. § (3) bekezdésében az „a) pont aa) alpontja és b) pontja” szövegrész helyébe az „a) pont aa) alpontja,
b) pontja és d) pont da) alpontja” szöveg,
o) 91/N. § (5) bekezdésében az „a) pont aa) alpontja” szövegrész helyébe az „a) pont aa) alpontja és d) pont
da) alpontja” szöveg,
p) 93. § (2) bekezdésében, 94. § (1) bekezdésében és 141. § (1) bekezdésében a „gyám” szövegrész helyébe a
„családbafogadó gyám” szöveg,
q) 127. § (4) bekezdésében a „gyámjául” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámjául” szöveg,
r) 128. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyámként” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámként” szöveg,
s) 159. § (2) bekezdésében a „Ha a gyám a gyámolt közeli hozzátartozója, a rendszeres számadásban” szövegrész
helyébe az „A családbafogadó gyámnak a rendszeres számadásában” szöveg
lép.

2. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
18. §

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ar.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
19. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Cstvhr.) 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A családi pótlékra jogosult személyében és a családi pótlék összegében bekövetkezett változást, továbbá a családi
pótlékra való jogosultság megszûnése esetén az errõl szóló döntést az Igazgatóság közli a családi pótlék természetben
történõ nyújtását vagy a folyósítás tekintetében felfüggesztett iskoláztatási támogatás felfüggesztését elrendelõ
jegyzõvel.”
(2) A Cstvhr. 5. §-a a következõ (6a)–(6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az Igazgatóság közli az iskoláztatási támogatás szüneteltetését kezdeményezõ jegyzõvel
a) a családi pótlékra jogosult személyében bekövetkezõ változást és a családi pótlékra való jogosultság megszûnése
esetén az errõl szóló döntést,
b) az iskoláztatási támogatás szünetelését elrendelõ döntést,
c) az iskoláztatási támogatás szüneteltetését megszüntetõ döntést,
d) az iskoláztatási támogatás szüneteltetése tárgyában hozott döntése elleni fellebbezés tárgyában hozott döntést,
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e) a kincstár illetékességének megváltozását.
(6b) Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésérõl szóló határozat ellen fellebbezés nyolc napon belül nyújtható be.
Ha a fellebbezési eljárásban az igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozások tényét vagy számát vitatják,
az Igazgatóság megkeresi a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon a kérdésben.”
(3) A Cstvhr. 5. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az iskoláztatási támogatás jogosultja személyének megváltozása nem érinti az iskoláztatási támogatás folyósítása
szüneteltetését, kivéve, ha az iskoláztatási támogatásra a Cst. 15. § (2) bekezdése szerinti személy válik jogosulttá.”
20. §

A Cstvhr. 28. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a gyámhatóságként eljáró jegyzõ az iskoláztatási támogatás szüneteltetését azért nem
kezdeményezi, mert a család külföldre távozott, errõl a tényrõl értesíti a kincstárt.”

4. Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl
szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása
21. §

(1) Az örökbefogadást elõsegítõ magánszervezetek tevékenységérõl és mûködésük engedélyezésérõl szóló 127/2002.
(V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
22. §

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 3. § k) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A települési önkormányzat jegyzõje)
„k) dönt a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtásáról és az iskoláztatási támogatás folyósításának
felfüggesztésérõl, valamint az ezen ellátások felhasználására kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,
továbbá kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás szüneteltetését és a szüneteltetés
megszüntetését,”

23. §

A Gyár. 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A városi gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet)
„e) a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata, valamint ezzel
összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás megszüntetése,”
(iránt.)

24. §

A Gyár. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 51. §
(2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört a
városi gyámhivatal gyakorolja.”

25. §

A Gyár. 22. §-a a következõ (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A nyílt örökbefogadási eljárás során – a Gyvt. 75/A. § b) pontja szerinti gyámrendeléstõl függetlenül –
a gyámhivatal illetékessége az örökbefogadási eljárás befejezéséig nem változik.”

26. §

A Gyár. 23. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A védelembe vételi eljárás lefolytatására illetékes jegyzõ intézkedik a családi pótlék természetbeni formában
történõ nyújtásáról, az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésérõl, felülvizsgálatáról és a felfüggesztés
megszüntetésérõl, valamint az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének és a szüneteltetés megszüntetésének
kezdeményezésérõl, az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének felülvizsgálatáról.”
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A Gyár.
a) 9. § i) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 10. § a) pontjában a „részére gyámot” szövegrész helyébe a „részére gyámot, családbafogadó gyámot,” szöveg
lép.

6. Egyéb kormányrendeletek módosítása
28. §

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(8) Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás nyújtása esetén a 7. § (2) bekezdése, valamint
gyermekvédelmi szakellátás nyújtása esetén a 14/B. § (7) bekezdése alapján meghosszabbított ideiglenes mûködési
engedély hatálya a fenntartó kérelmére – kizárólag ellátási érdekbõl – legfeljebb 2014. december 31-éig
meghosszabbítható. A fenntartó a kérelmet akkor is benyújthatja, ha az ideiglenes mûködési engedély hatálya
2012. január 1-jét megelõzõen járt le. A fenntartó a kérelméhez csatolja a határozatlan idejû mûködési engedély
kiadásához szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az európai uniós forrás (TIOP
3.4.1/B-11/1., TIOP 3.4.2.-11/1.) felhasználására vonatkozó megkötött támogatási szerzõdés másolatát.”

29. §

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet
a) 16. § (3) bekezdésében a „költségvetésrõl” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl” szöveg,
b) 16. § (6) bekezdésében és 16/B. § (1) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi
költségvetésrõl szóló” szöveg
lép.

30. §

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az igénybevevõi nyilvántartásba történõ adatszolgáltatási kötelezettség – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel –
a minisztérium által fenntartott engedélyesre, a megyei fenntartó által fenntartott engedélyesre, továbbá arra az
engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott idõpontban normatív állami
hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban részesül.”

31. §

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 12. § (2) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg,
b) 16. § (1) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg
lép.

7. Záró rendelkezések
32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez
Az Ar. 1. számú mellékletének XIII. számú adatlapja helyébe a következõ adatlap lép:

„XIII. számú adatlap
Az örökbefogadással kapcsolatos ügyrõl
[Gyvt. 141. § (1) bek. c) pont]
(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetõje tölti ki)
A) Szakellátásban nevelkedõ örökbe adható gyermek
(Az adatokat – a 15. és 16. pontban foglalt adatok kivételével – az országos örökbefogadási nyilvántartást
vezetõ szerv részére kell megküldeni.)
Kód (megyenév + szám) .......................................................................................................................... Törzsszám: ....................................
1. A gyermek személyi adatai
Név:
Születési hely:
Születési idõ:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
2. Gondozási helye:*
Nevelõszülõ:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Hivatásos nevelõszülõ/ Speciális hivatásos nevelõszülõ/Különleges hivatásos nevelõszülõ:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Gyermekotthon/ Speciális gyermekotthon/Különleges gyermekotthon:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Lakásotthon/ Speciális lakásotthon/Különleges lakásotthon:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona:
.........................................................................................................................................................................................................................................
3. Mióta nevelkedik ezen a gondozási helyen?
…………év……………hónap………….nap
Korábbi gondozási helyei (2. pont szerinti kategóriákból választás): …….. év……… hó…….. naptól
…………. év ………. hó ……….. napig
Korábbi gondozási helyei (2. pont szerinti kategóriákból választás): …….. év……… hó…….. naptól
…………. év ………. hó ……….. napig
4. Örökbe fogadó családba kihelyezése javasolt-e:
igen nem
Ha nem, annak oka: .................................................................................................................................................................................................
5. Várhatóan a szakszolgálat nyilvántartásában szereplõ örökbe fogadni szándékozó által valósul-e meg az
örökbefogadás?
igen
nem
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6. Testvérek adatai:
Név:
Születési idõ:
Anyja neve:
Apja neve:
Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedik-e:
igen
nem
Ha igen, gondozási helye (2. pont szerinti kategóriákból választás):....................................................................................................
Együtt nevelkedik-e az örökbe fogadható gyermekkel:
igen
nem
Ha külön nevelkedik, kapcsolatot tart-e az örökbe fogadható gyermekkel:
igen
nem
Örökbe fogadható-e:
igen
nem
Testvérével együtt vagy külön történik az örökbefogadás:
együtt
külön
7. A gyermek egészségi állapota, fejlõdése, személyisége, magatartása, szokásai:
8. Tanulmányi eredménye, neveltsége, nemzeti, etnikai, vallási kulturális szükségletei:
9. Egyéb igénye vagy szükséglete:
10. A családi háttérre vonatkozó adatok:
Szülõk: betegségek, fogyatékosságok, életvezetés
Testvérek: betegségek, fogyatékosságok
Kapcsolatai: nagyszülõk, testvérek stb.:
11. Az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelõ hatóság megnevezése:
A határozat száma:
Kelte:
12. Az átmeneti nevelésbe vételt elrendelõ gyámhivatal megnevezése:
A határozat száma:
Kelte:
Jogerõs:
13. Az örökbe fogadhatóvá válással kapcsolatos adatok:
Az örökbe fogadhatóvá válás oka(i) és az ok(ok) bekövetkezésének idõpontja**:
Anya részérõl
13.1. A szülõ(k) titkos örökbefogadáshoz hozzájárulása
A hozzájárulás idõpontja:
13.2. A szülõk nyílt örökbefogadáshoz hozzájárulása
A hozzájárulás idõpontja:
13.3. A szülõk felügyeleti jogának bíróság általi megszüntetése
A bírósági ítélet jogerõre emelkedésének idõpontja:
13.4. A szülõk halála
A szülõ(k) halálának idõpontja:
13.5. A gyermek ismeretlen szülõktõl származik
A képzelt szülõket megállapító határozat kelte:
13.6. Örökbe fogadhatóvá nyilvánítás
13.7. Örökbefogadás felbontása
Az örökbefogadást felbontó gyámhivatali határozat vagy
bírósági ítélet jogerõre emelkedésének idõpontja:
Az örökbe fogadhatóvá válásról rendelkezõ hatósági döntés(ek) adatai:
A gyámhivatal megnevezése:
Határozat száma:
Kelte:
Jogerõs:

Apa részérõl
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Másodfokú határozat száma,
kelte:
Amennyiben a határozatot bíróság elõtt megtámadták
A bíróság megnevezése:
Ítélet száma:
Kelte:
Jogerõs:
14. A gyermek fényképei:
15. A törvényes képviselõre vonatkozó adatok:
Név:
Beosztás:
Munkavégzés helye:
16. A gyermek vagyonára vonatkozó adatok:
A vagyon tárgya:
A vagyonkezelõ megnevezése:
* A gondozási hely típusát kérjük aláhúzni és az ellátást nyújtó személy, szerv nevét megadni. Az országos
örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervnek csak a gondozási hely típusára vonatkozó adatot kell megküldeni.
** Az örökbe fogadhatóvá válás okát kérjük aláhúzni, és a bekövetkezés dátumát mind az anya, mind az apa részérõl
kérjük kitölteni.

B) A nem szakellátásban nevelkedõ örökbe adható gyermek adatai és a vér szerinti szülõk adatai titkos örökbefogadás
esetén
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv részére küldendõ adatok)
Kód (megyenév + szám) ........................................................................................................................................................................................
A) A gyermek örökbefogadás elõtti személyi adatai és az örökbefogadás elõkészítésére vonatkozó adatok
1. A gyermek személyi adatai
Név:
Születési helye:
Születési idõ:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
A gyermek állampolgársága:
A gyermek lakóhelye (csak a település neve):
A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):
2. Törvényes képviselõje (amennyiben nem a szülõk voltak a törvényes képviselõk):
A törvényes képviselõ hozzátartozója-e a gyermeknek?*
igen
nem
Ha nem a szülõk a törvényes képviselõk, ennek oka:*
– az anya gondnokság alatt áll
– az apa gondnokság alatt áll
– az anya kiskorú
– az apa kiskorú
3. Testvéreinek száma:
4. A gyermek egészségi állapota, fejlõdése:
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5. Az örökbefogadás elõkészítésére vonatkozó adatok
Az anya örökbefogadáshoz hozzájárulásának idõpontja:
Az apa örökbefogadáshoz hozzájárulásának idõpontja:
Az örökbeadhatóságról értesítõ gyámhivatal megnevezése:
Az értesítés szakszolgálathoz érkezésének napja:
A gyermek gondozásra kihelyezésének ideje:
6. Az örökbe fogadhatóvá válás oka:*
a) A szülõ(k) hozzájárulása az örökbefogadáshoz
b) A gyermek ismeretlen szülõktõl származik
7. A szakszolgálat kapcsolatban állt-e a vér szerinti szülõkkel?*
Amennyiben igen:

igen

nem

8. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai:
a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
Mikor kért elõször segítséget a szakszolgálattól?
Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)tõl? ...................................................................................................................................................................................
Születési idõ:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége: ……………………………. – nem nyilatkozott**
Foglalkozása:……………………………...……...– nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Titkolt terhesség volt-e?
igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, annak okai:.................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………… – nem nyilatkozott**
Családja elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**
Tágabb környezete elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**
Az örökbeadás okai:.................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………… – nem nyilatkozott**
Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:……………………………– nem nyilatkozott*
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint):
.........................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………… – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ egyéb személyek:
.........................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………… – nem nyilatkozott**
A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:……………………...…………….. – nem nyilatkozott**
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Gyermekeinek száma:

örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,
albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete:
havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**
Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**
Tanul:
igen – nem – nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma: …….…… fõ – nem nyilatkozott**
A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott**
b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
Mikor kért elõször segítséget a szakszolgálattól?
Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)tõl? ...................................................................................................................................................................................
Születési idõ:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott**
Foglalkozása:…………………………………... – nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**
A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint):
.........................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………… – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ egyéb személyek:
.........................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………… – nem nyilatkozott**
A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:………………...………………….. – nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma:

örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
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Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,
albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait:
igen – nem – nem nyilatkozott**
Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**
Tanul: igen – nem – nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:…………fõ – nem nyilatkozott**
A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott**
* A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.
** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthetõ ki, a megfelelõ részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.

C) Az örökbe adott gyermek örökbefogadás elõtti adatai és a vér szerinti szülõk adatai nyílt örökbefogadás esetén
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv részére küldendõ adatok)
Kód (megyenév + szám): .......................................................................................................................................................................................
1. A gyermek örökbefogadás elõtti személyi adatai és az örökbefogadás elõkészítésére vonatkozó adatok
Név:
Születési helye:
Születési idõ:
Neme:
Anyja neve*:
Apja neve*:
Törvényes képviselõje (amennyiben az örökbefogadás elõtt nem a szülõk a törvényes képviselõk):
A törvényes képviselõ hozzátartozója-e a gyermeknek? igen nem
A gyermek állampolgársága:
A gyermek lakóhelye (csak a település neve):
A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):
A gyermek örökbefogadó családba helyezése elõtti tényleges tartózkodási helye: (kórház megnevezése, családok
átmeneti otthonának megnevezése, szülõ háztartása, családbafogadó gyám háztartása, egyéb):..........................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Testvéreinek száma:
A gyermek egészségi állapota, fejlõdése:
A vér szerinti szülõk gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal elõtt tett hozzájárulásának idõpontja:
A gyermek törvényes képviselõje (amennyiben az örökbefogadás elõtt nem a szülõk a törvényes képviselõk)
hozzájárulásának idõpontja:
A gyermek kötelezõ gondozási idõre történõ kihelyezésének idõpontja:
Örökbefogadást elõsegítõ magánszervezet közvetítette-e az örökbefogadást?

igen

nem

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítette-e az örökbefogadást?

igen

nem

Ha területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítette az örökbefogadást, kérjük, válaszolja meg a 2. pontban
szereplõ kérdéseket!
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2. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai
a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk:
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Mikor kért elõször segítséget a szakszolgálattól?
Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)tõl? ...................................................................................................................................................................................
Anya neve*
Születési ideje:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott**
Foglalkozása:………………………………..…...– nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll:
igen – nem**
Titkolt terhesség volt-e?
igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, annak okai:
.........................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………… – nem nyilatkozott**
Családja elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**
Tágabb környezete elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**
Az örökbeadás okai:
.........................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………… – nem nyilatkozott**
Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:……………………………– nem nyilatkozott**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint):
.........................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………… – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ egyéb személyek:
.........................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………… – nem nyilatkozott**
A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma:

örökbeadott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
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Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,
albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**
Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**
Tanul:
igen – nem – nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:…………fõ – nem nyilatkozott**
A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott**
b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk
Mikor kért elõször segítséget a szakszolgálattól:
Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)tõl? ...................................................................................................................................................................................
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
Apa neve*:
Születési ideje:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége: ……………………………. – nem nyilatkozott**
Foglalkozása:………………...…………………...– nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll:
igen – nem**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**
A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint):
.........................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………… – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ egyéb személyek:
.........................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………… – nem nyilatkozott**
A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma:

örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**
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Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,
albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme: van – nincs – nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**
Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**
Tanul:
igen – nem – nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:…………fõ – nem nyilatkozott**
A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott**

* Az országos örökbefogadási nyilvántartás számára a szülõk neve helyett a szakszolgálat által képzett és általa
azonosítható kódszám küldendõ meg.
** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthetõ ki, a megfelelõ részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.
D) Örökbe fogadni szándékozó személyek
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv részére küldendõ adatok)
Megyenév/Kód:
A nyilvántartásba vétel ideje [15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 146. § (2) bek.]: ........... év ......... hó ........ nap
1.

Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai:
Anya neve:
Születési hely:
Születési idõ:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Elérhetõség (telefonszám, e-mail cím):
Családi állapota*:
– egyedülálló

Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:
Apa neve:
Születési hely:
Születési idõ:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Elérhetõség (telefonszám, e-mail cím):

– házas,
– élettársi kapcsolatban
élõ,
– bejegyzett élettársi
kapcsolatban élõ
– házasságban élõ
önállóan – a másik
házastárs hozzájárulásával
– örökbefogadó
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Családi állapota*:

Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:
2.

Az alkalmasságot megállapító:
Gyámhivatal megnevezése:
Határozat száma:
Kelte:
Jogerõs:

3.

Vagyoni helyzet adatai:
Lakáshasználat jogcíme*:
– Tulajdonos
– Tulajdonos rokona
– Fõbérlõ
– Fõbérlõ rokona
– Társbérlõ
– Albérlõ
– Egyéb:
Lakás szobaszáma:
Lakás komfortfokozata*:
– Komfort nélküli
– Félkomfortos
– Komfortos
– Összkomfortos
A lakásban együtt élõk száma:
Anya:
Jövedelem összege:
A jövedelem forrása**:
– Munkaviszonyból:
– Vállalkozásból:
– Egyéb rendszeres pénzellátásból:
– Egyéb:
Apa:
Jövedelem összege:
A jövedelem forrása**:
– Munkaviszonyból:
– Vállalkozásból:
– Egyéb rendszeres pénzellátásból:
– Egyéb:

– egyedülálló

•
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– házas,
– élettársi kapcsolatban
élõ,
– bejegyzett élettársi
kapcsolatban élõ
– házasságban élõ
önállóan – a másik
házastárs hozzájárulásával
– örökbefogadó

MAGYAR KÖZLÖNY

4.
5.

6.

•

Egészségi állapotra
vonatkozó adat:
Örökbe fogadni szándékozó személyek
fényképe(i) (önkéntes adatszolgáltatás
alapján):
A gyermekkel kapcsolatos elvárásai(k):
Gyermekek száma**:
Neme**:
Életkora:
Testvér életkora:
Testvér életkora:
Egészségi állapota:
Milyen betegségeket,
fogyatékosságokat fogad el:
Mi az, ami egészségi szempontból
kizáró tényezõ:
Milyen egyéb elvárásai vannak a
gyermekkel kapcsolatban:
Mi az, ami egyéb kizáró tényezõ lehet:

7.

A gyámhivatal döntése
alapján milyen gyermek
örökbefogadására
alkalmas

8.

Az örökbe fogadni szándékozó
családjában nevelkedõ
gyermekek:

9.
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Örökbefogadás módja**:

Anya: .................................................................................................................
Apa: ...................................................................................................................

– 1 gyermek
– testvérek is, számuk:
– fiú
– leány
.... év ...... hónaptól .... év ........ hónapig
.... év ...... hónaptól .... év ........ hónapig
.... év ...... hónaptól .... év ........ hónapig
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
1 gyermek
egészséges

Testvérek is, számuk:
Milyen fokban fogyatékos,
beteg gyermek is
fiú
leány
Életkora: ...... év ..... hónaptól .... év ....... hónapig
Testvér életkora: ...... év ..... hónaptól .... év ....... hónapig
Neme:
Születési ideje
Saját/nevelt/örökbefogadott
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
– titkos

10. Az örökbe fogadni szándékozó helyzete
az örökbefogadás szempontjából:*
– Örökbefogadásra várakozik
– Nem fogadókész – ennek oka:
– Felülvizsgálat alatt – ennek oka:
– Örökbefogadás folyamatban

* A felsoroltak közül egyet kérünk aláhúzni.
** A felsoroltak közül több is bejelölhetõ (aláhúzással).”

– nyílt
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2. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

Adatlap
a közhasznú szervezet Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységérõl
(A mûködést engedélyezõ szerv számára továbbítandó adatok)
A) adatlap
A közhasznú szervezet neve:
Összesítõ adatlap
1. A tárgyévben a közhasznú szervezettõl segítséget kérõ válsághelyzetben lévõ
– várandós anyák száma:
– vér szerinti anyák száma:
Segítséget kérõ anyák és apák száma, ha együtt kértek segítséget:
Segítséget kérõ apák száma:
2. Kelengye és egyéb tárgyi juttatások száma:
3. A tárgyévben családjába gondozott gyermekek száma:
4. A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezéshez segített gyermekek száma:
5. Gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermekek száma:
6. Hány esetben döntött úgy a vér szerinti szülõ, hogy a titkos örökbefogadást választja:
7. A tárgyévben örökbe fogadott gyermekek száma:
B) Adatlap
A közhasznú szervezet neve:
A tárgyévben családjába gondozott gyermekekrõl gyermekenként kitöltendõ adatok
Az anya a gyermek születése elõtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idõvel:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az anya életkora a szüléskor:
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elõl és miért:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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C) Adatlap
A közhasznú szervezet neve:
A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezett gyermekekrõl gyermekenként kitöltendõ adatok
Az anya a gyermek születése elõtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idõvel:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az anya életkora a szüléskor:…….
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen ki elõl és miért:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
”
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3. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

Adatlap a közhasznú szervezet által közvetített nyílt örökbefogadásról
(Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv részére küldendõ adatok)
A nyílt örökbefogadást közvetítõ közhasznú szervezet neve:
1. A gyermek örökbefogadás elõtti személyi adatai és az örökbefogadás elõkészítésére vonatkozó adatok
Gyermek neve:
Születési helye:
Születési idõ:
Neme:
Anyja neve*:
Apja neve*:
Törvényes képviselõje (amennyiben az örökbefogadás elõtt nem a szülõk a törvényes képviselõk):
A törvényes képviselõ hozzátartozója-e a gyermeknek? igen nem
A gyermek állampolgársága:
A gyermek lakóhelye (csak a település neve):
A gyermek tartózkodási helye (csak a település neve):
A gyermek örökbefogadó családba helyezése elõtti tényleges tartózkodási helye: (kórház megnevezése, családok
átmeneti otthonának megnevezése, szülõ háztartása, családbafogadó gyám háztartása, egyéb):..........................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Testvéreinek száma:
A gyermek egészségi állapota, fejlõdése:
Az örökbe fogadó szülõ nyilvántartásba vételének ideje:
A vér szerinti szülõk gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal elõtt tett hozzájárulásának idõpontja:
A gyermek törvényes képviselõje hozzájárulásának idõpontja:
A gyermek kötelezõ gondozási idõre történõ kihelyezésének idõpontja:
2. Az örökbe adott gyermek vér szerinti szüleinek adatai
a) A vér szerinti anyára vonatkozó adatok, információk:
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Mikor kért elõször segítséget?
Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)tõl? ...................................................................................................................................................................................
Anya neve*
Születési ideje:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):
Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott**
Foglalkozása:…………………………………... – nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll:
igen – nem**
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Titkolt terhesség volt-e?
igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, annak okai: ................................................................................................................................................................................................
………………………………………………… – nem nyilatkozott**
Családja elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**
Tágabb környezete elõtt titkolta-e terhességét: igen – nem – nem nyilatkozott**
Az örökbeadás okai: ................................................................................................................................................................................................
………………………………………………… – nem nyilatkozott**
Az örökbe adott gyermek hányadik gyermeke:…………………………… – nem nyilatkozott**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint): .........................................................................................................................
……………………………………… – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ egyéb személyek:......................................................................................................................................................
……………………………………… – nem nyilatkozott**
A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma:

örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,
albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**
Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**
Tanul: igen – nem – nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:…………fõ – nem nyilatkozott**
A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott**
b) A vér szerinti apára vonatkozó adatok, információk
Mikor kért elõször segítséget?
Kért-e más szerv(ek)tõl segítséget? igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, mely szerv(ek)tõl?..........................................................
Milyen segítséggel tudta volna nevelni gyermekét?
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Apa neve*:
Születési idõ:
Állampolgársága:
Lakóhelye (csak a település neve):

5128

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 24. szám

Tartózkodási helye (csak a település neve):
Iskolai végzettsége ……………………………. – nem nyilatkozott**
Foglalkozása:…………………………………... – nem nyilatkozott**
Egészségi állapota:
Gondnokság alatt áll:
igen – nem**
Családi helyzete:
Családi állapota: egyedülálló, házas, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatban él – nem nyilatkozott**
A gyermek anyjával együtt él-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ rokonok (rokonsági fok szerint):
.........................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………– nem nyilatkozott**
Közös háztartásban élõ egyéb személyek:
.........................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………– nem nyilatkozott**
A terhességrõl, a gyermek megszületésérõl tudomásuk volt-e: igen – nem – nem nyilatkozott**
Ha igen, kinek:…………………………………………….. – nem – nem nyilatkozott**
Gyermekeinek száma:

örökbe adott:
más által nevelt:
általa nevelt:
nem nyilatkozott**

Vagyoni helyzetére vonatkozó adatok:
Lakhatási lehetõsége: saját tulajdonú lakás, tulajdonos rokona, fõbérlõ, fõbérlõ rokona,
albérlõ, szívességi lakáshasználó, egyéb – nem nyilatkozott**
Jövedelmi helyzete: havi jövedelmének összege:..................Ft, – nem nyilatkozott**
Havi rendszeres jövedelme:
van – nincs – nem nyilatkozott**
Jövedelme fedezi-e havi kiadásait: igen – nem – nem nyilatkozott**
Jövedelemszerzõ tevékenységének formája:
Állandó, alkalmi, idénymunka – nem nyilatkozott**
Tanul: igen –nem –nem nyilatkozott**
Általa eltartottak száma:…………fõ – nem nyilatkozott**
A gyermek születését követõen jogosult lenne-e gyermekgondozási díjra:
igen – nem – nem nyilatkozott**

* Az országos örökbefogadási nyilvántartás számára a szülõk neve helyett a szervezet által képzett és általa
azonosítható kódszám küldendõ meg.
** A válasz önkéntes nyilatkozat alapján tölthetõ ki, a megfelelõ részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.”
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4. melléklet a 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelethez

A közhasznú szervezet által az örökbe fogadandó gyermekrõl
és az örökbe fogadni szándékozó személyrõl a Gyvt. 141/B. § alapján vezetett nyilvántartás
A) adatlap
Az örökbe fogadandó gyermek adatai
1. A gyermek személyi adatai
Név:
Születési helye:
Születési idõ:
Neme:
Anyja neve:
Apja neve:
Törvényes képviselõje:
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Testvéreinek száma:
2. A gyermek egészségi állapota, fejlõdése:
3. A vér szerinti szülõk gyermekük nyílt örökbefogadásához a gyámhivatal elõtt tett hozzájárulásának idõpontja:
A gyermek törvényes képviselõje hozzájárulásának idõpontja:
B) adatlap
Az örökbe fogadni szándékozó személy adatai
A nyilvántartásba vétel ideje (a megállapodás megkötésének ideje):
1.

Az örökbe fogadni szándékozó személyek személyi adatai:
Anya neve:
........................................................................................................
Születési hely:
........................................................................................................
Születési idõ:
........................................................................................................
Anyja neve:
........................................................................................................
Állampolgársága:
........................................................................................................
Lakóhely:
........................................................................................................
Tartózkodási hely:
........................................................................................................
Családi állapota:*

Iskolai végzettsége:
Foglalkozása:
Apa neve:
Születési hely:
Születési idõ:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:

– egyedülálló
– házas
– élettársi kapcsolatban él
– bejegyzett élettársi kapcsolatban él
– házasságban élõ önállóan – a másik házastárs
hozzájárulásával – örökbefogadó

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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– egyedülálló
– házas
– élettársi kapcsolatban él
– bejegyzett élettársi kapcsolatban él
– házasságban élõ önállóan – a másik házastárs
hozzájárulásával – örökbefogadó

Iskolai végzettsége:

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Foglalkozása:
Az alkalmasságot megállapító gyámhivatal
megnevezése:
Határozat száma:
Kelte:
Jogerõs:
Egészségi állapotra
vonatkozó adat:
Örökbe fogadni szándékozó személyek fényképe(i)
(önkéntes adatszolgáltatás alapján):
A gyermekkel kapcsolatos elvárásai(k):
Gyermekek száma:
Neme**:
Életkora:
Egészségi állapota:
Milyen betegségeket,
fogyatékosságokat fogad el:
Mi az, ami egészségi szempontból
kizáró tényezõ:
Milyen egyéb elvárásai vannak a
gyermekkel kapcsolatban:
Mi az, ami kizáró tényezõ lehet:

A gyámhivatal döntése
alapján milyen gyermek
örökbefogadására
Alkalmas:
A családban nevelkedõ
gyermekek:

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Anya:
Apa:

– 1 gyermek
– testvérek is, számuk
– fiú
– leány
.... év ...... hónaptól ..... év ........ hónapig
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
1 gyermek
Testvérek is, számuk
egészséges
fogyatékos,beteggyermekis
fiú
leány
Életkora: ...... év ..... hónaptól .... év....... hónapig
Neme:
Kora
Saját/nevelt/örökbe
fogadott
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

* A megfelelõ választ kérjük aláhúzni.
** Amennyiben a gyermek neme fiú vagy lány is lehet, kérjük, mindkettõt jelöljék be!”
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A Kormány 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény
30. § (1) bekezdés b) pontjában,
az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdésében,
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,
az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvny 57. § (3) bekezdésében,
az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,
a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében,
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (4) bekezdésében,
az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 11. §-ában,
a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés i) pontjában,
a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (1) bekezdésében,
a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói
magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 10. § (3) bekezdésében,
a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. §
a) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában,
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a következõket rendeli el:

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogállása
1. §

(1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) központi hivatal. A NÉBIH-et az
agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(2) A NÉBIH önállóan mûködõ és gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.
(3) A NÉBIH-et elnök (a továbbiakban: elnök) vezeti.
(4) A miniszter irányítási jogkörében
a) az elnök javaslata alapján kinevezi és felmenti a NÉBIH különbözõ szakterületekért felelõs elnökhelyetteseit
(a továbbiakban: elnökhelyettesek),
b) jóváhagyja a NÉBIH éves munkatervét,
c) jóváhagyja a NÉBIH feladataival összefüggõ elektronikus kapcsolattartás és adatátvitel fejlesztését.
(5) A NÉBIH székhelye Budapest.
(6) A NÉBIH az egész országra kiterjedõ illetékességgel rendelkezik.
(7) A NÉBIH alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül vállalkozási tevékenységet folytathat.

2. A NÉBIH elnöke
2. §

(1) Az elnök
a) javaslatot tesz a miniszternek az elnökhelyettesek kinevezésére, felmentésére, a kinevezés és a felmentés
kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökhelyettesek felett,
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a NÉBIH fõosztályvezetõ besorolású vezetõi felett, a kinevezés és felmentés
jogát a fõosztályvezetõ-helyettes besorolású vezetõi felett, továbbá a NÉBIH valamennyi kormánytisztviselõje
esetében dönt az alapilletmény eltérítés mértékérõl,
c) felelõs a NÉBIH részére jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, illetve megállapodásban
meghatározott feladat hatékony ellátásáért, amelyrõl évente beszámol a miniszternek,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

felelõs a NÉBIH feladatellátásának minõségbiztosításáért,
elkészíti és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti a NÉBIH éves munkatervét,
elkészíti és a miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti a NÉBIH szervezeti és mûködési szabályzatát,
javaslatot tesz a NÉBIH költségvetésének megállapítására,
felelõs a NÉBIH költségvetésének betartásáért,
mûködteti a NÉBIH laboratóriumait,
jogszabályban meghatározott keretek között kidolgozza és fejleszti az elektronikus kapcsolattartás, adatátvitel és
adatbázis technikai rendszerét a NÉBIH feladatellátásával összefüggésben.
(2) Az elnök a fõvárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) mezõgazdasági
szakigazgatási szerve tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés
h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje.
(3) Az elnök a (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási
szervének kormánytisztviselõjét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt jelentõségû okból
azonnali intézkedést igénylõ esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, továbbá
jelentést kérhet.
(4) Az elnök kibocsátja a NÉBIH, valamint a megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szerv hatósági
eljárásban részt vevõ kormánytisztviselõi részére kiadásra kerülõ igazolványt.

3. A NÉBIH eljárása
3. §

(1) A NÉBIH közigazgatási hatósági ügyben országos illetékességgel jár el.
(2) Ha az adott ügyre vonatkozó döntés elõkészítésében közremûködõ személlyel összefüggésben a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn,
a döntés-elõkészítésre annak megkezdése elõtt, vagy – ha a kizárás oka a döntés-elõkészítõ tevékenység megkezdése
után következik be – a döntés-elõkészítés újbóli lefolytatására kizárással nem érintett ügyintézõt kell kijelölni.
(3) A jogszabályban meghatározott
a) járványügyi, vagy más kiemelt jelentõségû okból azonnali intézkedést igénylõ esetekben a NÉBIH
kormánytisztviselõje az országos fõállatorvos kijelölése alapján,
b) növény- és talajvédelmi ügyekben az országos fõállatorvossal egyeztetve az országos növény- és talajvédelmi
fõfelügyelõ
nyilatkozhat, illetve hozhat nyilvánosságra adatokat.

4. A NÉBIH és a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei közötti
irányítási kapcsolatok
4. §

(1) A NÉBIH szakmai irányító tevékenysége keretében a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei:
a) részt vesznek a NÉBIH által szervezett képzéseken (beleértve az elektronikus távoktatást is), valamint az ahhoz
kapcsolódó vizsgákon, a szakmai felkészültségrõl bizonyítványt kapnak,
b) a NÉBIH szakmai informatikai rendszerein keresztül látják el a hatáskörükbe tartozó feladatokat,
c) a NÉBIH által kiadott és kötelezõen alkalmazandó szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak megfelelõen végzik az
ellenõrzéseiket és szakmai tevékenységüket,
d) végrehajtják a NÉBIH által kiadott ellenõrzési és mintavételi terveket,
e) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyûjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek,
valamint jelentést küldenek a NÉBIH-nek,
f) részt vesznek a központosított mintaszállítási rendszer mûködtetésében,
g) a NÉBIH által kiadott iratmintákat használják a szakmai feladatellátás során,
h) kiállítják az áruk nemzetközi kereskedelméhez szükséges export bizonyítványokat és egyéb okiratokat,
i) a levett minták vizsgálatát a NÉBIH által kijelölt laboratóriumokban végeztetik,
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j)

(2)

(3)

(4)

(5)

a NÉBIH által végrehajtott belsõ ellenõrzéseken, auditokon, szakterületi ellenõrzéseken tett ajánlások alapján
meghatározott intézkedéseket végrehajtják, közremûködnek nemzetközi szervek által végrehajtott külsõ
auditokon,
k) részt vesznek a NÉBIH által szervezett értekezleteken, mûködtetett szakmai munkacsoportokban,
l) ellátják a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkezõ feladatokat,
m) közremûködnek a szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,
n) részt vesznek a feladatkörüket érintõ átruházott és együttmûködõi – így különösen az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások
tekintetében a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által átruházott, illetve
együttmûködõként ellátott – feladatok végrehajtásában,
o) az elvégzett feladataikról közvetlenül jelentenek a NÉBIH-nek.
A megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei a NÉBIH által kiadott szakmai eljárásrendek,
útmutatók, minõségirányítási elvek, valamint a NÉBIH által kötött megállapodások figyelembevételével látják el
feladataikat.
A megyei kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szervei, valamint azok önálló feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ szervezeti egysége szakmai mûködésének biztosítása érdekében a NÉBIH szakmai irányítási körébe tartozó
feladat és célfeladat forrásának biztosítására a megyei kormányhivatallal egyedi megállapodást köthet, amelyben
rendelkezik a pénzeszközátadás, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjérõl, illetve a feladatellátáshoz eszközöket
biztosíthat.
A NÉBIH az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egyes támogatások tekintetében az MVH által átruházott, illetve együttmûködõként ellátott feladatok
ellátása érdekében megállapodást köthet a megyei kormányhivatallal, amelyben rendelkezni kell ezeknek
a feladatoknak az ellátásához a pénzeszközátadás, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjérõl.
A megyei kormányhivatal a mezõgazdasági szakigazgatási szervéhez hatósági tevékenység ellátásával
összefüggésben befolyt igazgatási szolgáltatási díj 20%-ának megfelelõ összeget a NÉBIH részére a szakmai feladatok
ellátása érdekében befizeti.

5. Kijelölõ rendelkezések
5. §

(1) A NÉBIH-et a Kormány
a) növénytermesztési hatóságként,
b) talajvédelmi hatóságként,
c) élelmiszerlánc-felügyeleti szervként,
d) tenyésztési hatóságként,
e) erdészeti hatóságként,
f) vadászati hatóságként,
g) halászati hatóságként,
h) borászati hatóságként,
i) mezõgazdasági igazgatási szervként,
j) pálinkaellenõrzõ hatóságként
jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt egyes hatósági feladatkörökbe tartozó hatáskörök ellátására a Kormány rendelete más
szervet is kijelölhet.

6. §

(1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.
évi LII. törvény (a továbbiakban: vetõmagtörvény) 2. §-ának 9. és 25. pontjában, 7. §-ának (1) és (5) bekezdésében,
8. §-ában, 9. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 10. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 11. §-ának (1) bekezdésében,
12. §-ának (1)–(4) bekezdésében, 14. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 15. §-ának (2) és (7)–(11) bekezdésében, 18.
§-ának (3)–(4) bekezdésében, 19. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 20. §-ának (1) és (3)–(6) bekezdésében, 23. §-a
(1) bekezdésének a)–g) pontjában, h) pontjában a prebázis és bázis kategóriájú szõlõ- és gyümölcs, valamint
a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, a szuper elit szaporítási fokú vetõmag
és a törzsültetvények vonatkozásában, i)–l) pontjában, 23. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 24. §-ának b) pontjában,
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26. §-ának (2) bekezdésében az a)–d) pont vonatkozásában, 27. §-ában, valamint 28. §-ának (1) és (3) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A NÉBIH a vetõmagtörvény szerinti feladatok ellátása érdekében fajtakísérleti állomásokat, illetve fajtakitermesztõ
állomást mûködtet.
(3) A vetõmagvak és vegetatív szaporítóanyagok géntechnológiai eredetének vizsgálata, hatósági ellenõrzése
tekintetében eljáró hatóságként a Kormány a NÉBIH-et jelöli ki.
7. §

(1) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: állattenyésztési törvény) 3. §-ának 19–20., 23. és
26. pontjában, 7. §-ának (2)–(5) és (7) bekezdésében, 9. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 10. §-ának (1) és
(3) bekezdésében, 11. §-ának (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésének b) pontjában, 15. §-a (1) bekezdésének
e) pontjában, 16. §-ában, 17. §-ának a)–l) pontjában, 18. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 18. §-ának (2)–(5) és
(7)–(8) bekezdésében, 19. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, 20. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 21. §-ának (2) és
(5) bekezdésében, 22. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 24. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
26. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 28. §-ának (2) bekezdésében, 29. §-ában, 30. §-ának
(4) bekezdésében, 34. §-ának (2) bekezdésében, 37. §-ának (2) bekezdésében, 41. §-ában, 42. §-ában, 44. §-ában, 45.
§-ának (1)–(3) bekezdésében, továbbá 46. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány tenyésztési hatóságként
a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) Az állattenyésztési törvény 16. §-ának b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti
szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

8. §

(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5. §-ának
(6) bekezdésében, 8. §-ának (2) bekezdésében, 8/A. §-ának (3) bekezdésében, 8/B. §-ának (1) és (3) bekezdésében,
15. §-ának (5) bekezdésében, 16. §-ának (2) bekezdésében, 17. §-ának (5) és (6) bekezdésében, 18. §-a
(1) bekezdésének g) pontjában, 19. §-ának (4) bekezdésében, 23. §-ának (4) bekezdésében, 24. §-a (1) bekezdésének a)
pontjában, 24. §-ának (2) bekezdésében, 25. §-ának (1) és (4)–(5) bekezdésében, 26. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
27. §-a (1) bekezdésének d) pontjában és (5) bekezdésében, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésében,
32. §-a (2) bekezdésének a)–d) pontjában, 32. §-ának (4) bekezdésében, 33. §-ában, 34. §-a (1) bekezdésének
f)–h) pontjában, i) pontjában állatgyógyászati készítmények nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati
készítmények hatóanyagainak kereskedelme vonatkozásában, 34. §-a (2) bekezdésének b)–l) pontjában, 34. §-a
(3) bekezdésében, 34. §-a (4) bekezdésének a)–b) és f)–j) pontjában, 35. §-a (3) bekezdésének a)–f) pontjában, 35. §-a
(4) bekezdésének a)–c) pontjában, 35/A. §-ában, 36. §-a (3) bekezdésében, 37. §-a (1) bekezdésének a), b) pontjában
növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve fajtaszelekciós munkára történõ behozatala, valamint
feltartóztatott szállítmányok behozatala vonatkozásában és c)–d) pontjában, 37. §-a (2) bekezdésében, 37. §-a
(3) bekezdésének a)–g) és i) pontjában, 38. §-a (1) bekezdésének h)–i, l)–p) és r)–s) pontjában, 38. §-ának (4) és
(5) bekezdésében, 39. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 40. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 41. §-ában, 42. §-a
(1) bekezdésének a)–d) pontjában, 43. §-ában, 44. §-ának (1)–(6) bekezdésében, 45. §-ában, 47/B. §-ának (1) és
(11) bekezdésében, 47/C. §-ának (3) bekezdésében, 48. §-a (1) bekezdésének a)–l) pontjában, 49. §-ának
(1) bekezdésében, 51. §-ának (3) bekezdésében, 56. §-ában, 57. §-ában, 58. §-ában, 59. §-ának (6) bekezdésében,
60. §-a (1) bekezdésének k) pontjában, 61. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 62. §-ának (3) bekezdésében, 63. §-a
(1) bekezdésének b)–c) pontjában, 71. §-ának (3)–(5) bekezdésében, 72. §-ában, valamint a Mellékletének 22. és
39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) Az Éltv. 32. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a NÉBIH laboratóriumot mûködtet, illetve kijelöli az Éltv. szerinti
hatósági ellenõrzések során vett minták vizsgálatait végzõ állami laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján
közzéteszi.
(3) A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának kerületi állat-egészségügyi
és élelmiszer-ellenõrzõ hivatala (a továbbiakban: kerületi hivatal) és a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága által az Éltv. 32. §-ának (3) bekezdése alapján
nyilvántartott bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezések és -fertõzések adatait a NÉBIH rendszeresen értékeli és
közzéteszi.
(4) A NÉBIH az Éltv. 33. §-ának c) pontja szerinti eseményeket országos szinten összegzi és elemzi, és amennyiben az
szakmailag indokolt, koordinálja azok – szükség szerint helyszíni – kivizsgálását és az intézkedéseket.
(5) Az Éltv. 34. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a NÉBIH elrendeli a járványveszély esetén szükséges járványügyi
intézkedéseket.
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(6) Az Éltv. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján a NÉBIH koordinálja az engedélyköteles termékek hivatalos vizsgálataiban
közremûködõ megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságainak tevékenységét, ennek keretében
elõkészíti az engedélyezési vizsgálatokat, nyilvántartja és ellenõrzi a kísérleteket.
(7) Az Éltv. 38. §-a (1) bekezdésének q) pontja szerinti nyilvántartást a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági
Gépesítési Intézet vezeti.
(8) Az Éltv. 71. §-ának (3) bekezdése alapján az elnök a NÉBIH, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága, illetve a kerületi hivatal jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertetõ közleményt
ad ki.
(9) A NÉBIH ellátja a Bizottság 2009. július 13-i, a 2005/94/EK tanácsi irányelvnek a baromfitartó egységek és más,
fogságban tartott madarakat tartó egységek madárinfluenza szempontjából történõ jóváhagyása, valamint az
említett egységekben hozott további biológiai biztonsági megelõzõ intézkedések tekintetében történõ
végrehajtásáról szóló 616/2009/EK rendeletének végrehajtása során a tagállami feladatokat.
(10) Az országos fõállatorvos – az országos illetékességgel rendelkezõ élelmiszerlánc-felügyeleti szerv útján – a külön
jogszabályban foglaltak alapján elrendeli
a) az állatjárványügyi intézkedések közül a megfigyelési körzet kialakítását, a vakcinázást, a gyógykezelést,
magán-állatorvosok közcélú igénybevételét,
b) a több megyére kiterjedõ – az Éltv. szerinti – ellenõrzések és intézkedések végrehajtását,
c) a NÉBIH-en belül az országos járványügyi központ felállítását, valamint az országos élelmiszerlánc-esemény
kezelõ központ felállítását, valamint
d) jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt jelentõségû okból azonnali intézkedést igénylõ
esetben utasítást adhat
da) a kormánytisztviselõk NÉBIH, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei
közötti kirendelésére,
db) az eszközök NÉBIH, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei közötti
átcsoportosítására.
(11) A miniszter az Éltv. 28. §-ának a)–d) pontjában, 29. §-ában, 42. §-ának (4) bekezdésében, valamint 71. §-ának
(1) bekezdésében leírt feladatait az országos fõállatorvos a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja.
(12) Az Éltv. szerinti állami védekezés több megyére kiterjedõ, illetve országos szintû elrendelésére a NÉBIH jogosult.
(13) A NÉBIH ellátja a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi
irányelvek hatályon kívül helyezésérõl szóló az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelet 75. cikk
(1) bekezdés szerinti hatáskörrel rendelkezõ hatósági, és (2) bekezdés szerinti nemzeti koordináló hatósági
feladatokat.
(14) Az évente befolyt felügyeleti díjnak az Éltv. 47/B. § (10) bekezdése szerint fejlesztésre fordítandó 10%-a a NÉBIH
bevétele. A felügyeleti díj bevétel fennmaradó összegének 40%-a a NÉBIH bevétele, 60%-át a Nemzeti Államigazgatási
Központ részére tovább kell utalni.
(15) Az Éltv. 47/B. § (11) bekezdése szerinti beszámoló elkészítése érdekében a fõvárosi és megyei kormányhivatal
mezõgazdasági szakigazgatási szerve beszámolót készít, amelyet a tárgyévet követõ év március 15-éig köteles
a NÉBIH-nek megküldeni.
9. §

(1) Az Éltv. 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 24. §-ának (2) bekezdésében, a 27. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
valamint 31. §-ában foglalt feladatokra a Kormány a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A NÉBIH:
a) közremûködik a magyar nemzeti élelmezés- és táplálkozáspolitika végrehajtásában az élelmiszer- és
takarmánybiztonság vonatkozásában,
b) kapcsolatot tart az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal és egyéb, az élelmiszer- és takarmánybiztonság
területén érintett nemzetközi, tagállami és hazai szervezetekkel,
c) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság megbízására szakvéleményeket, szaktanulmányokat készít, segítséget
nyújt, adatot gyûjt, és elvégzi a felmerülõ kockázat azonosítással kapcsolatos feladatokat,
d) kijelölt kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelzõ
rendszerének hálózatában,
e) javaslatot tesz az élelmiszer- és takarmánybiztonságot veszélyeztetõ eseményekkel kapcsolatos kormányzati
intézkedések kidolgozásához,
f) azonosítja és jellemzi az élelmiszer- és takarmánybiztonságra kockázatot jelentõ területeket,
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g)
h)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

kialakítja az egységes kockázatbecslési módszereket,
a nemzetközi és hazai élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-minõségi, takarmánybiztonsági,
továbbá a géntechnológia felhasználására vonatkozó információkat, ismereteket, követelményeket gyûjt,
elemez, értékel,
i) közremûködik az emberi egészséget közvetlenül vagy közvetve veszélyeztetõ ártalmak azonosításában és
felszámolásában,
j) az adatszolgáltatás keretében adatokat gyûjt és elemez az élelmiszerek okozta megbetegedésekrõl.
A többéves nemzeti ellenõrzési terv elõkészítését és végrehajtását a NÉBIH koordinálja.
A 882/2004/EK rendelet 44. cikke szerinti éves országjelentést a NÉBIH készíti, az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás
alapján.
A hatóságok a hatékony, koordinált és magas színvonalú élelmiszerlánc felügyelet érdekében a feladatkörükben
rendelkezésükre álló adatokat évente, intézkedést igénylõ esetben soron kívül átadják a NÉBIH-nek.
A hatóságok a rendkívüli élelmiszerlánc eseményekrõl és az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekrõl, valamint
minden, a 178/2002/EK rendelet 50. cikkében meghatározott esetben a NÉBIH-et haladéktalanul kötelesek
tájékoztatni.
Az élelmiszer- és takarmánybiztonságot veszélyeztetõ, (6) bekezdés szerinti rendkívüli élelmiszerlánc eseményrõl a
NÉBIH valamennyi érintett hatóságot haladéktalanul értesíti, és eleget tesz a (2) bekezdés d) pontjában foglalt
kötelezettségének.
A NÉBIH a soron kívüli intézkedések koordinációja keretében összeállítja az élelmiszer- és takarmány-biztonsági
válságkezelés során követendõ intézkedési és kommunikációs tervet (a továbbiakban: válságkezelési terv), amelyet –
az országos fõállatorvos javaslatára – a miniszter hagy jóvá.
Az élelmiszerlánc termékek ellenõrzése tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köteles a NÉBIH-hel szorosan
együttmûködni, és minden elvárható segítséget és információt megadni, a NÉBIH hatékony élelmiszerlánc felügyeleti
tevékenységének elõsegítése érdekében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ennek keretében különösen a NÉBIH
rendelkezésére bocsátja a feladatkörében tudomására jutott, az élelmiszerlánc szempontjából jelentõs áruforgalmi és
határellenõrzési adatokat.

10. §

A NÉBIH ellátja a szakmai szintû hazai és nemzetközi állatvédelmi kapcsolattartói feladatokat, szervezi az állami
állatvédelmi feladatok végrehajtását, szakmailag elõkészíti az állatvédelmi szabályozást, ellátja a jogszabályban
meghatározott egyéb állatvédelmi feladatokat.

11. §

A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény
3. §-a (1) bekezdés k) pontjában, 15. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 32. §-a (2) bekezdésében a Kormány
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

12. §

A mezõgazdasági élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen
forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási
szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

13. §

(1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 20. §-ának
(1) bekezdésében, 21. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-ának (5), (7) és (10) bekezdésében, 24. §-ának (1) és
(2) bekezdésében, 24/A. §-ának (1), (2), (5) és (8) bekezdésében, 25. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 28. §-ában,
29. §-ában, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának (2) bekezdésében, 40. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
40. §-ának (5) és (7) bekezdésében, 41. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 48. §-ának (1), (5), (6)
és (9) bekezdésében, valamint 51. §-ának (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként
a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A bortörvény 3. §-ának (2), (3) és (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány termõhelyi katasztert vezetõ
szervként a NÉBIH-et jelöli ki.
(3) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény 34. §-ában és 36. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány borászati
hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
(4) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 6. §
(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
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14. §

(1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)
32. §-ának (5) bekezdésében, 43. §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 103. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A NÉBIH igazgatási feladatai körében
a) koordinálja, irányítja és ellenõrzi a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti hatósági feladatai
végrehajtását,
b) koordinálja, irányítja és ellenõrzi a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti támogatásokhoz
kapcsolódó feladatai végrehajtását,
c) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, a megyei kormányhivatalok
erdészeti igazgatóságai és a saját tevékenysége során keletkezett adatokat,
d) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok végrehajtását,
e) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabálytervezeteket,
f) kialakítja és mûködteti az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszereket,
g) a miniszter felkérése alapján közremûködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
h) a jogszabályban foglalt tartalommal üzemelteti, felügyeli és vezeti
ha) az Országos Erdõállomány Adattárat,
hb) az erdõgazdálkodói nyilvántartást,
hc) az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást,
hd) az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást,
he) az erdei lovaglásra és jármûközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását,
hf) az erdõfelújítási biztosítékok elõírásáról, teljesítésérõl és felszabadításáról szóló nyilvántartást,
i) ellátja a NATURA 2000 erdõk körzeti erdõtervezésével, felülvizsgálatával kapcsolatos koordinációs és ellenõrzési
feladatokat,
j) ellátja az erdészeti hatóság feladatköréhez kapcsolódó nyilvántartásokból származó külön jogszabályban nem
nevesített adatszolgáltatási feladatokat,
k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(3) A NÉBIH a 14. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti ellenõrzés eredményérõl tájékoztatja
a) a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságának vezetõjét,
b) ismételt vagy súlyos szabálytalanság vagy jogsértõ gyakorlat esetén a kormánymegbízottat.
(4) A NÉBIH erdészeti ügyekkel foglalkozó szervezeti egységének vezetõje kizárólag felsõfokú erdészeti végzettséggel
rendelkezõ személy lehet.
(5) Az erdõrõl és erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény szerinti erdõfenntartási járulék beszedésével kapcsolatos
feladatok ellátására – amennyiben a követelés végrehajtása még nem indult meg – a Kormány a NÉBIH-et jelöli ki.
(6) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 52. §-a (13) bekezdésének b) pontjában foglaltak tekintetében a
Kormány erdészeti hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
(7) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
erdészeti hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.

15. §

(1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
21. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-ának (3) és (6) bekezdésében, 24. §-ának (2)–(3) bekezdésében, 25/A. §-ának
(2) bekezdésében, 26. §-ában, 33. §-ának (2) bekezdésében, 38/A. §-ának (4) bekezdésében, 74. §-a (6) bekezdésében,
82. §-ában, 88. §-ában, 89. §-ában, 89/A. §-a (2)–(5) bekezdésében, valamint a 92. § (1) bekezdésében foglaltak
tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, 16. §-ának
(6) bekezdésében, 19. §-ának (1) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 22. §-ának (3) bekezdésében, valamint
25. §-ának (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.

16. §

(1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében, 22. §-ának (2) bekezdésében,
30/A. §-ában, valamint 48. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány halászati hatóságként
a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A NÉBIH ellátja a Tanács 2008. szeptember 29-i, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelõzésére,
megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az
1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül
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helyezésérõl szóló 1005/2008/EK rendelete 16–18. cikkében, valamint 21. cikkében meghatározott tagállami illetékes
hatósági feladatokat.
17. §

Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
agrárgazdasági adatbázist mûködtetõ szervként a Kormány az Agrárgazdasági Kutató Intézetet, valamint a NÉBIH-et
jelöli ki.

18. §

(1) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29/C. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 29/D. §-ának
(1)–(2) bekezdésében, 29/E. §-ának (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási
szervként a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény szerinti mezõgazdasági
igazgatási szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

19. §

(1) A Kormány a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti mezõgazdasági igazgatási szervként
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt, növénytermesztési hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 8/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésében, 8/B. §-ának
(2) bekezdésében, 8/C. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási
szervként a NÉBIH-et jelöli ki.
(3) A külföldi, nem tagállami állampolgárok mezõgazdasági földterület megszerzéséhez kapcsolódó, mezõgazdasági
tevékenység folytatására vonatkozó igazolás kiadására a Kormány a NÉBIH-et jelöli ki.
(4) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/C. § (3) bekezdése szerinti kifogás a megyei
kormányhivatalok földmûvelésügyi igazgatóságánál, a NÉBIH-nek címezve nyújtható be.
(5) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/A. §-ában foglalt adóhatóság felé történõ
adatszolgáltatás tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a NÉBIH-et jelöli ki.
(6) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 41. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként
a NÉBIH-et jelöli ki.

20. §

A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény
alkalmazásában a Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

21. §

(1) A NÉBIH ellátja a 2004. május 1-je elõtt meghirdetett, nemzeti költségvetési elõirányzat terhére odaítélt
a) a fiatal gazdálkodók támogatási programja,
b) a kedvezõtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezõgazdasági termelõk éven túli hitelterheinek
mérséklésérõl szóló program, valamint
c) a gazdahitel program
szerinti támogatások felhasználásával összefüggõ jogszabályban elõírt egyes feladatokat.
(2) Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésbõl
nyújtott kiegészítõ támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének
általános feltételeirõl szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében, valamint 11. §-ában a miniszter
hatáskörébe utalt ügyek döntés-elõkészítését a NÉBIH végzi.

22. §

(1) A Kormány a vágóállatok vágás utáni minõsítése szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
(2) A Kormány
a) az állattenyésztési törvényben szabályozott inszeminátor és embrióátültetõ,
b) a Vtv.-ben szabályozott hivatásos vadász tevékenysége, valamint
c) a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 51/A. §-a szerinti szakértõi tevékenység tekintetében
a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.
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(3) A Kormány a vetõmagtörvényben szabályozott
a) a mintavevõ, valamint
b) a vetõmag forgalomba hozatala
szolgáltatási tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a NÉBIH-et
jelöli ki.
(4) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a Kormány az Éltv. hatálya alá tartozó szolgáltatási
tevékenységek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.

6. A fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történõ
engedélyezésére és a kötelezõ növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelõzése
érdekében, országos jelentõségû védett természeti területen történõ – alkalmazásának elrendelésére
irányuló eljárásban közremûködõ szakhatóságok
23. §

(1) A Kormány a fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történõ
engedélyezése iránti másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a kötelezõ növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelõzése érdekében, országos
jelentõségû védett természeti területen történõ – alkalmazásának elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban,
annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóság
állásfoglalását – az eljáró hatóság kérésére – haladéktalanul, de legkésõbb egy munkanapon belül adja meg.

7. A talajvédelmi hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok
24. §

(1) A Kormány a hígtrágya nitrátérzékeny területen történõ mezõgazdasági felhasználása engedélyezésére irányuló
másodfokú eljárásban – a felszín alatti vizek minõségének védelme kérdésében – az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély
meghosszabbítása iránti másodfokú eljárásban, továbbá a nem mezõgazdasági eredetû nem veszélyes hulladék
mezõgazdasági felhasználásának engedélyezési és az engedély meghosszabbítása iránti másodfokú eljárásban,
a) – a talajvédelmi tervnek és a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vizek minõsége és az ivóvízbázisok védelme
követelményeinek való megfelelõsége, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a szennyvíziszap
mezõgazdasági felhasználása során 5 méteren belüli talajvízszint esetén a talajvízszint figyelemmel kísérése
érdekében szükséges-e észlelõkút létesítése, és a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget, valamint
b) a vizek minõségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények,
tényezõk vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási
szervét
szakhatóságként jelöli ki.
(3) A szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának engedélyezési eljárásában
a) a szakhatósági megkereséshez csatolni kell a talajvédelmi tervet, és
b) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakhatóságként jár el.
(4) A Kormány – függetlenül a kitermelt ásványi nyersanyag felhasználási módjától – az ásványi nyersanyag kitermeléssel
járó mezõgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban
a) a bányatelek, a bányatelekkel nem rendelkezõ felhagyott bánya, meddõhányó, célkitermelõ hely, bányászati
tevékenységgel érintett egyéb terület, bányászati vagy gázipari létesítmények biztonsági övezetének, illetve – az
ugyanazon helyrajzi számú földrészletrõl nyíló, egyenként 100 m2-nél nagyobb alapterületû, mesterségesen
földbe vájt üregek együttes alapterületével számolva – a 300 m2-nél nagyobb alapterületû, bányászati
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módszerekkel kialakított föld alatti térség, föld alatti tároló térség tereprendezéssel történõ érintettségének
megállapításával,
b) a tereprendezés során kitermelt ásványi nyersanyag felhasználása, értékesítése, hasznosítása feltételeinek és
a fizetendõ bányajáradék mértékének meghatározásával
kapcsolatos szakkérdésben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

8. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok
25. §

(1) A Kormány a kizárólag állati eredetû melléktermékek égetését vagy együttégetését végzõ üzem engedélyezésére
irányuló másodfokú eljárásban – a hulladék égetésére vonatkozó levegõtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási
elõírásoknak és határértékeknek való megfelelés, valamint a levegõvédelmi ellenõrzések gyakorisága elõírásának
szakkérdésében – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.
(2) A Kormány a kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára a külön jogszabályban
meghatározott, tilalmazott, Magyarországon nem honos károsítónak, illetve az egyéb, Magyarországon nem honos,
életképes növényi károsító bármely fejlõdési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatala
engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekre és származtatott termékekre vonatkozó
egészségügyi szabályok megállapításáról, valamint az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdésének a) és e)–j) pontjaiban meghatározott
tevékenység(ek)et végzõ üzem mûködésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
a) – az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a higiénés és egészségvédelmi, a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint
a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésének kérdésében a megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szervét, valamint
b) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülésének vizsgálata, valamint
a hulladékgazdálkodási elõírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának
megítélése kérdésében, illetve barlang védõövezetén belüli engedélyezés esetén, annak elbírálása kérdésében,
hogy a védõövezetben tervezett tevékenység a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek
a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a kegyeleti állattemetõ mûködésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban – az
egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, az egészségvédelmi, a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra
vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésének kérdésében – a megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki.

9. A vadászati hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok
26. §

A Kormány
a) a vadászterület természetvédelmi érdekbõl történõ különleges rendeltetésének megállapítása iránti eljárásban
– természetvédelmi érdek fennállásának kérdése tekintetében –,
b) a Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos állatfaj vadászterületen történõ vadászati célú
telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a
természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint
megfelel-e –,
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c)

a vadaskert védett természeti területen, barlang védõövezetében történõ létesítése iránti eljárásban – annak
elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, valamint
d) a vadaspark védett természeti területen, barlang védõövezetében történõ létesítése iránti eljárásban – annak
elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –,
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
27. §

(1) A Kormány a védett természeti területen található nemzetközi vagy kiemelt jelentõségû vízi élõhelyeken történõ
vízivadvadászat rendjének szabályozására irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak
szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.
(2) A Kormány a vizes területek védõsávjának ólomsörét használatának vonatkozásában való kijelölésére irányuló
másodfokú eljárásban, ha a vizes terület védett természeti területen található – annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak
szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.
(3) A Kormány védett természeti területen
a) a szelektív méregnek a vadgazdálkodási, humán- vagy állat-egészségügyi indokok alapján történõ alkalmazására
irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban,
b) a mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatására, vad zárttéri tartására, valamint vad vadászterületre
történõ kiengedésére irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

28. §

(1) A Kormány a jogszabályban meghatározott vadászati idény védett természeti területen történõ meghosszabbítására,
rövidebb idõszakban történõ megállapítására, egy vagy több vadfaj vadászatának a vadászati idényen belüli
megtiltására vagy korlátozására irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelmények a kérelemben foglaltak szerint megfelelõen
érvényesülnek-e – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként
jelöli ki.
(2) A Kormány a vadászati tilalmi idõben apróvad fajra vonatkozó vadászat védett természeti területen való
engedélyezésére és elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadászat
engedélyezése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben
foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány a védett természeti területre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyására irányuló másodfokú
eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadgazdálkodási üzemterv a természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a vadászterület határának megállapítására irányuló másodfokú eljárásban, ha a vadászterület védett
természeti területet osztana meg – annak elbírálása kérdésében, hogy a vadászterület megállapítása a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a megkeresésben foglaltak szerint megfelel-e –, az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
(5) A Kormány
a) a vadászati jog kényszerhasznosításának elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban, ha a kényszerhasznosított
vadászterület határa védett természeti területet oszt meg,
b) a madarak fészkének és fészkelésének vadászati célra engedélyezett vagy más eszközzel való zavarására,
megrongálására vagy elpusztítására vonatkozó tilalom alóli felmentés megadására irányuló másodfokú
eljárásban
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– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

10. A halászati hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok
29. §

(1) A Kormány
a) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részén
a halászati tilalmi idõtõl való eltérésre feljogosító mentesítésre, illetve a mentesítés meghosszabbítására irányuló
másodfokú engedélyezési eljárásban, valamint
b) a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részén
a mesterséges szaporításhoz szükséges tenyészállatok begyûjtése, tudományos kutatás vagy rendkívüli
állománymentés érdekében az egyes halfajok egyedének fogására vonatkozó halászati tilalmi idõ alóli
mentesítésre irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a természeti, országos jelentõségû védett természeti területen vagy Natura 2000 területen a halászati
méretkorlátozás alól meghatározott idõtartamra adott felmentés megadására irányuló másodfokú eljárásban – annak
elbírálása kérdésében, hogy a felmentés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, illetve a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítására, illetve
a halgazdálkodási tervtõl való eltérésre irányuló másodfokú engedélyezési eljárásban
a) vízilétesítmény esetén – a felszíni víztest állapotának védelme, továbbá a jó állapot, a jó ökológiai állapot és
potenciál elérése érdekében a halászati tevékenységgel járó terhelés hatásainak vizsgálata, a környezeti
célkitûzéseknek való megfelelés megítélése, valamint a monitoring tevékenység feltételei meglétének vizsgálata,
továbbá a zsilipek és az engedélyezett és tényleges mederállapot mellett gyakorolható halgazdálkodás
feltételeinek, valamint a szükséges és lehetséges beavatkozások, a vízkormányzás szakszerû biztosításának
vizsgálata szakkérdésében –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget,
b) természeti területen, országos jelentõségû védett természeti területen – annak elbírálása kérdésében, hogy
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõséget, valamint
c) helyi jelentõségû védett természeti terület esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatalt
szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a hal szaporodása, telelése és a halivadék nevelése érdekében kíméleti területté nyilvánított halászati
vízterület kíméleti területi minõségének megszüntetésére irányuló másodfokú eljárásban – annak elbírálása
kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
(5) A Kormány a halfaj külföldrõl származó egyede vagy ennek továbbtenyésztésébõl származó utódja telepítésének
engedélyezésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.

11. Az erdészeti hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok
30. §

(1) A Kormány az ingatlan-nyilvántartásból megismerhetõ, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról és a kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl szóló Korm. rendeletben meghatározott, a régészeti lelõhelyeket, régészeti
védõövezeteket, mûemléki területeket és mûemlékeket tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által vezetett
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adatbázisban szereplõ – az MgSzH részére átadott – EOV vetületû vektoros térképfedvényen lehatárolt régészeti
lelõhelyen, mûemlék területén és mûemléki területen
a) az erdészeti magánút, mûtárgy, csatorna, tározó létesítésére, bõvítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerûsítésére, megszüntetésére, illetve használatbavételére, fennmaradására irányuló másodfokú eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
d) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló
másodfokú eljárásban, valamint
e) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti másodfokú eljárásban
– annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –,
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány védett természeti területen található erdõ esetén
a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására,
helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy
a rendeltetésének megváltoztatására irányuló másodfokú eljárásban,
b) az erdészeti szaporítóanyag gyûjtésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
c) az erdõterv megállapítására és módosítására irányuló másodfokú eljárásban,
d) a természetes, természetszerû és származék erdõ természetességû, állami tulajdonú erdõben a tarvágás
engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
e) az erdõnek közjóléti és természetvédelmi célból tisztásként, erdei farakodóként és készletezõ helyként, erdészeti
létesítményhez tartozó területként, 6 méternél szélesebb nyiladékként és tûzpásztaként fátlan állapotban tartás
engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
f) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
g) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
h) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló
másodfokú eljárásban,
i) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti másodfokú eljárásban,
j) újonnan telepített erdõ, az önerdõsülés, az engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõen telepített, de
fennmaradásra engedélyezett erdõ esetében az üzemmód megállapítására irányuló másodfokú eljárásban,
k) az erdõ üzemmódjának megváltoztatására irányuló, az erdõgazdálkodó kérelmére indult másodfokú eljárásban,
l) az átalakító és szálaló üzemmódban kezelt erdõkre készített átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyására irányuló
másodfokú eljárásban,
m) az erdõgazdálkodási tevékenység feltételeinek meghatározására, korlátozására, tiltására irányuló másodfokú
eljárásban, ha
ma) az erdõgazdálkodó gazdálkodása során a 2009. évi XXXVII. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban elõírt szabályokat megszegte, vagy
mb) az erdõ állapotában korábban elõre nem látható esemény következett be, vagy
mc) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményezõ, illetve azokat veszélyeztetõ,
korábban elõre nem látható esemény következett be,
n) az erdõ egészségi állapotának megõrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az erdõ felújítása érdekében szükséges
fakitermelés elrendelésére irányuló másodfokú eljárásban,
o) természetes mageredetû erdõfelújításra az erdõtervben elõírt újulattal rendelkezõ erdõrészletekben
véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti idõszakon
kívül történõ elvégzésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
p) a vízforrások, vízbázisok, a védett élõ szervezetek élõhelyének, az élettelen természeti vagy tájképi értékek
környezetének védelme érdekében egyes fák vagy facsoportok kitermelésének tiltására irányuló másodfokú
eljárásban,
q) lovaglásra, valamint jármûközlekedésre használható út kijelölésére irányuló másodfokú eljárásban,
r) lovas sportverseny rendezésének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
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megfelel-e, valamint az f), g) és i) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
A (2) bekezdés l) pontja szerinti eljárásban a szakhatóság 5 napon, a (2) bekezdés m) pontja szerinti eljárásban 8 napon
belül köteles állásfoglalását megadni.
A Kormány védett természeti területen lévõ természetes és természetszerû erdõ, valamint a természetes és
természetszerû erdõ, valamint a nem erdõ mûvelési ágú védett területek kétszáz méteres körzetében a fásítás és a
szabad rendelkezésû erdõ telepítése feltételeinek meghatározására, tiltására irányuló másodfokú eljárásban, ha a
tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
A Kormány védett természeti területnek nem minõsülõ Natura 2000 területeken található erdõ esetén
a) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
c) az engedély nélkül, vagy az engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásáról határozó másodfokú
eljárásban, valamint
d) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti másodfokú eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e, valamint az a), b) és d) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
A Kormány tájképvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
c) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges és további rendeltetésének megállapítására vonatkozó másodfokú
eljárásban, kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
kezdeményezte, valamint
d) az erdõ elsõdleges és további rendeltetése megváltoztatására vonatkozó másodfokú eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a tájvédelem nemzeti és
közösségi jogi követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
A Kormány partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására,
helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy
a rendeltetésének megváltoztatására irányuló másodfokú eljárásban,
b) az erdõterv megállapítási és módosítási másodfokú eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
d) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
e) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó másodfokú eljárásban,
kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
kezdeményezte,
f) az erdõ elsõdleges rendeltetése megváltoztatására vonatkozó másodfokú eljárásban, valamint
g) cserjék kivágásának engedélyezése iránti másodfokú eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a partvédelem és a vízvédelem
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –,
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
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(1) A Kormány honvédelmi rendeltetésû erdõ esetén
a) az erdõterv megállapítási és módosítási másodfokú eljárásban,
b) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló másodfokú eljárásban,
c) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló másodfokú eljárásban,
d) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló
másodfokú eljárásban,
e) új erdõ telepítésekor az erdõ elsõdleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó másodfokú eljárásban,
valamint
f) az elsõdleges rendeltetés megváltoztatására vonatkozó másodfokú eljárásban,
– annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben
foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e – a honvédelemért felelõs minisztert
szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány az erdõterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos másodfokú erdészeti hatósági
eljárásban – a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló
jogszabályban foglalt elõírásoknak való megfelelés kérdésében – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány – a növényi, állati vagy fertõzést okozó egyéb szervezetek országos jelentõségû védett természeti
területen található erdõterületen történõ tömeges elszaporodása esetén – az erdõgazdálkodó szükséges védekezés
elvégzésére kötelezése iránti másodfokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy az elvégeztetni kívánt
védekezés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e –, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóság az
állásfoglalását – az eljáró hatóság kérésére – haladéktalanul, de legkésõbb egy munkanapon belül adja meg.

12. Záró rendelkezések
32. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
(2) Az 1–31. §, a 32. § (3) és (4) bekezdése, továbbá a 33. § (1) és (2) bekezdése 2012. március 15-én lép hatályba.
(3) 2012. március 15-én hatályát veszti
a) a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet,
b) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.
(4) E rendelet 4. § (5) bekezdése 2012. augusztus 1. napjával hatályát veszti azzal, hogy az abban foglaltakat a 2012. július
31. napjáig megállapított igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozóan alkalmazni kell.

33. §

(1) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 2012. március 15-étõl NÉBIH néven mûködik tovább.
(2) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: MÉBiH) 2012. március 15-én a NÉBIH néven továbbmûködõ
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalba történõ beolvadással megszûnik.
(3) A NÉBIH a MÉBiH általános jogutódja.
(4) A jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezésérõl, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és
forrásátcsoportosításról feladat átadás-átvételi megállapodást kell készíteni 2012. február 29-ig.
(5) A MÉBiH új kötelezettséget 2012. február 29. napjáig vállalhat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feladatkörét érintõ kormányrendeletek
és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b) pontjában, továbbá
az 1. § tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,
a 2. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának e) pontjában,
a 3. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 35. §-ában,
a 4. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének a) pontjában,
az 5. § tekintetében a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében,
a 6. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének p) pontjában,
a 7. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,
a 8. § tekintetében a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdés g) pontjában,
a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,
a 10. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének d) pontjában,
a 11. § tekintetében a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 12. § tekintetében a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 16. §-ában,
a 13–16. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében,
a 17. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában,
a 18. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában,
a 19. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 20. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásokban közremûködõ szakhatóságok kijelölése és az elsõ fokú határozat elleni
fellebbezés kizárása tárgyában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § a)–b) pontjában,
a 21. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában,
a 22. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének f) pontjában,
a 23. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában,
a 24. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében,
a 25. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában,
a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 1. és 12. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében,
a 26. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,
a 27. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében,
a 28. § tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. §-a (4) bekezdésének b) pontjában,
a 29. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2004. évi
költségvetésérõl és az államháztartás hároméves kereteirõl szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. § a) pontjában,
a 30. § tekintetében a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 31. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 32. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz, és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában,
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a 33–35. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 36. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,
a 37. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 38. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 39. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában,
a 40–41. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 44. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában,
a 45. és 46. § tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában,
a 47. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdésében,
a 48. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), f), h), és i) pontjában,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és
i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 49. § tekintetében az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,
a 50–53. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 54. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés d) pontjában,
az 55. és 56. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 59. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és f) pontjában,
a 60. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) és
b) pontjában,
a 61. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában,
a 62. § tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében,
a 63. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú
melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.
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2. A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
2. §

A mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 12. § (1) és (2) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg
lép.

3. Az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
3. §

Az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(a továbbiakban: NÉBIH) szöveg, az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg lép.

4. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
4. §

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

5. Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 31. § (2) bekezdésében, a 74. § (3) bekezdésében, a 75. § (2) bekezdésében, a 81. § (2) bekezdésében a
„Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg,
b) 77. § (3) bekezdésében, a 79. § (3) bekezdésében, a 84. § (2) bekezdésében, a 85. § (2) bekezdésében, a 86. §
(3) bekezdésében, a 87. § (2) bekezdésében, a 88. § (2) bekezdésében, a 102. § (2) bekezdésében, a 103. §
(2) bekezdésében, a 105. § (3) bekezdésében, a 113. § (2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg,
c) 106. § (2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg
lép.

6. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
6. §

A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.)
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

7. Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
módosítása
7. §

(1) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.)
a) 5. § (5) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szöveg,
b) 9. § (2) bekezdésében az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg
lép.
(2) Az R2. 2. számú melléklete e rendelet Mellékletében foglaltak szerint módosul.
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8. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl,
valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

9. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet
módosítása
9. §

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. számú melléklete e
rendelet Melléklete szerint módosul.

10. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló
142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása
10. §

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt szöveg lép.

11. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minõségvédelmi bírság megállapításáról szóló
369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
11. §

A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minõségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg,
b) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében az „Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg,
c) 6. § (2) bekezdés d) pontjában az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg
d) 7. § (1) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg,
lép.

12. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
12. §

A 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

13. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg
és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és
kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
13. §

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.
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14. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
14. §

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

15. Az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
15. §

Az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R6.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

16. A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó
egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.)
Korm. rendelet módosítása
16. §

A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R7.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

17. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
17. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 8. § (3) bekezdésében,
8/B. § (2) bekezdés d) pontjában, 8/D. § (1) bekezdés h) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
(2) Az R8. 3. és 4. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

18. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
18. §

(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 4/A. §
(4) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági”
szöveg lép.
(2) Az R9. 2. és 3. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

19. Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
19. §

Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (4) bekezdésében, 5. §-ában
a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép

20. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
20. §

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. és 4. melléklete
e rendelet Melléklete szerint módosul.
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21. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
21. §

(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 32/B. § (3) bekezdésében, 32/C. § (1) bekezdés c) pontjában,
32/D. §-a (2) bekezdés c) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (4) bekezdés b) pontjában, (5) bekezdés b) pontjában,
32/E. § (3) bekezdés a) pontjában, 32/E. § (3) bekezdés záró szövegrészében, 32/F. § (1) bekezdés a) pontjában,
(2) bekezdés b) pontjában, 32/F. § (4)–(6) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
(2) Az R11. 4. és 5. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

22. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
22. §

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés szabályairól
szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

23. A fás szárú energetikai ültetvényekrõl szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítása
23. §

A fás szárú energetikai ültetvényekrõl szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében és 6. §
(2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági”
szöveg

24. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
24. §

A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R13.) 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

25. A környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl szóló
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
25. §

(1) A környezetkárosodás megelõzésének és elhárításának rendjérõl szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R14.) 15. § (6) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
(2) Az R14. 1. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

26. A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének,
valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása
26. §

A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének a) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

27. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
27. §

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/A. §-ának (1) bekezdésében és
7/B. §-ában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
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28. A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
28. §

A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R15.) 3. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

29. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
29. §

(1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R16.) 1. § d) pontjában és 3. § (4) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
(2) Az R16. 1–3. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

30. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
30. §

(1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 6. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A földhasználati nyilvántartásbavétel iránti eljárás (a továbbiakban: eljárás) a Tft. 25/B. § (2) bekezdésében
meghatározott bejelentési adatlapnak (a továbbiakban: adatlap), a Tft. 25/B. § (3) bekezdésében meghatározott
esetben pedig az adatlapnak és a hozzá csatolt szerzõdés eredeti példányának vagy közjegyzõ által hitelesített
másolatának (a továbbiakban: együtt: szerzõdés) a földhivatalhoz történõ benyújtásával (a továbbiakban: bejelentés)
indul.”
(2) Az R17. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A Tft. 25/C. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a földhivatal – a (2) bekezdésben szabályozott eset
kivételével – az eljárást felfüggeszti
(2) A Tft. 25/C. § (1) bekezdése szerinti ügyészi értesítéssel egyidejûleg a nyilvántartásbavétel iránti kérelmet el kell
utasítani, ha a nyilvántartásbavétel alapjául szolgáló adatlaphoz csatolt szerzõdés nyilvánvalóan érvénytelen.
A nyilvánvaló érvénytelenség esete akkor áll fenn, ha az érvénytelenség kétségkívül megállapítható a szerzõdésbõl.
(3) El kell utasítani a nyilvántartásbavétel iránti kérelmet akkor is, ha az adatlap vagy az adatlap és az ahhoz csatolt
szerzõdés ellentmondó, illetve értelmezhetetlen kikötést, feltételt tartalmaz, továbbá ha a haszonbérleti szerzõdés
az elõhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó, külön jogszabályban foglalt elõírások megsértésével jött létre.”
(3) Az R17.
a) 6. § (2) bekezdésében az „a földhasználó által benyújtott” szövegrész helyébe az „az adatlap és a hozzá csatolt”,
b) 6. § (3) bekezdésében az „adatlaphoz, illetve a szerzõdéshez” szövegrész helyébe az „adatlaphoz”,
c) 7. § (2) bekezdésében az „illetõleg a” szövegrész helyébe a „vagy az adatlap és a hozzá csatolt”,
d) 8. § (1) bekezdésében a „mellékleteként, illetõleg a szerzõdéshez” szövegrész helyébe a „mellékleteként”,
e) 11. §-ában a „kiegészíti” szövegrész helyébe a „kiegészítheti”,
f) 12. § (1) bekezdésében az „illetve a szerzõdésen” szövegrész helyébe a „vagy az adatlapon és a hozzá csatolt
szerzõdésen”,
g) a 13. § (1) bekezdésében a „szerzõdés” szövegrész helyébe az „az adatlap és a hozzá csatolt szerzõdés”,
h) 14. § (3) bekezdésében a „szerzõdés jogszerûen” szövegrész helyébe a „szerzõdéses jogviszony jogszerûen”,
a „szerzõdést megszüntette” szövegrész helyébe a „szerzõdéses jogviszonyt megszüntette”
szöveg lép.
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31. A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
31. §

A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

32. Az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus
kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása
32. §

Az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus
kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 3. §-ában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

33. Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú fõút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
33. §

Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú fõút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R19.) 1. és 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

34. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
34. §

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.)
2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

35. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosítása
35. §

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 1. és
2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

36. A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendelet módosítása
36. §

(1) A parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R22.) 5. § (3) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg lép.
(2) Az R22. 5. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg lép.
(3) Az R22. 7. § (1) bekezdésében az „az MgSzH-tól” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-tõl” szöveg lép.
(4) Az R22. 8. § (2) bekezdésében az „az MgSzH-n” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-en” szöveg lép.
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37. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs
község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása
37. §

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 1. és
2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

38. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ
és egyes szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl
és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
38. §

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató
tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet 4. § d) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági”
szöveg lép.

39. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl,
valamint egyes szakhatósági közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
39. §

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakhatósági
közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.)
1. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

40. A „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
40. §

A „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete
szerint módosul.

41. A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú projekt
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
41. §

A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú projekt
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

42. A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
42. §

A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.) 2. számú melléklete e rendelet Melléklete
szerint módosul.
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43. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
43. §

A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.)
2. számú melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

44. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggõ
bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása
44. §

Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggõ bejelentési eljárás
részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (1) bekezdésében
és 4. § (2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági”
szöveg lép.

45. A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek
oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosítása
45. §

(1) A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló
eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.) 2. §
(2) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szöveg lép.
(2) Az R29. 11. § (1) bekezdés b)–d) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

46. A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló
eljárásról, valamint ezen termékek ellenõrzésérõl szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
46. §

A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint
ezen termékek ellenõrzésérõl szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

47. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet módosítása
47. §

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R30.) 5. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

48. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
módosítása
48. §

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés
ba) alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági”
szöveg lép.
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49. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése
során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek körérõl és az eljárás részletes szabályairól szóló
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
49. §

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos,
a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási
szervek körérõl és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 1. és
3. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

50. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm.
rendelet módosítása
50. §

A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R32.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

51. A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
51. §

A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

52. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
52. §

A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R34.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

53. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása
53. §

Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R35.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

54. A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedésekrõl szóló
158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
54. §

(1) A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggõ intézkedésekrõl szóló 158/2010. (V. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R36.) 11. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban:
MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg lép.
(2) Az R36. 11. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg
lép.
(3) Az R36. 12. § (1) bekezdésében az „az MgSzH-nál” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nél” szöveg lép.
(4) Az R36. 13. § (3) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg lép.
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55. A magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû
mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
55. §

A magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R37.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete
szerint módosul.

56. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó
beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
56. §

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának
kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R38.) 1. és
2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

57. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
57. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R39.) 113. § (1) bekezdés b) pontjában a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

58. A csemegeszõlõ és alanyszõlõ ültetvény telepítésének engedélyezésérõl szóló 231/2010. (VIII. 18.)
Korm. rendelet módosítása
58. §

(1) A csemegeszõlõ és alanyszõlõ ültetvény telepítésének engedélyezésérõl szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R40.) 1. § 3. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szöveg lép.
(2) Az R40. 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (3) és (4) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében az
„az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg lép.
(3) Az R40. 3. § (1) bekezdésében az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-hez” szöveg lép.
(4) Az R40. 3. § (5) bekezdésében, 3/A. § (2) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (1)–(3) bekezdésében az
„Az MgSzH” szövegrész helyébe az „A NÉBIH” szöveg lép.
(5) Az R40. 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében az „az MgSzH-nak” szövegrész helyébe az „a NÉBIH-nek” szöveg
lép.

59. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
59. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 24. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §-ának (1) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a fõvárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

60. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
60. §

(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R41.) 19. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
(2) Az R41. 3. és 5. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.
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61. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és
eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
61. §

(1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra
vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R42.) 9. § (1) bekezdés
a) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
(2) Az R42. 3. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

62. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeirõl és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosítása
62. §

A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeirõl és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §
a) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

63. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása
63. §

A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R43.) 1. és 2. melléklete e rendelet Melléklete szerint módosul.

64. Záró rendelkezések
64. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. március 15-én lép hatályba.
(2) A Melléklet 17. pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
a) a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételérõl, mûködtetésérõl, valamint kiemelt támogatásukról
szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése,
b) a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésének ötödik ütemérõl szóló
259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet,
c) az R39. 113. § p) pontja.
(4) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 1. számú melléklet III. pont 1.100. alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
2. Az R2. 2. számú melléklet A) cím 2. pontjában az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a NÉBIH” szöveg lép.
3. Az R3. 1. számú melléklet 9. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
4. Az R4. 2. számú melléklet 1–3. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
5. Az R5. 2. számú melléklet 1–4. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
6. Az R6. 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
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7. Az R7. 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
8. Az R8. 3. melléklet 4.1. és 4.2. pontjában és 4. melléklet 5. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
9. Az R9. 2. melléklet 3. pontjában, 3. melléklet 4–5. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
10. Az R10. 2. melléklet I. pont 2. alpontjában, II. pont 2. alpontjában, III. pont 2. alpontjában, IV. pont 2. alpontjában
és 4. melléklet 7. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
11. Az R11. 4. számú mellékletének 5. pontjában és 5. számú melléklete 3. pontjában a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
12. Az R12. 2. melléklet 1. pont 70–79. sorában az „MgSzH” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg, 2. pont 27. sor
„A” oszlopában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági”,
„B” oszlopában az „MgSzH” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg lép.
13. Az R13. 2. melléklet 4. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
14. Az R14. 1. számú melléklet 3. pont a) alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
15. Az R15. 3. számú melléklet 8. és 9. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
16. Az R16. 1. számú mellékletének 2–4. pontjában, 6–8. pontjában és 2. számú mellékletében, a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szövegrész lép.
17. Az R16. 3. számú mellékletében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szövegrész lép.
18. Az R18. 2. számú melléklet 1–3. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
19. Az R19. 1. számú melléklet 8. és 10. pontjában, 2. számú melléklet 1. és 2. pontjában a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
20. Az R20. 2. számú melléklet 1–4. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
21. Az R21. 1. számú melléklet 9 és 12. pont, 2. számú melléklet 10. pont b) és c) alpontjában, valamint 15. pontjában
a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
22. Az R23. 1. számú melléklet 9. és 12. pontjában, 2. számú melléklet 10. pont b) és c) alpontjában, valamint
15. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági”
szöveg lép.
23. Az R24. 1. melléklet 5. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
24. Az R25. 2. számú melléklet 1. pont 8.2. és 8.3. alpontjában, 2. pont 8.2. és 8.3. alpontjában, valamint 3. pont 8.2.
és 8.3. alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági”
szöveg lép.
25. Az R26. 2. számú melléklet 1. pont 8.2. és 8.3. alpontjában, 2. pont 8.2. és 8.3. alpontjában a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
26. Az R27. 2. számú melléklet 1. pont 8.2. és 8.3. pontjában, 2. pont 8.2. és 8.3. pontjában a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
27. Az R28. 2. számú melléklet 1. pont 8.2. és 8.3. alpontjában, 2. pont 8.2. és 8.3. alpontjában, valamint 3. pont 9.2.
és 9.3. alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági”
szöveg lép.
28. Az R30. 5. melléklet 1., 2., és 3.2. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
29. Az R31. 1. melléklet 1. pontjában és 3. melléklet 1. pont a) alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
30. Az R32. 1. melléklet 9. és 12. pontjában, 2. melléklet 9. pont b) és c) alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
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31. Az R33. 1. melléklet 12. és 15. pontjában, 2. melléklet 16., 17. és 22. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
32. Az R34. 1. melléklet 12. és 15. pontjában, 16., 17. és 22. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
33. Az R35. 1. melléklet 12. és 15. pontjában, 2. melléklet 16., 17. és 22. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
34. Az R37. 1. melléklet 6. és 15. pontjában, 2. melléklet 1. pont 6. alpontjában, 2. pont 6. alpontjában, 4. pont
2. alpontjában, 5. pont 2. alpontjában, 8. pont 2. alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
35. Az R38. 1. melléklet 9. pontjában, 2. melléklet 1. pont 8. alpontjában, 3. pont 5. alpontjában, 4. pont 3. alpontjában,
6. pont 8. alpontjában, 7. pont 2. alpontjában és 9. pont 2. alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
36. Az R41. 3. melléklet 2. és 10. pontjában, 5. melléklet 1. pont a) és b) alpontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
37. Az R42. 3. melléklet 6. pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.
38. Az R43. 1. melléklet 8. és 9. pontjában, 2. melléklet 5. pont b) és c) alpontjában és 9. pontjában a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági” szöveg lép.

A Kormány 24/2012. (II. 29.) Korm. rendelete
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl
szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében,
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,
az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,
az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában,
a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében,
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (4) bekezdésében,
a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. §
(1) bekezdésében,
a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében,
a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés i) pontjában,
a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a) és r) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a következõket rendeli el:
1. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A mezõgazdasági szakigazgatási szervek tekintetében a szakmai irányító szerv vezetõjének jogait a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) elnöke – a NÉBIH jogállását szabályozó jogszabályban
meghatározottak szerint – gyakorolja.”
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2. §

A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mezõgazdasági szakigazgatási szervek illetékességi területe – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a
16. § (3)–(5) bekezdésében foglalt kivétellel – megegyezik azon fõvárosi és megyei kormányhivatal illetékességi
területével, melynek a szakigazgatási szerveként mûködnek.”

3. §

A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kerületi hivatal nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a kerületi hivatal vezetõje vagy kiadmányozási
jogkörrel rendelkezõ ügyintézõje jár el. A kerületi hivatalt hatósági fõállatorvos (kerületi fõállatorvos) vezeti. A kerületi
fõállatorvos felett a munkáltatói jogokat a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság vezetõje (megyei igazgató fõállatorvos) gyakorolja.
(3) A kerületi fõállatorvost és a kerületi hivatal kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét a megyei igazgató
fõállatorvos elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”

4. §

(1) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mezõgazdasági szakigazgatási szervek által hozott elsõ fokú döntés esetén – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – másodfokon a NÉBIH jár el.
(2) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságának hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben elsõ fokon a kerületi hivatal
jár el. A kerületi hivatal által elsõ fokon – nem a falugazdász-hálózat útján ellátott feladatokhoz kapcsolódóan – hozott
döntés esetében másodfokon a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság,
a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága által hozott elsõ fokú döntés
esetén másodfokon a NÉBIH jár el. A kerületi hivatal által a falugazdász-hálózat útján ellátott feladathoz kapcsolódóan
hozott elsõ fokú döntés esetében másodfokon a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóság jár el.
(3) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
hatáskörébe tartozó szakhatósági ügyekben elsõ fokú eljárásban a kerületi hivatal, másodfokú eljárásban a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság jár el.”
(2) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha az adott ügyben a mezõgazdasági szakigazgatási szerv vezetõjének helyettesével összefüggésben a Knyt. 6. §-a
vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a NÉBIH elnöke a döntés-elõkészítésre és döntéshozatalra annak megkezdése elõtt,
vagy – ha a kizárás oka a döntés-elõkészítõ tevékenység megkezdése után következik be –, a döntés-elõkészítés újbóli
lefolytatására a legközelebbi – az adott mezõgazdasági szakigazgatási szerv vezetõjének helyettesével
összefüggésben – kizárással nem érintett mezõgazdasági szakigazgatási szervet jelöli ki.”

5. §

(1) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Éltv. 17. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 17. §-ának (7) bekezdésében, 32. §-ának (4) bekezdésében,
33. §-ának d) pontjában, 37. §-a (1) bekezdésének b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási
céllal, illetve fajtaszelekciós munkára történõ behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala
kivételével, 37. §-ának (2) bekezdésében, 37. §-a (3) bekezdésének a)–b), d), f) és h) pontjában, 38. §-a (1) bekezdésének
h), m)–n) pontjában, 48. §-a (1) bekezdésének a), c), e) és g)–k) pontjában, 48. §-ának (3) bekezdésében, 49. §-ának
(1) bekezdésében, 50. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 54. §-ának (1) bekezdésében, 60. §-a (1) bekezdésének
k) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal növényés talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.
(3) Az Éltv. 23/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 26. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 32. §-a (1) bekezdésének
a)–b) és j) pontjában, 42. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint Mellékletének 39. pontjában foglaltak tekintetében
a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.
(4) Az Éltv. 15. §-ának (4) bekezdésében, 18. §-a (1) bekezdésének e)–f) és h)–i) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésének a) és
c), valamint e) pontjában eseti engedély esetén, 34. §-a (2) bekezdésének b)–g), i) és k)–l) pontjában, 34. §-a
(4) bekezdésének c)–e) pontjában, 35. §-a (4) bekezdésének a) és b) pontjában, 36. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
36. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 38. §-ának (3) bekezdésében, 53. §-ának (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a
Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a kerületi hivatalt jelöli ki.”

5162

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 24. szám

(2) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az Éltv. 8. §-ának (2) bekezdésében, 16. §-ának (2) bekezdésében, 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 24. §-ának
(2) bekezdésében, 25. §-ának (1) és (4)–(5) bekezdésében, 26. §-ának (2) bekezdésében, 27. §-a (1) bekezdésének
d) pontjában, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-a (1) bekezdésének e), g)–i), k)–l) pontjában, 33. § b) pontjában,
38. §-a (1) bekezdésének b)–c), e) pontjában, 38. §-ának (4) és (5) bekezdésében, 42. §-a (1) bekezdésének d) pontjában,
43. §-ában, 44. §-ának (1)–(6) bekezdésében, 45. §-ában, 56. §-ában, 57. §-ának a)–c) és e)–s) pontjában, 58. §-ában,
59. §-ának (6) bekezdésében, 62. §-ának (3) bekezdésében, 63. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát és a kerületi hivatalt jelöli ki.
(7) Az Éltv. 32. §-ának (3) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatósága és a kerületi hivatal élelmiszer-biztonsági feladatkörében nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált
élelmiszer-mérgezéseket és -fertõzéseket, azok adatait a NÉBIH részére – értékelés és közzététel céljából – megküldi.”
(3) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az Éltv. 71. §-ának (3) bekezdése alapján a NÉBIH elnöke a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóságai és a kerületi hivatalok jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertetõ közleményt
ad ki.”
(4) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-ának (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága hivatalos vizsgálóhelyként a NÉBIH felkérésére
közremûködik engedélyköteles termékek vizsgálatainak elvégzésében.”
6. §

A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az állami védekezés elrendelésére a NÉBIH elõzetes tájékoztatásával a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága jogosult.”

7. §

A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: állattenyésztési törvény) 3. §-ának
20. pontjában, 6. §-ában, 15. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, 17. §-ának a)–c), h), e), j) és l) pontjában, 18. §-a
(1) bekezdésének a) és c)–d) pontjában, 18. §-a (4) bekezdésének d)–e) pontjában, 18. §-ának (5) bekezdésében,
29. §-ában, 30. §-ának (4) bekezdésében, 31. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 32. §-ának (2) bekezdésében, 33. §-ának
(2) bekezdésében, 36. §-ában, 37. §-ának (2) bekezdésében, 39. §-ában, 44. §-ában, 45. §-ának (1)–(3) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány tenyésztési hatóságként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.”

8. §

(1) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 20. §-ának
(1) bekezdésében, 25. §-ának (3) bekezdésében, 40. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 40. §-ának (5) bekezdésében,
41. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának (1)–(3) bekezdésében, továbbá 48. §-ának (2)–(6) és (9) bekezdésében,
51. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint 51/A. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
borászati hatóságként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki.
(2) A bortörvény 2. §-ának 8. pontjában, 8. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 40. §-a (1) bekezdésének d) pontjában,
40. §-ának (6) bekezdésében, 43. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 43/A. §-ának (1) bekezdésében, 43/B. §-ának (1) és
(2) bekezdésében, 43/D. §-ának (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”
(2) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény 17. §-a (2) bekezdésének h) pontjában foglaltak tekintetében
a Kormány növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”

9. §

(1) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti igazgatási feladatai körében]
„c) ellátja az erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó külön jogszabályban
meghatározott adatszolgáltatási feladatokat,”
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(2) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a (4) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdészeti igazgatási feladatai körében]
„f) közremûködik a NÉBIH részére elõírt, honlap útján teljesített tájékoztatási feladatok ellátásában,”
(3) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az Evt. 58. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”
(4) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az erdõbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 6. §-a (1) bekezdésében és 33. §-a (1) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány erdészeti hatóságként az erdõterület fekvése szerint illetékes megyei
kormányhivatal erdészeti igazgatóságát jelöli ki.”
(5) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
erdészeti hatóságként a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát jelöli ki.”
10. §

(1) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
6. §-ának (4) bekezdésében, 12. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 13. §-ának (3) bekezdésében, 14. §-ának
(1) bekezdésében, 18. §-ában, 19. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 20. §-ának (2)–(4) bekezdésében, 22. §-ának
(1) bekezdésében, 25. §-ának (2) bekezdésében, 27. §-ának (1)–(2) bekezdésében, 27. §-a (3) bekezdésének b) és
c) pontjában, 27. §-ának (4) és (7) bekezdésében, 28. §-ának (6) bekezdésében, 30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának
(1) bekezdésében, 35. §-ának (3) bekezdésében, 38. §-ának (3) bekezdésében, 38/A. §-ának (1) bekezdésében, 38/A. §-a
(2) bekezdésének e) pontjában, 38/A. §-ának (3) bekezdésében, 39. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 45. §-ának (2) és
(3) bekezdésében, 47. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 50. §-ának (3) és (4) bekezdésében, 51. §-ának (1) bekezdésében,
52. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 53. §-ának (2) bekezdésében, 57. §-ának (1) bekezdésében, 58. §-ának
(4) bekezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében, 63. §-ának (2) bekezdésében, 64. §-ának (1) bekezdésében, 65. §-ának
(1)–(3) bekezdésében, 67. §-ának (4) bekezdésében, 69. §-ának (2) bekezdésében, 71. §-a (1) bekezdésének
k) pontjában, 71. §-ának (4) bekezdésében, 73. §-ának (1)–(3) és (5) bekezdésében, 74. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
79. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 80. §-ának (2) és (4) bekezdésében, 82. §-ában, 83. §-ának (1) bekezdésében,
83. §-a (4) bekezdésének a)–b) és e) pontjában, 84. §-ának (1) bekezdésében, 86. §-ának (2) bekezdésében, 89. §-ában,
91. §-ában, 92. §-a (1) bekezdésében, valamint 96. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
vadászati hatóságként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”
(2) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
16. §-ának (6) bekezdésében, 19. §-ának (1) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 22. §-ának (3) és (4) bekezdésében,
25. §-ának (4) és (5) bekezdésében, valamint 26. §-ának (7) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati
hatóságként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”

11. §

A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
agrárgazdasági adatbázis mûködtetéséhez a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága megyei szintû
adatokat szolgáltat a NÉBIH részére.
(5) Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a
Kormány mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”

12. §

(1) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetõmagtörvény) 18. §-ának (4) bekezdésében, 20. §-ának (1) bekezdésében,
23. §-a (1) bekezdésének h) pontjában említett szaporítóanyagok vonatkozásában – a prebázis és bázis kategóriájú
szõlõ- és gyümölcs, valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok, továbbá
a szuper elit szaporítási fokú vetõmag kivételével –, 23. §-a (1) bekezdésének k)–l) pontjában, 23. §-ának
(3) bekezdésében, 26. §-ának (2) bekezdésében a c) pont vonatkozásában, 27. §-ában, valamint 28. §-ának (1) és
(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”
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(2) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-a (3) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága növénytermesztési hatósági hatáskörébe tartozó,
vetõmagokat érintõ feladatokat”
(3) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-a (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága növénytermesztési hatósági hatáskörébe tartozó,
kertészeti szaporítóanyagokat érintõ feladatokat
a) a Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Baranya, Somogy és Tolna megyére,
b) a Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,
c) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére,
d) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Fejér, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest megyére, valamint a fõvárosra,
e) a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Vas, Veszprém és Zala megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.”
(4) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-a (5) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága növénytermesztési hatósági hatáskörébe tartozó,
erdészeti szaporítóanyagokat érintõ feladatokat”
(5) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vetõmagvak és vegetatív szaporítóanyagok géntechnológiai eredetének vizsgálatában, hatósági
ellenõrzésében, az ezzel kapcsolatban hozott hatósági döntés végrehajtásában a NÉBIH irányítása mellett a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága közremûködik.”
13. §

A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Tft. 8/A. § (3) bekezdésében foglalt környezettanulmány készítése tekintetében a Kormány mezõgazdasági
igazgatási szervként a termõföld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát
jelöli ki.”

14. §

(1) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 4/A. § (1) és
(2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének c) pontjában, 4/B. § (2) bekezdésében, valamint (5) és (6) bekezdésében,
6. § (2) bekezdésében, 7/A. § (4) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében, (3) bekezdésének b) pontjában és
(4) bekezdésében, 9/B. § (1)–(3) bekezdésében, valamint (5)–(6) bekezdésében, 9/C. § (1) és (4), valamint
(7) bekezdésében, 9/D. § (1)–(5) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11/B. § (2) bekezdésében, 12/B. § (1) és
(3) bekezdésében, 12/C. § (1) bekezdésében, valamint 13. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány
mezõgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”
(2) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Fkbt. 9/C. § (3) bekezdése szerinti kifogás a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságánál,
a NÉBIH-nek címezve nyújtható be.”

15. §

A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 70. pontja és 81/A. §-ában foglaltak
tekintetében – az adóhatóság felé történõ adatszolgáltatás kivételével – a Kormány mezõgazdasági igazgatási
szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”

16. §

(1) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány hatáskörrel rendelkezõ hatóságként a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenõrzésére
elsõ fokú eljárásban a kérelmezõ székhelye, természetes személy kérelmezõ esetén lakóhelye szerint illetékes megyei
kormányhivatal – ellenõrzési jogkörrel külön jogszabály szerint rendelkezõ – élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságát, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát, valamint növény- és talajvédelmi
igazgatóságát jelöli ki.”
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(2) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kormány hatáskörrel rendelkezõ hatóságként az agrár-környezetgazdálkodási minimumkövetelmények
ellenõrzésére a kérelmezõ székhelye, természetes személy kérelmezõ esetén lakóhelye szerint illetékes megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki.”
17. §

A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a nemzeti hatáskörben nyújtott, jogszabályban meghatározott támogatások tekintetében
– amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, és nem a NÉBIH, illetve a megyei kormányhivatal mezõgazdasági
szakigazgatási szerve a támogatási döntést hozó szerv –, ellenõrzésre jogosult hatóságként a megyei kormányhivatal
földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki.”

18. §

A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. §-ának h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kerületi hivatal a falugazdász-hálózat útján:]
„h) információ adásával, a szükséges nyomtatványok biztosításával segíti az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló
2010. évi LXXV. törvény mezõgazdasági idénymunkára, valamint növénytermesztési idénymunkára vonatkozó
rendelkezéseinek mezõgazdasági termelõnek minõsülõ munkáltatók által történõ gyakorlati alkalmazását,”

19. §

A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A Kormány a kizárólag állati eredetû melléktermékek égetését vagy együttégetését végzõ üzem
engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban – a hulladék égetésére vonatkozó levegõtisztaság-védelmi,
hulladékgazdálkodási elõírásoknak és határértékeknek való megfelelés, valamint a levegõvédelmi ellenõrzések
gyakorisága elõírásának szakkérdésében –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
(2) A Kormány a kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára a külön
jogszabályban meghatározott, tilalmazott, Magyarországon nem honos károsítónak, illetve az egyéb,
Magyarországon nem honos, életképes növényi károsító bármely fejlõdési alakjának, tenyészetének Magyarországra
való behozatala engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekre és származtatott termékekre
vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról, valamint az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdésének a) és e)–j) pontjaiban
meghatározott tevékenység(ek)et végzõ üzemmûködésének engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban,
a) – az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a higiénés és egészségvédelmi, a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a
kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésének kérdésében –, a fõvárosi és megyei
kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetét, valamint
b) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülésének vizsgálata, valamint a
hulladékgazdálkodási elõírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának megítélése
kérdésében, illetve barlang védõövezetén belüli engedélyezés esetén, annak elbírálása kérdésében, hogy a
védõövezetben tervezett tevékenység a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek a kérelem
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.
(4) A Kormány a kegyeleti állattemetõ mûködésének engedélyezésére irányuló elsõ fokú eljárásban – az
egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, az egészségvédelmi, a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra
vonatkozó jogszabályi elõírások érvényesítésének kérdésében –, a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi
népegészségügyi intézetét szakhatóságként jelöli ki.”

20. §

(1) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. §-a (1) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány az ingatlan-nyilvántartásból megismerhetõ, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról és a
kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl szóló Korm. rendeletben meghatározott, a régészeti lelõhelyeket,
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régészeti védõövezeteket, mûemléki területeket és mûemlékeket tartalmazó, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által
vezetett adatbázisban szereplõ – a NÉBIH részére átadott – EOV vetületû vektoros térképfedvényen lehatárolt
régészeti lelõhelyen, mûemlék területén és mûemléki területen”
(2) A 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 32. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány védett természeti területen található erdõ esetén
a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bõvítésére, felújítására,
helyreállítására, korszerûsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására vagy a
rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,
b) az erdészeti szaporítóanyag gyûjtésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c) az erdõterv megállapítására és módosítására irányuló eljárásban,
d) a természetes, természetszerû és származék erdõ természetességû, állami tulajdonú erdõben a tarvágás
engedélyezésére,
e) az erdõnek közjóléti és természetvédelmi célból tisztásként, erdei farakodóként és készletezõ helyként, erdészeti
létesítményhez tartozó területként, 6 méternél szélesebb nyiladékként és tûzpásztaként fátlan állapotban tartás
engedélyezésére irányuló eljárásban,
f) az erdõterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
g) az erdõterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
h) az engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló
eljárásban,
i) az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,
j) újonnan telepített erdõ, az önerdõsülés, az engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõen telepített, de
fennmaradásra engedélyezett erdõ esetében az üzemmód megállapítására irányuló eljárásban,
k) az erdõ üzemmódjának megváltoztatására irányuló, az erdõgazdálkodó kérelmére indult eljárásban,
l) az átalakító és szálaló üzemmódban kezelt erdõkre készített átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyására irányuló
eljárásban,
m) az erdõgazdálkodási tevékenység feltételeinek meghatározására, korlátozására, tiltására irányuló eljárásban, ha
ma) az erdõgazdálkodó gazdálkodása során a 2009. évi XXXVII. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban elõírt szabályokat megszegte, vagy
mb) az erdõ állapotában korábban elõre nem látható esemény következett be, vagy
mc) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményezõ, illetve azokat veszélyeztetõ, korábban
elõre nem látható esemény következett be,
n) az erdõ egészségi állapotának megõrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az erdõ felújítása érdekében szükséges
fakitermelés elrendelésére irányuló eljárásban,
o) természetes mageredetû erdõfelújításra az erdõtervben elõírt újulattal rendelkezõ erdõrészletekben véghasználat,
szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti idõszakon kívül történõ
elvégzésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
p) a vízforrások, vízbázisok, a védett élõ szervezetek élõhelyének, az élettelen természeti vagy tájképi értékek
környezetének védelme érdekében egyes fák vagy facsoportok kitermelésének tiltására irányuló eljárásban,
q) lovaglásra, valamint jármûközlekedésre használható út kijelölésére irányuló eljárásban,
r) lovas sportverseny rendezésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység, a beruházás vagy a terv a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e, valamint a f), g) és h) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e –, elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.”
21. §

(1) Ez a rendelet 2012. március 15-én lép hatályba, és 2012. március 16-án hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági
szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. §-ának (4) bekezdése és 26. §-ának
m) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 24. szám

5167

A Kormány 25/2012. (II. 29.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló
kormányrendelet módosításáról
A Kormány
a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés m) pontjában
a 19. § és az 58. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában és
a 62. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó források felhasználásának tekintetében az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) csak akkor kell alkalmazni, ha e
rendelet eltérõ szabályokat nem állapít meg.”

2. §

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. akcióterv: az operatív program vagy egyes prioritástengelyek végrehajtására vonatkozó, két vagy több évre szóló
részletes programozási és végrehajtási dokumentum, amely tartalmazza az operatív program, illetve a
prioritástengely megvalósításának bemutatását, ütemezését és indikatív forrásfelosztását a teljes programozási
idõszakra, továbbá a támogatási konstrukciók nevét, célját, keretösszegét, a konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkezõ miniszter (a továbbiakban: miniszter), a konstrukció szakmai tartalma szerint
feladatkörében érintett további miniszter vagy miniszterek (a továbbiakban: érintett miniszter) megjelölését, valamint
a többletkötelezettség-vállalás esetére a tartalék-konstrukciókat,”
(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következõ 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1a. alapkezelõ szervezet: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) által kiválasztott, az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK tanácsi rendelet) 44. cikkében meghatározott alap vagy egyéb ösztönzõ
rendszer keretében pénzügyi konstrukciót közvetlenül mûködtetõ szervezet,”
(3) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. finanszírozási keret: a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritásra és a
Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedésre vonatkozó kötelezettségvállalások mindenkori támogatási
keretösszegei, amelyeket az NFÜ a finanszírozási szerzõdés szerint a forráskezelõ szervezet rendelkezésére bocsát,”
(4) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következõ 8a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„8a. forráskezelõ szervezet: az NFÜ által az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 44. cikkében meghatározott holdingalap
kezelésével összefüggésben felmerülõ feladatok ellátására kijelölt pénzügyi vállalkozás,”
(5) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„16a. közkiadás: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a
központi költségvetési támogatáson kívül a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. §
(1) bekezdése alapján ajánlatkérõnek minõsülõ közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhetõ
saját forrás is,”
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(6) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. közremûködõ szervezet: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti szervezet,”
(7) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„19. lehívási értesítés: a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló olyan bizonylat, amellyel a forráskezelõ szervezet
kezdeményezi az NFÜ-nél a finanszírozási keret terhére történõ kifizetést a programszámlára, vagy amellyel az
alapkezelõ szervezet kezdeményezi az NFÜ-nél a kifizetést és amely az igazoló hatóság számára az Európai
Bizottsággal történõ elszámolás alapját képezi,”
(8) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következõ 19a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„19a. nagyprojekt: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 39. cikke szerinti projekt,”
(9) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„20. pénzügyi eszköz: hitel, pénzkölcsön, lízing, kockázati tõke vagy garancia eszköz,”
(10) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következõ 20a. és 20b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„20a. pénzügyi konstrukció: a pénzügyi közvetítõ vagy az alapkezelõ által a kedvezményezettnek kínált pénzügyi
eszköz, amelynek feltételeirõl a pénzügyi közvetítõ vagy az alapkezelõ a kedvezményezettel a közöttük létrejött
szerzõdésben állapodik meg,
20b. pénzügyi közvetítõ: olyan szervezet, amely a holdingalapon keresztül megvalósuló pénzügyi program esetében a
közvetítõi szerzõdés alapján a kedvezményezett javára támogatott pénzügyi konstrukció igénybevételét teszi
lehetõvé,”
(11) A Rendelet 2. § (1) bekezdés 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„21. programszámla: a kincstár által az NFÜ, mint számlajogosult javára az egyes operatív programokon belül
programonként megnyitott és vezetett, a programok finanszírozására szolgáló elkülönített pénzforgalmi számla,
amely felett az irányító hatóság a forráskezelõ szervezetnek rendelkezési jogot biztosít,”
(12) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következõ 26a. és 26b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„26a. tartalék támogatási konstrukció: olyan támogatási konstrukció, amely az adott operatív program prioritásának
keretein felüli többletkötelezettség-vállalás esetére, a megemelt finanszírozási keret lekötése céljából kerül
nevesítésre az akciótervben, de a nevesítés kötelezettségvállalással nem jár, a tartalék támogatási konstrukcióban
meghatározott tartalék pályázati kiírások, tartalék kiemelt projektek a tartalék támogatási konstrukció aktiválásáig
nem indíthatók,
26b. tartalék támogatási konstrukció aktiválása: a korábban tartalékként nevesített támogatási konstrukció törlése,
egyúttal annak a 26. pont szerinti támogatási konstrukcióként történõ megjelenítése az akcióterv módosítása révén,”
(13) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következõ 32a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„32a. többletkötelezettség-vállalás: az operatív program valamely prioritásának keretét meghaladó, az
államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott kötelezettség-vállalás,”
3. §

A Rendelet 3. § c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„c) elfogadja a nagyprojektekre vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokat,
d) dönt az akciótervrõl és annak módosításáról, kivéve, ha
da) a módosítás prioritáson belül már nevesített támogatási konstrukciók között olyan forrásátcsoportosításra irányul,
amelynek mértéke a módosítással érintett prioritás – adott akcióterv legutóbbi kormánydöntéssel megállapított –
keretének 15%-át nem haladja meg vagy
db) a módosítás a tartalék támogatási konstrukció aktiválására vonatkozik,”
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4. §

(1) A Rendelet 5. § g) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter)
„g) elõterjesztést nyújt be a Kormány részére a 3. §-ban meghatározott feladatokkal kapcsolatban,
h) a miniszterrel egyetértésben dönt az akcióterv módosításáról a 3. § d) pont da) alpontja szerinti esetben és errõl az
NFÜ útján értesíti az államháztartásért felelõs minisztert,”
(2) A Rendelet 5. §-a a következõ i)-k) ponttal egészül ki:
(A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter)
„i) a miniszterrel egyetértésben az elõkészítettség fokára figyelemmel dönt a tartalék támogatási konstrukció
aktiválásáról és errõl az NFÜ útján értesíti az államháztartásért felelõs minisztert,
j) felügyeli a pályázati felhívás elõkészítésének folyamatát, jóváhagyja a pályázati felhívásokat,
k) döntés-elõkészítõ bizottság összehívása esetén tagot delegálhat a döntés-elõkészítõ bizottságba.”

5. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A miniszter
a) javaslatot tesz az operatív program tartalmára, és kezdeményezi annak módosítását,
b) javaslatot tesz az akcióterv tartalmára, és – a 3. § d) pont da) és db) alpontja szerinti esetben az érintett miniszter
véleményének kikérésével – kezdeményezi annak módosítását,
c) javaslatot tesz – az érintett miniszter véleményének kikérésével – a kiemelt projektek azonosítására, véleményezi a
más szervezetek által javasolt kiemelt projektekre vonatkozó javaslatot, kiadja a kiemelt projektek befogadási
kritériumaként meghatározott támogató nyilatkozatot, kivéve, ha a projektjavaslatot a miniszter nyújtja be,
d) részt vesz a pályázati kiírások kidolgozásában,
e) az egységes mûködési kézikönyvben meghatározott módon részt vesz a döntés-elõkészítési folyamatban,
döntés-elõkészítõ bizottság összehívása esetén tagot delegál a döntés-elõkészítõ bizottságba,
f) szakmai szempontból nyomon követi a feladatkörébe tartozó pályázati felhívásokat és kiemelt projekteket,
g) felel – az érintett miniszter véleményének kikérésével – a támogatási konstrukciók szakmai tartalmának
elõkészítéséért, melynek keretében biztosítja, hogy a szakmai tartalom illeszkedjen a Kormány stratégai céljaihoz és a
kormányzati programhoz.”

6. §

7. §

(1) A Rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A monitoring bizottságba tagot delegál)
„b) a miniszter,”
(2) A Rendelet 9. § (4) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A monitoring bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehet)
„e) az érintett miniszter.”
A Rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Az egyfordulós és a kiemelt projekt-kiválasztási eljárás esetén a miniszter vagy a fejlesztéspolitikáért felelõs
miniszter kezdeményezésére az NFÜ – kiemelt projekt esetén a kiemelt projekt felhívásban, pályázat esetén a pályázati
felhívásban (a továbbiakban együtt: a felhívás) meghatározottak szerint – döntés-elõkészítõ bizottságot hoz létre, az
NFÜ saját döntése alapján döntés-elõkészítõ bizottságot hozhat létre.
(2) A döntés-elõkészítõ bizottság a pályázati konstrukció vonatkozásában a felhívásban megjelenített szakmai
tartalom érvényesülését célzó döntés-elõkészítõ javaslatot tesz.
(3) A döntés-elõkészítõ bizottság tagjait az NFÜ kéri fel. A döntés-elõkészítõ bizottságba tagot jelölhet
a) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter,
b) a miniszter,
c) az NFÜ.
(4) A döntés-elõkészítõ bizottságba megfigyelõt jelölhet
a) a közremûködõ szervezet,
b) a miniszter és
c) az érintett miniszter.
(5) A döntés-elõkészítõ bizottság munkájában az elnök és a tagok szavazati joggal, a megfigyelõk és a titkár szavazati
jog nélkül vesznek részt. A döntés-elõkészítõ bizottság mûködésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja
meg.”
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8. §

A Rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A támogatásra vonatkozó döntés elõkészítésében és meghozatalában nem vehet részt politikai párt vezetõ
tisztségviselõje vagy alkalmazottja, helyi önkormányzati képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester,
fõpolgármester-helyettes, megyei közgyûlés elnöke és alelnöke, országgyûlési képviselõ, európai parlamenti
képviselõ.
(3) A támogatásra vonatkozó döntés elõkészítésében és meghozatalában részt vevõ személy vagy szervezet
képviseletére jogosult személy a döntés-elõkészítési eljárás megkezdésekor teljes bizonyító erejû magánokiratban
nyilatkozatot tesz arról, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a
támogatásra vonatkozó döntés elõkészítése és meghozatala során tudomására jutott állam-, szolgálati, üzleti vagy
fizetési titkot megõrzi. A nyilatkozatot az NFÜ részére át kell adni.”

9. §

(1) A Rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az NFÜ feladata az operatív programok tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációja, így
különösen)
„c) az akciótervek és módosításuk elkészítése, valamint a Kormány 3. § d) pontja és a fejlesztéspolitikáért felelõs
miniszter 5. § h) és i) pontja szerinti döntésének megfelelõ tartalmú, egységes szerkezetû akciótervnek az NFÜ
honlapján a közzétételtõl, illetve a döntéstõl számított 3 napon belül való közzététele,”
(2) A Rendelet 15. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az NFÜ feladata az operatív programok tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációja, így
különösen)
„k) a döntés-elõkészítés módjának meghatározása,”
(3) A Rendelet 15. § (1) bekezdése a következõ t)–w) ponttal egészül ki:
(Az NFÜ feladata az operatív programok tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációja, így
különösen)
„t) a pályázati felhívás elõkészítése során a támogatási konstrukciónak az operatív programhoz való illeszkedési,
európai uniós és nemzeti elszámolhatósági, továbbá – ahol erre jogszabály felhatalmazza – költséghatékonysági
szempontú vizsgálata,
u) a projektfelügyeleti rendszer mûködtetése,
v) javaslatot tesz a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter részére a támogatási konstrukció módosítására vagy
visszavonására, ha a pályázati szakaszban a pályázati keret forrásfelhasználása nem megfelelõen halad, illetve a
kiemelt projekt szakmai és pénzügyi elõrehaladása a támogatási szerzõdésben rögzítettektõl jelentõs mértékben
elmarad,
w) a források felhasználásának alakulásáról, a határidõre nem teljesítõ projektek körérõl és végrehajtásuk támogatása
érdekében megtett intézkedésekrõl az NFÜ negyedéves rendszerességgel jelentést készít a Kormány részére.”
(4) A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés q) pontjában meghatározott feladat elvégzéséhez az irányítási jogokat gyakorló miniszter
jóváhagyása szükséges. A közremûködõ szervezet teljesítményének értékeléséhez – ha adott teljesítéshez az EMIR
rögzítõ funkciót biztosít – kizárólag az EMIR rendszerben rögzített teljesítések ismerhetõek el.”

10. §

A Rendelet a következõ 15a. alcímmel egészül ki:
„15a. A tartalék támogatási konstrukciók meghatározása, a többletkötelezettség-vállalás esetén történõ aktiválása
20/A. § (1) Az akciótervek legalább az operatív program prioritásai 2007–2013 programozási idõszakra vonatkozó
finanszírozási keretének 5%-át elérõ mértékben tartalék támogatási konstrukciókat tartalmazhatnak.
(2) Az operatív programok prioritására vonatkozó többletkötelezettség-vállalás esetén az akciótervben már nevesített,
kötelezettségvállalással rendelkezõ támogatási konstrukciók kerete a többletkötelezettség-vállalással meghatározott
keret elérését biztosító mértékben megemelhetõ, az akciótervben nevesített tartalék támogatási konstrukció
aktiválható.
(3) A többletkötelezettség-vállalás esetén meghatározott keretnövekmény lekötése érdekében új, az akciótervben
korábban tartalék támogatási konstrukcióként nem szereplõ konstrukció akkor kerülhet nevesítésre, ha az összes
nevesített tartalék konstrukció aktiválásra került, de azok összesített kerete nem fedi le a keretnövekmény teljes
összegét.”

MAGYAR KÖZLÖNY

11. §

•

2012. évi 24. szám

5171

A Rendelet 16. alcímének címe helyébe a következõ cím lép:
„16. A pályázati felhívás elõkészítése és a pályázat tartalmi követelményei”

12. §

(1) A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az NFÜ a felhívás tervezett – a miniszterrel és a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszterrel egyeztetett – meghirdetési
idõpontját az akcióterv elfogadását követõ 15 napon belül honlapján közzéteszi.”
(2) A Rendelet 21. § (1) bekezdése a következõ (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A miniszter a támogatási konstrukciónak az érintett miniszterrel elõzetesen véleményeztetett szakmai tartalmát
a konstrukció tervezett meghirdetési idõpontját megelõzõen – figyelemmel az (1c) bekezdésben foglalt társadalmi
egyeztetés idõtartamára is – megküldi a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter útján az NFÜ részére. A támogatási
konstrukció szakmai tartalmának meghatározásakor be kell mutatni különösen a támogatási konstrukció operatív
programhoz történõ illeszkedését, a támogatható tevékenységeket és a lehetséges projektgazdák körét. A felhívást a
miniszter által készített szakmai tartalom beérkezésétõl számított harminc napon belül ki kell bocsátani.
(1b) Az NFÜ a közremûködõ szervezet bevonásával és a miniszter véleményének kikérésével elkészíti a felhívást és a
támogatási szerzõdés tervezetét.
(1c) Az NFÜ a felhívást – 10 napos határidõ biztosításával – társadalmi egyeztetésre bocsátja. A társadalmi egyeztetés
idõtartama a felhívás kibocsátásának határidejébe nem számít bele.
(1d) A felhívást az NFÜ a tervezett meghirdetési idõpontnak megfelelõen elektronikusan megküldi a
fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter részére jóváhagyásra és a jóváhagyást követõen haladéktalanul közzéteszi
honlapján.”
(3) A Rendelet 21. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha a támogatási konstrukciók szakmai tartalmát a miniszter nem bocsátja az (1a) bekezdés szerinti határidõre az
NFÜ rendelkezésére, az NFÜ kezdeményezi a forrás más konstrukcióra történõ átcsoportosítását.”

13. §

A Rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A konzorcium valamely tagja által a konzorcium nevében kötött szerzõdésért a tagok felelõssége egyetemleges,
kivéve, ha a támogatási szerzõdésben ettõl eltérõen rendelkeznek.”

14. §

A Rendelet 18. alcíme a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) A közremûködõ szervezet megvizsgálja, hogy a projektjavaslat megfelel-e a felhívásban meghatározott és
a következõ befogadási kritériumoknak:
a) a projektjavaslat a benyújtási határidõn belül került benyújtásra,
b) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhetõ támogatási összeget, eléri a
minimálisan igényelhetõ támogatást, az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális
támogatási intenzitást és
c) a támogatást igénylõ a felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.
(2) Kiemelt projektek esetében a miniszter írásos támogatása befogadási kritérium.
(3) Ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban és az (1) bekezdésben meghatározott befogadási kritériumoknak, a
közremûködõ szervezet azt befogadja.
(4) A közremûködõ szervezet a benyújtási határidõtõl – folyamatos elbírálás esetén a projektjavaslat beérkezésétõl –
számított 7 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylõt a projektjavaslat befogadásáról (befogadó
nyilatkozat).
(5) Ha a projektjavaslat nem felel meg a felhívásban és az (1) bekezdésben meghatározott befogadási kritériumoknak,
a közremûködõ szervezet a projektjavaslatot elutasítja.
(6) A közremûködõ szervezet a benyújtási határidõtõl – folyamatos elbírálás esetén a projektjavaslat beérkezésétõl –
számított 7 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylõt a projektjavaslat elutasításáról.
(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell
a) az elutasítás indokait és
b) a kifogás benyújtásának lehetõségét és módját.
(8) Ha a beérkezõ projektjavaslatok száma jelentõsen meghaladja a tervezettet, a (4) bekezdés és a (6) bekezdés
szerinti határidõt az NFÜ egy alkalommal, legfeljebb 7 nappal meghosszabbíthatja.
(9) A befogadási kritériumokat nem teljesítõ projektjavaslat esetén hiánypótlásnak nincs helye.”
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A Rendelet 24–26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) A befogadást követõ projekt-kiválasztási eljárás keretében a támogatott projektek könnyített elbírálású,
egyfordulós vagy kiemelt projekt-kiválasztási eljárás során kerülnek kiválasztásra, amelyek folyamatos vagy szakaszos
elbírálásúak.
(2) A támogatásra vonatkozó döntés elõkészítésének és meghozatalának eljárását
a) folyamatos meghirdetés esetében a beérkezés sorrendjében a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig,
b) szakaszos elbírálás esetében a pályázati felhívásban rögzített pályázati szakasz zárását vagy beadási határnapját
követõen, a határidõig benyújtott pályázatok befogadási és értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti
sorrendisége alapján
kell lefolytatni.
(3) A befogadott projektjavaslatokat értékelni kell. A projektjavaslat értékelésében, továbbá a támogatási döntés
elõkészítésében részt vevõket a támogatást igénylõ döntésrõl történõ tájékoztatása idõpontjáig titoktartási
kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a benyújtott projektjavaslatnak a projekt-kiválasztási
eljárásban történõ elõrehaladásáról történõ tájékoztatásra.
(4) Ha a támogatási döntés mérlegelés nélkül, kizárólag a projekt-kiválasztási szempontoknak való megfelelõségen
alapul (a továbbiakban: könnyített elbírálású támogatás) az NFÜ dönt a projektjavaslat támogatásáról vagy
elutasításáról.
(5) Könnyített elbírálású támogatás esetén – a felhívás eltérõ rendelkezése hiányában – hiánypótlásnak nincs helye.
25. § (1) Döntés-elõkészítõ bizottság összehívása esetén az NFÜ 27. § (1) bekezdésében meghatározott döntési
határideje 10 nappal meghosszabbodik.
(2) A döntés-elõkészítés folyamatát elektronikus formában dokumentálni kell.
(3) Ha a támogatást igénylõ által benyújtott támogatási kérelem nem felel meg a felhívásban meghatározott
követelményeknek és a felhívás lehetõséget nyújt a hiánypótlásra, legalább 7 napos határidõ kitûzésével, az összes
hiány vagy hiba megjelölésével fel kell szólítani a támogatást igénylõt támogatási kérelmének kijavítására.
Hiánypótlásra egyszer van lehetõség.
(4) Ha a támogatást igénylõ a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos támogatási kérelmet a
rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
(5) Ha a támogatást igénylõ a hiánypótlását határidõn túl nyújtja be, az abban foglaltakat a támogatási kérelem
elbírálásánál nem lehet figyelembe venni.
(6) Ha a pályázatban szereplõ információ nem egyértelmû vagy ellentmondást tartalmaz és a felhívás lehetõséget
nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, a közremûködõ szervezet tisztázó kérdést tehet fel, melynek megválaszolására
legalább 3 napos határidõt kell biztosítani.
(7) Ha a támogatást igénylõ támogatás szempontjából releváns adataiban változás következik be, a támogatást
igénylõ köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni a támogatónak.
(8) Ha a támogatást igénylõ pályázatában valótlan adatot közölt, vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tett
– a nyilvánvaló adminisztrációs hiba esetét kivéve – a projektjavaslat nem támogatható.
26. § (1) A projektjavaslatról – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az NFÜ dönt. Csökkentett, feltételes vagy
elutasító döntés esetén döntését részletesen indokolni köteles. Döntés-elõkészítõ bizottság alkalmazása esetén az
NFÜ a döntés-elõkészítõ bizottság szakmai tartalom érvényesülését célzó javaslatától csak részletes, írásban rögzített
indokolás alapján térhet el.
(2) Ha a projektjavaslat javasolt támogatási összege meghaladja az ötmilliárd forintot, a fejlesztéspolitikáért felelõs
miniszter elõterjesztése alapján a projektjavaslatról a Kormány dönt.
(3) A projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel vagy csökkentett támogatási összeggel támogatható,
ha a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható,
nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas.
(4) Ha a projektjavaslat csak feltételekkel támogatható, a támogatási döntésben meg kell határozni a támogatást
igénylõ által teljesítendõ feltételeket.
(5) A döntést követõ 1 napon belül rögzíteni kell a döntést az EMIR-ben.
(6) A döntésrõl a közremûködõ szervezet tájékoztatja a támogatást igénylõt. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a
projektjavaslat elutasítása, csökkentett összköltséggel történõ támogatása vagy feltételekkel történõ támogatása
esetén a kifogás benyújtásának lehetõségét, módját.
(7) A támogatást igénylõk a projektjavaslatuk értékelését a döntésrõl szóló tájékoztatás kézhezvételét követõen
megtekinthetik.”
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16. §

A Rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a beérkezõ projektjavaslatok száma meghaladja a tervezettet, a határidõt az NFÜ egy alkalommal legfeljebb 15
nappal meghosszabbíthatja.”

17. §

(1) A Rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Olyan országos jelentõségû fejlesztések esetében, amelyek megvalósításáról a Kormány a kiemelt projektek
jóváhagyását megelõzõen döntött vagy a pályázó jogszabály alapján egyértelmûen beazonosítható, az akciótervi
nevesítés megtörténhet a támogatására vonatkozó döntés elõkészítése és meghozatala elõtt is. A pályázó a felhívás
elõkészítésében részt vehet. Ebben az esetben a 4. § (2) bekezdésben elõírt adatokat elõzetesen az akcióterv
módosításával szükséges megadni. A támogatásra vonatkozó döntés elõkészítése és meghozatala során a döntés
elõkészítésében részt vevõ kizárólag a projektötlet európai uniós forrásból való támogathatóságát, megfelelõ
elõkészítettségét, illetve a többi kiemelt projektötlettel való összhangját vizsgálja.”
(2) A Rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Kiemelt projektek esetében a támogatást igénylõnek az útmutató kibocsátásától számított 30 napon belül be kell
nyújtania a részletesen kidolgozott projektjavaslatot. A határidõ indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható. A
határidõ – projektgazda hibájára visszavezethetõ – eredménytelen elteltét követõen a projektjavaslat nem nyújtható
be, és a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter az akciótervi nevesítést tartalmazó kormányhatározat módosítását
kezdeményezi.”
(3) A Rendelet 28. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kiemelt projektjavaslat beérkezésétõl számított 30 napon belül meg kell hozni a támogatói döntést és meg kell
kötni a támogatási szerzõdést. Ha a támogatási szerzõdés megkötéséhez a projektgazdától vagy harmadik féltõl függõ
támogatási szerzõdési feltételek teljesítése szükséges, a 30 napos határidõt a feltételek teljesítésére megállapított
határidõ utolsó napjától kell számítani. A határidõbe a projektgazda hiánypótlási és tisztázó kérdésre adott válaszadási
ideje, a kifogás elbírálásának idõtartama, továbbá a Kormány jóváhagyásra vonatkozó döntési ideje nem számít bele. A
Kormány döntési ideje a kapcsolódó elõterjesztésnek a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
által vezetett minisztériumba elõzetes egyeztetésre történõ beérkezéstõl számítandó. Hiánypótlásra a
szerzõdéskötési szakaszban egy alkalommal van lehetõség.”

18. §

A Rendelet a következõ 20/A–20/C. alcímmel egészül ki:
„20/A. A többlet-kötelezettségvállalás menetrendje
29/A. § (1) Az NFÜ a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszterrel egyeztetve többletkötelezettség-vállalási igényt tölt ki
azon operatív programok prioritásaira, amelyek esetében a prioritások keretein felüli kötelezettséget kíván vállalni.
(2) A többletkötelezettség-vállalási igény az alábbiakat tartalmazza
a) a prioritás keretében megtett kötelezettségvállalásokra, a lemorzsolódó forrásokra vonatkozó adatokat,
b) a többletkötelezettség-vállalás konkrét összegét, valamint
c) a többletkötelezettség-vállaláshoz kapcsolódó kifizetések várható évenkénti lefutását.
(3) Az NFÜ a többletkötelezettség-vállalási igényt beterjeszti az államháztartásért felelõs miniszter számára elbírálásra.
(4) Az államháztartásért felelõs miniszter a beterjesztett igényt megvizsgálja, formai és tartalmi megfelelõség esetén
az igény benyújtásakor hatályos központi költségvetésrõl szóló törvény alapján jóváhagyja az érintett prioritásban a
többletkötelezettség-vállalásra fordítható összeget.
(5) Az államháztartásért felelõs miniszter jóváhagyása esetén az NFÜ elõkészíti az érintett prioritás akciótervének
módosítását, amely tartalmazza a többletkötelezettség-vállalásból származó forrás felhasználását is.
20/B. A többletkötelezettség-vállalási minimum szintek és a többletkötelezettség-vállalás mértékének
megállapítására vonatkozó alapelvek
29/B. § (1) Az egyes prioritásokra a prioritásokban támogatott projektek átlagos mérete alapján kötelezettségvállalási
minimum szinteket kell meghatározni. Az alábbi kötelezettség-vállalási minimumszintek alatt az NFÜ
többletkötelezettség-vállalási igényt nem nyújthat be:
a) 100 millió Ft átlagos projekt méret alatt a prioritás teljes keretének 85%-a,
b) 100 millió Ft és 1 milliárd Ft átlagos projekt méret között a prioritás teljes keretének 75%-a,
c) 1 milliárd Ft átlagos projekt méret felett a prioritás teljes keretének 65%-a.
(2) A többletkötelezettség-vállalás mértékét a prioritás európai uniós és hazai finanszírozási keretéhez
(a továbbiakban: keret) igazodva forintban szükséges meghatározni.
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(3) A többletkötelezettség-vállalás mértékét a lemorzsolódó források aránya, valamint a prioritások kifizetett
közkiadással nem érintett kerete alapján kell meghatározni.
(4) A többletkötelezettség-vállalás prioritásonkénti kiindulási mértéke a prioritásban lemorzsolódott források lekötött
forrásokhoz viszonyított arányának felével egyezik meg. Ezen arányt kell a prioritások kifizetett közkiadással nem
érintett keretére alkalmazni a többletkötelezettség-vállalás összegének meghatározásához.
(5) A kötelezettségvállalási szint minimum 10 százalékpontos emelkedése után felül kell vizsgálni a
többletkötelezettség-vállalás
mértékét.
A
lemorzsolódási
arány
változásához
igazodva
újbóli
többletkötelezettség-vállalás igényelhetõ. A felülvizsgálathoz kapcsolódó minimális kötelezettségvállalási szintek az
alábbiak:
a) 100 millió Ft átlagos projekt méret alatt a prioritás teljes keretének 95%-a,
b) 100 millió Ft és 1 milliárd Ft átlagos projekt méret között a prioritás teljes keretének 85%-a,
c) 1 milliárd Ft átlagos projekt méret felett a prioritás teljes keretének 75%-a.
(6) Az (5) bekezdés szerinti felülvizsgálat után a többletkötelezettség-vállalás aggregált szintjének el kell érnie a
prioritásban lemorzsolódott források lekötött forrásokhoz viszonyított arányának legalább 80%-át. Ezen arányt a
prioritások kifizetett közkiadással nem érintett aktuális keretére kell alkalmazni.
(7) A kötelezettségvállalási szint 100%-os elérésekor a lemorzsolódási arányt a kifizetett közkiadással nem érintett
prioritás keretre 100% mértékben alkalmazni kell.
(8) A többletkötelezettség-vállalás megállapítása közkiadás alapon, EU támogatás, hazai központi költségvetési
támogatás és hazai közszféra önerõ bontásban történik.
(9) A többletkötelezettség-vállalás megállapításához használt árfolyamot az államháztartásért felelõs miniszter
határozza meg.
(10) A többletkötelezettség-vállalás felhasználásába beleszámít az elõzetes kötelezettségvállalás is azzal, hogy jogilag
a ténylegesen megkötött támogatói szerzõdés minõsül többletkötelezettség-vállalásnak.
(11) Az elõzetes többletkötelezettség-vállalás tényleges többletkötelezettség-vállalással le nem kötött része újra
felhasználható.
(12) A többletkötelezettség-vállalás forrásait olyan projektek támogatására kell felhasználni, amelyek kivitelezése és
elszámolása 2015. december 31-éig megvalósítható.
(13) A többletkötelezettség-vállaláson belül az európai uniós és a nemzeti társfinanszírozás arányát úgy kell
meghatározni, hogy megvalósuljon a 100%-os abszorpció az Európai Bizottság által elõírt hazai társfinanszírozás
minimális szinten tartása mellett. Emellett törekedni kell arra, hogy a programozási idõszak végére az Európai
Bizottság által elvárt prioritásonkénti 85–15% arány teljesüljön.
20/C. A többletkötelezettség-vállalási igény
29/C. § (1) Az NFÜ által összeállítandó többletkötelezettség-vállalási igény benyújtásához a 2a. mellékletben foglalt
táblázat kitöltése szükséges. A többletkötelezettség-vállalási igény tartalmazza:
a) a prioritás alapadatait,
b) a lemorzsolódásra vonatkozó adatokat és
c) a többletkötelezettség-vállalási igény nagyságával és a várható felhasználásával kapcsolatos adatokat.
(2) A prioritás alapadatai tekintetében szükséges bemutatni:
a) a prioritás hatályos keretét,
b) a prioritásban megítélt közkiadás összegét, valamint a kifizetéssel nem érintett szabad közkiadás-keretet,
c) a prioritásban támogatott projektek átlagos méretét, valamint
d) a prioritás jogosultságát a többletkötelezettség-vállalásra a projektméret és a kötelezettség-vállalási minimumszint
alapján.
(3) A lemorzsolódási adatok tekintetében be kell mutatni a prioritás közkiadás alapú forrás lemorzsolódását és annak
fõbb összetevõit, abszolút értékben és a prioritás teljes lekötött közkiadás állományának százalékában.
(4) Az NFÜ-nek elõrejelzést kell adnia a többletkötelezettség-vállalás által generált kifizetések éves lefutására.”
19. §

(1) A Rendelet 30. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A támogatói okirat kiadásához vagy a támogatási szerzõdés megkötéséhez a (2) bekezdés szerinti
dokumentumok ismételt benyújtása nem szükséges, ha azok korábban már benyújtásra kerültek, és azok tartalma a
befogadást követõen nem módosult.”
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(2) A Rendelet 30. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a szerzõdéskötéshez szükséges valamely információ nem egyértelmû vagy ellentmondást tartalmaz, egy
alkalommal hiánypótlásra van lehetõség, melynek teljesítésére legalább 3 napos határidõt kell biztosítani.
(7) A támogatói döntés meghozatalától számított 30 napon belül meg kell kötni a támogatási szerzõdést. Ha a
támogatási szerzõdés megkötéséhez a projektgazdától vagy harmadik féltõl függõ támogatási szerzõdési feltételek
teljesítése szükséges, a 30 napos határidõt a feltételek teljesítésére megállapított határidõ utolsó napjától kell
számítani. A határidõbe a projektgazda hiánypótlási és tisztázó kérdésre adott válaszadási ideje, valamint a kifogás
elbírálásának idõtartama nem számít bele.”
20. §

A Rendelet 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pénzügyi közvetítõ hitel-, kölcsön-, pénzügyi lízingnyújtásra, kezességvállalásra vagy kockázati tõkebefektetésre
irányuló szerzõdéseket köt a programok feltételei szerint. A pénzügyi közvetítõ köteles biztosítani és ellenõrizni, hogy
a vele szerzõdõ megfelel a program feltételeinek.”

21. §

(1) A Rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás
együttes összegét. A záró kifizetési igényléshez a biztosíték értékét csak abban az esetben szükséges kiegészíteni, ha a
kedvezményezett fenntartási idõszakban nyújtandó biztosítéki értékét nem éri el az addig nyújtott biztosíték.
Biztosíték legfeljebb a projektre megítélt támogatási összeget elérõ biztosítéki értékig kérhetõ. A húszmillió forintot
meghaladó, de az ötvenmillió forintot meg nem haladó támogatással megvalósuló beruházási projektek esetében a
megvalósítást követõ (fenntartási) idõszakra vonatkozóan biztosítékokat nem kell nyújtani. Az ötvenmillió forintot
meghaladó támogatással megvalósuló beruházási projektek esetében a fenntartási idõszakra biztosítékokat a
kifizetett támogatás 50%-ának megfelelõ mértékben kell nyújtani.”
(2) A Rendelet 33. §-a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A pályázati felhívás eltérõ rendelkezése hiányában nem köteles biztosítékot nyújtani a kedvezményezett, ha a
támogatás
a) nem beruházási célú, vagy
b) kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányul.”

22. §

(1) A Rendelet 34. § (2) bekezdése a következõ a) és b) ponttal egészül ki:
(A kedvezményezett a támogatási szerzõdésbe foglalt következõ nyilatkozatok nyújtására köteles:)
„a) a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy nem minõsül az alacsony keresetû munkavállalók bérének emelését
ösztönzõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-a szerinti munkáltatónak,
b) a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy az államháztartásról szóló törvénynek megfelelõen
ba) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
bb) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szól törvényben foglalt közzétételi
kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak hatály alá, és
bc) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet esetén átlátható szervezetnek minõsül.”
(2) A Rendelet 34. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kedvezményezett a támogatási szerzõdésbe foglalt következõ nyilatkozatok nyújtására köteles:)
„c) a kedvezményezett azon nyilatkozata, hogy a támogatási rendszerbõl való kizárás hatálya alatt nem áll,”

23. §

A Rendelet 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35. § (1) Az NFÜ jogosult – a Ptk.-ban és a támogatási szerzõdésben meghatározott egyéb esetek mellett – a
támogatási szerzõdéstõl elállni, vagy támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás visszavonásáról rendelkezni,
ha a következõ feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a támogatói okirat kiállításától vagy a támogatási szerzõdés megkötésétõl számított 12 hónapon belül a támogatott
tevékenység nem kezdõdik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltõl megvásárolandó szolgáltatásokat,
árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérõ mértékben – esetleges közbeszerzési
kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerzõdést harmadik féllel nem köti
meg,
b) a támogatói okirat kiállításától vagy a támogatási szerzõdés megkötésétõl számított 12 hónapon belül a támogatás
igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési kérelem
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benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idõ alatt
írásban sem menti ki,
c) bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan adatot
szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor vagy a támogatási szerzõdés megkötésekor vagy azt követõen,
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban,
támogatási szerzõdésben foglalt ütemezéshez képest jelentõs késedelmet szenved,
e) a kedvezményezett megszegi a támogatói okiratban vagy a támogatási szerzõdésben foglalt, vagy más jogszabályi
kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenõrzéstûrési kötelezettségének, és ennek következtében a
támogatott tevékenység szabályszerû megvalósítását nem lehet ellenõrizni,
f) a kedvezményezett az adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
g) a kedvezményezett részérõl, vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részérõl nyújtott biztosíték
megszûnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevõen csökken, és a kedvezményezett megfelelõ új
biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelõ további biztosíték nyújtásáról az NFÜ által megszabott ésszerû
határidõn belül nem intézkedik.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bármely feltétel bekövetkezik, az NFÜ jogosult az (1) bekezdés szerinti
döntés meghozataláig a kedvezményezett további támogatási igényére vonatkozóan a támogatói döntés
meghozatalát, a támogatási szerzõdés megkötését, illetve a kifizetést felfüggeszteni.”
24. §

A Rendelet 22. alcíme a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) Azon projektek esetében, amelyeknél a megvalósítás elmaradásának veszélye fennáll, az NFÜ jogosult a
támogatási szerzõdéstõl való elállást, illetve a támogatói okirat visszavonását megelõzõen kockázatelemzés alapján
egyedi cselekvési terv kidolgozását kérni és nyomon követni, a támogató által jogszabály, felhívás és támogatási
szerzõdés alapján alkalmazható intézkedéseket – a támogatási szerzõdés módosításának kezdeményezésével
egyidejûleg – alkalmazni, így különösen a projektmenedzsment költségeket csökkenteni vagy azok kifizetését
feltételekhez kötni, projektfelügyelõt kirendelni, európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzáférését ideiglenesen
korlátozni. Mindezeket a projekt támogatási szerzõdésben vállalt üzemezéséhez való visszaállásig teheti meg.
(2) A projektfelügyelõ a projektek megvalósulásának támogatása és végrehajtásának ellenõrzése érdekében biztosítja
a sikeres projektmegvalósítás feltételeit azon adminisztratív, illetve menedzsment problémákkal küzdõ,
nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentõségû projektek esetében, amelyeknél fennáll a
megvalósítás elmaradásának veszélye.
(3) Az NFÜ a projektek eredményes megvalósítása érdekében az (1) bekezdésben meghatározott projekt befejezéséig
a 35. § (2) bekezdésében meghatározott módon korlátozhatja az érintett kedvezményezett további, az NFÜ által kezelt
támogatási forrásokhoz való hozzáférését.”

25. §

(1) A Rendelet 36. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatói okirat vagy a támogatási szerzõdés abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az
így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben
meghatározott összegen felüli többlet költségvetésbõl nyújtott támogatás biztosítására, kivéve ha
a) jogszabály eltérõen rendelkezik,
b) vis maior esemény következik be, vagy
c) a projekt elszámolható összköltsége az általános forgalmi adó mértékének emelése következtében megemelkedik
és a megnövelt áfa-tartalommal benyújtott kifizetési igénylések alapján kifizetendõ támogatás összegére az
eredetileg megítélt támogatás nem nyújt fedezetet.”
(2) A Rendelet 36. §-a a következõ (4a)-(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kedvezményezett – az NFÜ honlapján közzétett kérelemminta
kitöltésével, legkésõbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásával egyidejûleg – kezdeményezheti a támogatási
szerzõdés módosítását, ha nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, ezért projektjét bruttó módon tervezte
vagy arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét.
(4b) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kedvezményezett nevét,
b) a támogatási szerzõdés számát,
c) a kérelmezett elszámolható összköltséget,
d) a kérelmezett támogatási összeget és
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e) a költségnövekmény okait dokumentumokkal alátámasztva.
(4c) A kedvezményezett által biztosított saját forrás aránya a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet.
(4d) A (4) bekezdéstõl eltérõen, ha a projekt egy vagy több, a pályázati felhívásban meghatározott önállóan
támogatható eleme már megvalósult, az NFÜ támogatási szerzõdés-módosítással kezdeményezheti a projekt mûszaki
tartalmának módosítását.”
(3) A Rendelet 36. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A projekt megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új kedvezményezett a felhívásban foglalt
feltételeknek megfelel és ahhoz az NFÜ elõzetesen írásban hozzájárul vagy, ha az új kedvezményezett jogszabályon
alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba. A projekt átruházása során a projekt céljai nem
módosulhatnak.”
26. §

A Rendelet 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38. § (1) Az európai uniós értékhatárokat el nem érõ értékû közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési
koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érõ értékû közbeszerzési eljárás során a 39. §-t és a 39/A. §-t,
az európai uniós értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési
koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzési eljárás esetében a
39/B–45. §-t kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott
keretmegállapodásos eljárás második része tekintetében a Kbt. 110. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 110. §
(4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eljárás értéke irányadó.”

27. §

A Rendelet 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39. § (1) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményérõl,
eredménytelenségérõl, az ajánlattevõ kizárásáról, a szerzõdés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról,
ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részteles indokáról hozott döntésérõl a
döntés meghozatalát követõ napon, de legkésõbb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldésével
egyidejûleg értesíti a közremûködõ szervezetet.
(2) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését
követõ 5 napon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot – jogorvoslati eljárás
esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is – a közremûködõ szervezet részére.
(3) A közremûködõ szervezet a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat – figyelemmel az egységes mûködési
kézikönyvben foglaltakra is – közbeszerzési-jogi, támogathatósági és elszámolhatósági szempontú utóellenõrzésnek
veti alá. A közremûködõ szervezet a dokumentumok beérkezését követõ 7 napon belül az ellenõrzés eredményérõl a
támogatást igénylõt, illetve a kedvezményezettet értesíti. A közremûködõ szervezet az ellenõrzés eredményétõl
függõen szabálytalansági eljárást folytat le, illetve jogorvoslati eljárást kezdeményez.
(4) Ha a közbeszerzési eljárásban utólagos ellenõrzés szükséges, azt a közremûködõ szervezet folytatja le az utólagos
ellenõrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követõ 30 napon belül.”

28. §

A Rendelet 23. alcíme a következõ 39/A. §-sal és 39/B. §-sal egészül ki:
„39/A. § A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a szerzõdés-módosítást, valamint a szerzõdés-módosítást
alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerzõdés-módosítást követõ 7 napon belül utóellenõrzés céljából
megküldi a közremûködõ szervezet részére. A közremûködõ szervezet a dokumentumok beérkezését követõ 15
napon belül elvégzi a közbeszerzési-jogi és elszámolhatósági szempontú ellenõrzést.
39/B. § (1) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítását megelõzõen legalább
20 nappal a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint közbeszerzési-jogi és
mûszaki szempontú minõségellenõrzés céljából a közremûködõ szervezetnél nyújtja be.
(2) A közremûködõ szervezet az EMIR-ben nem rögzített közbeszerzési dokumentumokat haladéktalanul továbbítja az
NFÜ részére.
(3) A közremûködõ szervezet a közbeszerzési dokumentumok beérkezésétõl számított 7 napon belül megküldi a
támogathatósági, elszámolhatósági szempontú észrevételeit a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett részére.
(4) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a támogathatósági, elszámolhatósági szempontú észrevételek
alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat – a támogathatósági, elszámolhatósági szempontú
észrevételekben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt – a támogathatósági,
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elszámolhatósági szempontú észrevételek közlésétõl számított 5 napon belül a közremûködõ szervezet részére
megküldi.
(5) A közremûködõ szervezet (4) bekezdés szerinti módosított közbeszerzési dokumentumok beérkezését követõ 5
napon belül megküldi a támogatást igénylõnek, illetve a kedvezményezettnek a támogathatósági, elszámolhatósági
szempontú ellenõrzésrõl szóló nyilatkozatát, és errõl tájékoztatja az NFÜ-t.”
29. §

A Rendelet 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„40. § (1) Az NFÜ a közbeszerzési dokumentumok beérkezésétõl számított 7 napon belül elvégzi a közbeszerzési
dokumentumok közbeszerzési-jogi minõségellenõrzését, valamint – indokolt esetben – a közbeszerzési mûszaki
minõségellenõrzését, és az errõl készített minõségellenõrzési jelentését a támogatást igénylõ, illetve a
kedvezményezett részére megküldi. Az NFÜ a határidõt – az indokok megjelölésével egyidejûleg – legfeljebb 7 nappal
meghosszabbíthatja.
(2) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a minõségellenõrzési jelentés alapján módosított közbeszerzési
dokumentumokat – a minõségellenõrzési jelentésben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli
indokolással együtt – a minõségellenõrzési jelentés közlésétõl számított 5 napon belül az NFÜ részére megküldi.
(3) Az NFÜ a (2) bekezdés szerinti módosított közbeszerzési dokumentumok beérkezését követõ 5 napon belül
minõségellenõrzési tanúsítványt állít ki és errõl tájékoztatja a támogatást igénylõt, illetve a kedvezményezettet,
valamint a közremûködõ szervezetet.
(4) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumokat a közbeszerzési
minõségellenõrzési tanúsítvány és a 39/B. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat figyelembevételével véglegesíti.”

30. §

A Rendelet a következõ 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § (1) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett – figyelemmel a 37. § (3) bekezdésében foglaltakra is – a
közbeszerzési eljárást abban az esetben indíthatja meg, ha az NFÜ a közbeszerzési dokumentumokat ellenõrizte, és
errõl a 40. § (3) bekezdése szerinti minõségellenõrzési tanúsítványt, továbbá a közremûködõ szervezet a 39/B. § (5)
bekezdése szerinti nyilatkozatot állított ki. A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett az eljárás megindításával
egyidejûleg az eljárást megindító végleges dokumentumot a közremûködõ szervezet részére megküldi. A
közremûködõ szervezet, illetve az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve
Kbt. szerint jogorvoslati eljárás kezdeményezésérõl.
(2) A közremûködõ szervezet az EMIR-ben nem rögzített közbeszerzési dokumentumokat haladéktalanul továbbítja az
NFÜ részére.”

31. §

(1) A Rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az NFÜ a bírálati összegezés megküldését megelõzõen, több szakaszból álló eljárás esetén valamennyi eljárási
szakasz vonatkozásban – a 41. § (3) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követõ 15 napon belül –
közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett
részére.”
(2) A Rendelet 42. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett a bírálati összegezést – annak megküldésével egyidejûleg –
valamint – eltérõ vélemény esetén – a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos
álláspontját az NFÜ részére megküldi. Az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról,
illetve jogorvoslati eljárás kezdeményezésérõl.”

32. §

A Rendelet 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43.§ A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett részére támogatás csak az NFÜ támogató tartalmú
minõségellenõrzési tanúsítványának, támogató tartalmú szabályossági tanúsítványának, valamint a közremûködõ
szervezet 39/B. § (5) bekezdése szerinti támogató nyilatkozatának a megléte esetén folyósítható.”

33. §

A Rendelet 44. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett részére támogatás csak az NFÜ szerzõdés-módosításra
vonatkozó támogató tartalmú véleménye megléte esetén folyósítható.”
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34. §

A Rendelet 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„45. § Ha a közbeszerzési eljárásban, valamint a szerzõdés-módosítás kapcsán utólagos ellenõrzés szükséges, azt az
NFÜ folytatja le az ellenõrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követõ 30 napon
belül.”

35. §

A Rendelet 46. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ezen alcím alkalmazása során a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett)
„b) a dokumentumok megküldésével egyidejûleg köteles feltüntetni a beszerzés Kbt. szerinti becsült értékét, a
szerzõdéshez rendelt elnevezést és a projekt azonosítószámát, és csatolni nyilatkozatát az egybeszámítási
kötelezettség figyelembevételérõl,”

36. §

A Rendelet 55. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás igénybevételére irányuló kifizetési igénylés – az elõleget, valamint a projektfelügyelõ által
jóváhagyott kifizetési igénylést kivéve – az idõszakos vagy a záró beszámolóval együttesen nyújtható be. Támogatás
kizárólag az NFÜ vagy az általa kijelölt közremûködõ szervezet által jóváhagyott beszámolóval elszámolható, valós
költségek vonatkozásában folyósítható. A beszámoló információkat tartalmaz a támogatott projekt
eredményességérõl és hatékonyságáról, így különösen
a) a célokhoz mért elõrehaladásról, ideértve a számszerûsített célok mutatóit, továbbá – megfelelõ indokolással és a
célok aktualizálásával – a céloktól való jelentõs eltérésekrõl,
b) a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésérõl,
c) a helyszíni szemlék és a helyszíni ellenõrzések megállapításai alapján a kedvezményezett által készített intézkedési
tervekrõl és a megtett intézkedésekrõl.”

37. §

(1) A Rendelet 57. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a támogatási elõleg Ávr. 96. § (2) bekezdésben meghatározott legmagasabb
százalékos mértékét a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével
megemelheti
a) a Kormány által a vonatkozó akciótervben nevesített kiemelt projektek esetén, illetve
b) ha a kedvezményezett központi költségvetési szerv vagy annak intézménye, vagy állami többségi tulajdonban lévõ
gazdasági társaság.
(1b) A kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, építési koncesszió tárgyú közbeszerzési
eljárásokban köteles biztosítani a szállító részére elõleg igénylésének lehetõségét.
(1c) Az NFÜ a szállítói elõleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott mûszaki ellenõr ellenõrzéséhez kötheti.”

38. §

A Rendelet 59. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett idõtartam az elõre nem tervezett, elõre nem látható okok
miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenõrzés, a támogatási szerzõdés módosítása, a szabálytalansági gyanú
kivizsgálására tett intézkedések, valamint az év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok – az NFÜ honlapján
közlemény formájában közzétett – idõtartama a (2) és (3) bekezdésben meghatározott idõtartamba nem számítanak
bele. A támogatási szerzõdés módosítása esetén a módosítás ideje alatt – egyszeri elszámolás és a záró elszámolás
esetén benyújtott kifizetési kérelmek kivételével – a változással nem érintett költségvetési sorok tekintetében a
kifizetések nem kerülnek felfüggesztésére, kivéve, ha a szerzõdés-módosítás tartalmaz az alapadatokban bekövetkezõ
változást is.”

39. §

A Rendelet 61. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nagyprojekt vagy kiemelt projekt támogatásának növelésérõl – a 36. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kivétellel – a
Kormány jogosult dönteni.”

40. §

A Rendelet 62. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„62. § (1) Haladéktalanul fel kell függeszteni a támogatás folyósítását abban az esetben, ha azt e rendelet vagy más
jogszabály elõírja, illetve a támogatói okirat kiadását vagy a támogatási szerzõdés megkötését követõen a
kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményrõl szerez tudomást, amely a
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támogatás visszavonását, a támogatási szerzõdéstõl történõ elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésrõl és annak
okáról a kedvezményezettet soron kívül tájékoztatni kell.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt körülmények kivizsgálását követõen a támogató a támogatás visszavonását vagy az
elállást nem tartotta szükségesnek, intézkedik a kifizetés felfüggesztésének feloldása iránt.”
41. §

A Rendelet 64. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A finanszírozási szerzõdésben elõ kell írni a forráskezelõ szervezet által teljesítendõ adatszolgáltatás körét, és meg kell
határozni az analitikus nyilvántartásra használt rendszereket. A forráskezelõ szervezet az EMIR helyett a saját pénzügyi
számlavezetési és jelentési feladatokat ellátó informatikai rendszerét használja. A forráskezelõ szervezet a finanszírozási
szerzõdés teljesítésének ellenõrzése érdekében az NFÜ részére havonta írásban beszámol)
„c) a kedvezményezettnek nyújtott támogatott pénzügyi konstrukció révén megvalósuló kockázatvállalásról, így
különösen a kölcsönök pénzügyi közvetítõ általi minõsítésérõl és a kezesség beváltására vonatkozó adatokról,”

42. §

A Rendelet 65. §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az alapkezelõ szervezet az NFÜ által elfogadott programra jóváhagyott összegbõl a programfinanszírozási és
végrehajtási szerzõdés forrásigényének megfelelõ összeget lehívhatja az NFÜ-nek címzett lehívási értesítés, valamint a
lehívási értesítéshez csatolt, a programfinanszírozási és végrehajtási szerzõdésben meghatározott mellékletek
átadásával. Az alapkezelõ szervezet a lehívási értesítéseket folyamatos sorszámmal látja el. A lehívási értesítésnek
tartalmaznia kell legalább
a) a lehívási értesítés megnevezést,
b) annak a bankszámlának a számát, amelyre az alapkezelõ szervezet a forrás jóváírását kéri,
c) a lehívott összeget,
d) a lehívott összeg kifizetésének kért értéknapját,
e) a lehíváshoz kapcsolódó program megjelölését,
f) az NFÜ a programot jóváhagyó döntésének számát és keltét,
g) az alapkezelõ szervezet nyilatkozatát arról, hogy a lehívási értesítés napján a programfinanszírozási és végrehajtási
szerzõdés alapján teljesítendõ valamennyi elõfeltétel teljesült,
h) a lehívási értesítés keltezését, és
i) az alapkezelõ szervezet cégszerû aláírását.
(7) A közremûködõ szervezet a forrást a szabályszerû lehívási értesítés beérkezésétõl számított 15 napon belül utalja át
az alapkezelõ szervezet bankszámlájára.
(8) Ha a megvalósítás nyomon követése, illetve folyamatba épített ellenõrzése során szabálytalanság gyanúja merül fel
az alapkezelõ szervezet vonatkozásában, az NFÜ a forrás kifizetését felfüggesztheti.”

43. §

A Rendelet 78. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az NFÜ a forráskezelõ szervezet közremûködésével minden hónap tizenkettedik napjáig hitelesítési jelentést állít
ki, amelyben nyilatkozik arról, hogy a megelõzõ hónapban jóváhagyott, az EMIR-ben rögzített és a programszámlára
utalt támogatási összeggel kapcsolatos, a (4) és (5) bekezdés szerinti dokumentumalapú ellenõrzéseket, továbbá a
nyilatkozatában meghatározott, a (6) és (7) bekezdés szerinti helyszíni ellenõrzéseket elvégezte. A hitelesítési jelentést
az NFÜ az államháztartásért felelõs miniszter által meghatározott formában és tartalommal készíti el. Az NFÜ a kiállított
hitelesítési jelentést annak kiállításától számított 8 napon belül elektronikusan megküldi az igazoló hatóság részére.”

44. §

A Rendelet 79. §-a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az Európai Bizottság és az illetékes szervek felé történõ bármely adatszolgáltatás – ha a kért adat az EMIR-ben
rögzítésre került – kizárólag az EMIR-ben rögzített adatok alapján történhet.”

45. §

(1) A Rendelet 81. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kifogás benyújtására a kifogásolt döntésrõl való tudomásszerzéstõl számított 10 napon belül egy alkalommal, az
indokok megjelölésével van lehetõség.”
(2) A Rendelet 81. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A támogatást igénylõ által a kifogással érintett pályázatnak a kifogás elbírálásának ideje alatt történõ ismételt
benyújtását, valamint a kifogással érintett pályázatra vonatkozó támogatási szerzõdésnek a kifogás elbírálásának ideje
alatt történõ megkötését a kifogásban foglaltak kivizsgálása iránti igényrõl való lemondásnak kell tekinteni.”
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(3) A Rendelet 81. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A kedvezményezett által a kifogással érintett döntés alapjául szolgáló eljárási cselekménynek a kifogás
elbírálásának ideje alatti megismétlése a kifogásban foglaltak kivizsgálása iránti igényrõl való lemondásnak kell
tekinteni.”
46. §

A Rendelet 82. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha)
„d) a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban, a felhívásban vagy a támogatási szerzõdésben foglalt
rendelkezésre történõ hivatkozást.”

47. §

A Rendelet 33. alcíme a következõ 82/A. §-sal egészül ki:
„82/A. § (1) A kifogást annak elõterjesztõje a kifogást elbíráló döntés meghozataláig erre irányuló írásbeli nyilatkozattal
visszavonhatja.
(2) Visszavonás esetén a kifogás elbírálására jogosult szervezet az eljárást megszünteti.”

48. §

A Rendelet 83. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A finanszírozási keret terhére megvalósuló intézkedések során a forráskezelõ szervezet által elkövetett
jogszabálysértés, a finanszírozási szerzõdés megszegése, valamint a pénzügyi programra vonatkozó elõírások
megsértése vonatkozásában felmerült – a 66. § (3) bekezdése szerinti – szabálytalansági gyanút az NFÜ vizsgálja ki. A
finanszírozási keret terhére megvalósuló intézkedések során a (2)–(8) bekezdésben, a 84. §-ban, a 86–99. §-ban,
valamint a 100. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy kedvezményezett alatt forráskezelõ
szervezetet, támogatási szerzõdés alatt finanszírozási szerzõdést kell érteni. A finanszírozási keret terhére megvalósuló
intézkedések során a pénzügyi közvetítõ és a kedvezményezett által elkövetett jogosulatlan forrásfelhasználásra e
fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók.”

49. §

(1) A Rendelet 85. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A szabálytalansági eljárást az NFÜ folytatja le, ha)
„e) a szabálytalansági gyanú az alapkezelõ szervezettel szemben merül fel.”
(2) A Rendelet 85. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha az ellenõrzési hatóság ellenõrzési tevékenysége során szabálytalanságot állapít meg, az e rendelet szerinti
jogkövetkezmények alkalmazásának szükségességérõl értesíti az NFÜ vezetõjét, aki gondoskodik azok
végrehajtásáról. Az NFÜ döntése ellen a 92. §-ban foglaltak szerint lehetséges jogorvoslatot benyújtani. A jogorvoslati
kérelmet az NFÜ-nél kell elõterjeszteni.”

50. §

A Rendelet 101. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a kedvezményezett részére a támogatási szerzõdésben rögzítettek alapján kötbérfizetési kötelezettség került
megállapításra, a megállapított kötbér összegét a visszafizetésre kötelezés közlésétõl számított 30 napon belül köteles
visszafizetni.
(1b) Ha a visszafizetési kötelezettség a támogató érdekkörében felmerült okból keletkezett, a támogatás visszafizetése
a megállapított fizetési határidõig kamatmentes.
(1c) Ha a forráskezelõ szervezetnek forrásátcsoportosítás miatt keletkezik visszafizetési kötelezettsége, a
visszafizetendõ összeg a megállapított fizetési határidõig kamatmentes.”

51. §

A Rendelet 104. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A fejezet alkalmazásában a kedvezményezett alatt a pénzügyi eszközök esetében az alapkezelõ szervezetet, illetve
a forráskezelõ szervezetet, támogatási szerzõdés alatt programfinanszírozási és végrehajtási szerzõdést, illetve
finanszírozási szerzõdést kell érteni.”

52. §

(1) A Rendelet 113. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelõen az ellenõrzési hatóság minden év december 15-éig
véleményezésre megküldi az operatív program ellenõrzési stratégiájával összhangban, az adott év június 30-án záruló
12 hónapos idõszak során végzett ellenõrzések eredményeit megállapító és a program irányítási és kontroll
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rendszerében feltárt esetleges hiányosságokról beszámoló éves ellenõrzési jelentés tervezetét, valamint az éves
vélemény tervezetét az NFÜ, az igazoló hatóság és az államháztartásért felelõs miniszter részére.
(3) Az ellenõrzési hatóság az azonos irányítási és kontroll rendszerû operatív programokra egy jelentést és éves
véleményt készít.”
(2) A Rendelet 113. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az ellenõrzési hatóság 2008 és 2015 között minden év december 31-éig benyújtja az éves ellenõrzési jelentést és
az éves véleményt az Európai Bizottságnak, amelyet megküld az NFÜ-nek és az államháztartásért felelõs miniszternek
is. Az ellenõrzési hatóság az éves ellenõrzési jelentés összefoglalóját közzéteszi honlapján.”
53. §

A Rendelet 116. § (2) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
(A technikai segítségnyújtás projektjei esetében nem kell)
„d) a pályázati felhívásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni,
e) szállítói finanszírozást tartalmazó kifizetési igényléssel együttesen idõszakos vagy záró beszámolót benyújtani.”

54. §

A Rendelet 118. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelõi jog átengedésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény,
valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

55. §

A Rendelet 119–121. § helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„119. § (1) Ha a lebonyolításban érintett szervezet a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett e rendeletben, a
felhívásban, az általános szerzõdési feltételekben és a támogatási szerzõdésben meghatározott kötelezettségei
teljesítésére elektronikus alkalmazást bocsát a támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett rendelkezésére, a
támogatást igénylõ, illetve a kedvezményezett köteles az elektronikus alkalmazást igénybe venni.
(2) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló jogszabályban meghatározottakon
túl hiteles kiadmánynak minõsül az elektronikus alkalmazással meghozott automatizált egyedi döntésrõl szóló
elektronikus tájékoztatás, ha azon a kiadmányozó szervezet neve, valamint az automatizált döntéshozatal ténye a
kiadmányon egyértelmûen feltüntetésre kerül.
(3) Ha az elektronikus alkalmazáson keresztül történõ közlése nem lehetséges, postai úton történõ kézbesítésnek van
helye.
(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, ha a lebonyolításban érintett szervezet e rendeletben, a felhívásban és az általános
szerzõdési feltételekben, továbbá a támogatási szerzõdésben keletkezõ bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási
kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, a támogatást igénylõ, illetve a
kedvezményezett kizárólag a formanyomtatvány használatával tehet eleget az e rendeletben, a felhívásban és az
általános szerzõdési feltételekben, valamint a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségeinek.
120. § (1) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell
kézbesítettnek tekinteni.
(2) Ha a dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történõ átvételének visszaigazolása a küldés napját követõ
hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot – az ellenkezõ bizonyításig – kézbesítettnek kell tekinteni.
(3) Postai úton történõ kézbesítés esetén a küldeményt hivatalos iratként kell feladni és átvételének napján kell
kézbesítettnek tekinteni.
(4) Ha a postai úton történõ kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a
küldeményt nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.
(5) Ha a postai úton kézbesített küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az értesítést – az ellenkezõ
bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követõ ötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni.
(6) Az elektronikus alkalmazás útján megküldött tájékoztatást nyomtatott formában nem kell dokumentálni.
121. § (1) A határidõbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja.
(2) Ha a határidõ kezdõnapja nem munkanap, a határidõ a következõ munkanapon kezdõdik.
(3) A hónapokban vagy években megállapított határidõ azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a
kezdõnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a megállapított határidõ a hónap utolsó napján
jár le.
(4) Ha a határidõ utolsó napja nem munkanap, a határidõ a következõ munkanapon jár le.
(5) Az elektronikus úton küldött dokumentum elõterjesztésének idõpontja a dokumentum elküldésének napja.
(6) A postai úton küldött dokumentum elõterjesztésének idõpontja a postára adás napja.
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(7) A határidõ elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidõ utolsó napjának elteltével állnak be.
(8) A határidõt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.”
56. §

A Rendelet 48. alcíme a következõ 121/A. §-sal egészül ki:
„121/A. § A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. kizárólagos joggal végzi el a 2007–2013 programozási
idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásához kapcsolódó, az NFÜ és a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. közötti külön
megállapodásban meghatározott dokumentumok digitalizálását és dokumentumkezelését.”

57. §

A Rendelet 122. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) E rendeletnek a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 25/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit
a Módr. hatálybalépése idején folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

58. §

A Rendelet 122/A. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 122. § (3) bekezdésétõl eltérõen a Módr.-tel megállapított 38–40/A. §-t, 42. § (1) és (3) bekezdést, 43. §-t, 44. §
(7) bekezdést, 45. §-t, 46. § (1) bekezdés b) pontját, az 57. § (1b) bekezdést a Módr. hatálybalépését követõen
megindított közbeszerzési ellenõrzésekben, illetve megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.
(4) E rendeletnek a Módr.-tel megállapított 36. § (4) bekezdés c) pontját és (4a)–(4c) bekezdését, valamint 61. §
(5) bekezdését azon projektek esetén kell alkalmazni, amelyek záró kifizetési igénylésének benyújtására 2012. január
1-jén vagy azt követõen kerül sor.”

59. §

A Rendelet az 1. mellékletben foglalt 2a. melléklettel egészül ki.

60. §

A Rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

61. §

A Rendelet
1. 2. § (1) bekezdés 5. pontjában a „lebonyolítási és ellenõrzési folyamatainak” szövegrész helyébe az „irányítási és
kontrollrendszerének” szöveg, az „ellenõrzési folyamatokat” szövegrész helyébe a „kontrollfolyamatokat” szöveg,
2. 2. § (1) bekezdés 29. pontjában a „II. Nemzeti Fejlesztési Terv” szövegrész helyébe a „Nemzeti Stratégiai Referencia
Keret” szöveg,
3. 7. § (2) bekezdés a) pontjában az „ellenõrzésére és a belsõ kontrollokra” szövegrész helyébe az „az irányítási és
kontrollrendszerére” szöveg,
4. 7. § (2) bekezdés d) pontjában az „az irányítási és ellenõrzési rendszerek” szövegrész helyébe az „az irányítási és
kontrollrendszerek” szöveg,
5. 7. § (3) bekezdés a) pontjában az „az irányítási és ellenõrzési rendszerek” szövegrész helyébe az „az irányítási és
kontrollrendszerek” szöveg,
6. 9. § (3) bekezdés e) pontjában az „RFT” szövegrész helyébe a „regionális területfejlesztési konzultációs fórum” szöveg,
7. 13. § (1) bekezdésében az „irányítási és ellenõrzési rendszerek” szövegrész helyébe az „irányítási és kontrollrendszerek”
szöveg,
8. 13. § (3) bekezdésében a „május 31-éig” szövegrész helyébe az „április 30-áig” szöveg,
9. 14. § (4) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) és (2)” szöveg,
10. 14. § (5) bekezdésében az „a döntés-elõkészítõ bizottság bármely tagja” szövegrész helyébe az „a támogatásra
vonatkozó döntés elõkészítése során bárki” szöveg,
11. 14. § (6) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1) és (2)” szöveg,
12. 15. § (1) bekezdés g) pontjában az „irányítási és ellenõrzési rendszere” szövegrész helyébe az „irányítási és
kontrollrendszere” szöveg,
13. 16. § (2) bekezdésében az „A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár)” szövegrész helyébe az „A kincstár”
szöveg,
14. 18. § (1) bekezdés a) pontjában az „a közvetítõk” szövegrész helyébe az „a pénzügyi közvetítõ” szöveg,
15. 18. § (1) bekezdés b) pontjában a „közvetítõkkel” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítõvel” szöveg,
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16. 21. § (12) bekezdésében a „közvetítõk kiválasztására” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítõ kiválasztására” szöveg,
az „A közvetítõk” szövegrész helyébe az „A pénzügyi közvetítõ” szöveg,
17. 27. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „hiánypótlás vagy a kifogás” szövegrész helyébe a „hiánypótlás, tisztázó
kérdés vagy a kifogás” szöveg,
18. 27. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatvanadik” szövegrész helyébe a „harmincadik” szöveg,
19. 27. § (1) bekezdés b) pontjában a „hatvanadik” szövegrész helyébe a „harmincadik” szöveg,
20. 27. § (1) bekezdés c) pontjában a „hatvanadik” szövegrész helyébe a „harmincadik” szöveg,
21. 28. § (3) bekezdésében az „a 24–27. § szerinti” szövegrész helyébe az „a 23/A–27. § szerinti” szöveg,
22. 30. § (4) bekezdésében az „a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)” szövegrész
helyébe a „Kbt.” szöveg,
23. 32. § (1) bekezdésében az „A közvetítõk” szövegrész helyébe az „A pénzügyi közvetítõ” szöveg,
24. 32. § (1) bekezdésében az „a termék” szövegrészek helyébe az „a pénzügyi konstrukció” szöveg,
25. 32. § (2) bekezdésében az „a közvetítõi” szövegrész helyébe az „a pénzügyi közvetítõi” szöveg,
26. 46. § (2) bekezdésben a „40–45. §-ban” szövegrész helyébe a „39/B–45.§-ban” szöveg,
27. 57. § (1) bekezdésében az „az Ámr.-ben” szövegrész helyébe az „az Ávr.-ben” szöveg,
28. 64. § (3) bekezdés e) pontjában az „a közvetítõ” szövegrész helyébe az „a pénzügyi közvetítõ” szöveg,
29. 64. § (4) bekezdésében az „az Ámr.” szövegrész helyébe az „az Ávr.” szöveg,
30. 66. § (1) bekezdésében a „közvetítõk” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítõ” szöveg,
31. 66. § (4) bekezdésében a „közvetítõnek” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítõnek” szöveg,
32. 73. § b) pontjában az „ellenõrzési eljárásokkal” szövegrész helyébe a „kontrollrendszerrel” szöveg,
33. 78. § (2) bekezdésében az „irányítási és ellenõrzési rendszerre” szövegrész helyébe az „irányítási és kontrollrendszerre”
szöveg,
34. 78. § (7) bekezdés c) pontjában az „a közvetítõk” szövegrész helyébe az „a pénzügyi közvetítõ” szöveg,
35. 78. § (7) bekezdés d) pontjában az „a közvetítõk” szövegrész helyébe az „a pénzügyi közvetítõ” szöveg,
36. 78. § (9) bekezdésében az „a közvetítõknél” szövegrész helyébe az „a pénzügyi közvetítõnél” szöveg,
37. 80. § (6) bekezdésben az „a kedvezményezettnek felróható” szövegrész helyébe az „a kedvezményezett érdekkörében
felmerült” szöveg,
38. 90. § (5) bekezdésben az „az Ámr. 127. § (1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Áht. 53. §
(2) bekezdésében” szöveg,
39. 102. § (1) bekezdésében az „az Áht. 13/A. § (8) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Áht. 53. § (2) bekezdése” szöveg,
40. 104. § (3) bekezdésében az „az Áht. 13/C. §” szövegrész helyébe az „az Ávr. 97. §” szöveg,
41. 106. § (1) bekezdésében az „a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl” szövegrész helyébe az „a költségvetési
szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl” szöveg,
42. 113. § (1) bekezdésében az „az irányítási és ellenõrzési rendszerek” szövegrész helyébe az „az irányítási és
kontrollrendszerek” szöveg,
43. 115. § (1) bekezdésében az „a Közép-magyarországi Operatív Program Pénzügyi eszközök” szövegrész helyébe az
„a Közép-magyarországi Operatív Program KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének fejlesztése” szöveg,
44. 117. § (2) bekezdésében az „a Kbt. 2/A. §-a” szövegrész helyébe az „a Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja, valamint
(2)–(4) bekezdése” szöveg
lép.
62. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet
1. 2. § (1) bekezdés 7., 18. és 30. pontja,
2. 6. § (2) bekezdése,
3. 7. alcíme,
4. 9. § (6) bekezdése,
5. 20. § (1) bekezdésében a „feladatkörében érintett” szövegrész,
6. 22. § (4)–(7) bekezdése,
7. 28. § (1) bekezdésében a „feladatkörében érintett” szövegrész,
8. 28. § (4) bekezdése,
9. 29. § (1) és (3) bekezdésében a „feladatkörében érintett” szövegrész,
10. 31.§ (2) bekezdésében a „feladatkörében érintett” szövegrész,
11. 33. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagyont terhelõ zálogjog kikötése,” szövegrész,
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12. 33. § (8) bekezdés b) pontjában a „ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat-ellátásával
kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult,” szövegrész,
13. 33. § (8) bekezdés h) és i) pontja,
14. 36. § (2) bekezdés b) pontja,
15. 73. § a) pontjában az „az egységes mûködési kézikönyvet annak mellékleteivel és” szövegrész,
16. 101. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló beruházások általános forgalmi adó
emelésébõl eredõ költségnövekményének kompenzációjáról szóló 29/2009. (XI. 12.) NFGM rendelet.
63. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012. április
1-jén hatályát veszti.
(2) A 1–17. §, a 19–58. § és a 60–62. § 2012. március 31-én lép hatályba.

64. §

Ez a rendelet
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. július
5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. július 5-i
1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet,
d) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. július 11-i
1084/2006/EK tanácsi rendelet,
e) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok
meghatározásáról szóló 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet,
f) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Megítélt (bruttó) közkiadásból
kifizetésre nem kerülõ összeg (%)

Megítélt (bruttó) közkiadásból
kifizetésre nem kerülõ összeg (Mrd Ft)

Szerzõdés és teljes kifizetés közötti
közkiadás csökkenés (Mrd Ft)

Megszûnt szerzõdések közkiadása
(Mrd Ft)

Támogatás és szerzõdés közötti
közkiadás csökkenés
(Mrd Ft)

Szerzõdés elõtt visszalépett projektek
közkiadása
(Mrd Ft)

Megítélt (bruttó) közkiadás
(Mrd Ft)

•

Túlvállalásra jogosult
(igen/nem)

Lekötött közkiadás / teljes keret (%)

Lekötött közkiadás állomány /
támogatott projekt darabszám
(Mrd Ft)

Támogatott projektszám (db)

Kifizetett közkiadás állomány
(Mrd Ft)

Hazai részbõl kedvezményezetti
saját erõ (Mrd Ft)

Lekötött közkiadás hazai része
(Mrd Ft)

Lekötött közkiadás EU része
(Mrd Ft)

Lekötött közkiadás állomány
(Mrd Ft)

Teljes keret
(Mrd Ft)

Prioritás
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Többletkötelezettség-vállalás
összegébõl tervezett kifizetése – éves
bontásban –
2012–2015”

Hazai részbõl tervezett public saját erõ
(Mrd Ft)

Többletkötelezettség-vállalás
összegének tervezett Hazai része
(Mrd Ft)

Többletkötelezettség-vállalás
összegének tervezett EU része (Mrd
Ft)

Többletkötelezettség-vállalás összege
(Mrd Ft)

Prioritás

Prioritás
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1. melléklet a 25/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez

„2a. melléklet 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelethez

A többletkötelezettség-vállalási igény adattáblája

a) A prioritás alapadatai

b) Lemorzsolódásra vonatkozó adatok

c) Elõrejelzések

MAGYAR KÖZLÖNY

•

5187

2012. évi 24. szám

2. melléklet a 25/2012. (II. 29.) Korm. rendelethez
A Rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:44 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

44.

C
Összes intézkedés, kivéve Helyi gazdaságfejlesztés, KKV-k pénzügyi eszközökhöz
való hozzáférésének fejlesztése

5188
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A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 10/2012. (II. 29.) KIM rendelete
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló
21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban:
Cvhr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bejegyzést kérõnek a cégbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatvány elsõ – általános – részében a Ctv.
24–25. §-ában, valamint 30–31. §-ában meghatározottak közül azokat az adatokat kell feltüntetnie, amelyekkel nem
a cégbíróság egészíti ki hivatalból a cégjegyzéket. A bejegyzési nyomtatványon azt is fel kell tüntetni, ha a cég létesítõ
okirata szerzõdésminta alkalmazásával készült.”

2. §

A Cvhr. 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely megjelölése esetén utca, illetve házszám hiányában
a nyomtatványon a házszám helyén a helyrajzi számot kell feltüntetni.”

3. §

A Cvhr. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Cégbejegyzési kérelem nyomtatványának általános részében a cég fõtevékenységét (tevékenységi köreit)
a KSH által kiadott mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint kell felsorolni, a szám után feltüntetve
a KSH közleményben szereplõ évszámot (annak utolsó két számjegyét) is. Ha a bejegyzést kérõ a nyomtatványon több
tevékenységi kört is feltüntet, a nyomtatványon, illetve a tevékenységre vonatkozó cégjegyzékrovatban elsõ helyen
a cég fõtevékenységének kell szerepelnie.”

4. §

A Cvhr. 5. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a cég tagja, tulajdonosa a Magyar Állam, a cégjegyzékbe bejegyezett (bejegyezni kívánt) tag
adóazonosító száma esetén a tulajdonosi joggyakorló adóazonosító számát kell feltüntetni.”

5. §

A Cvhr. 8. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a korlátolt felelõsségû társaság törzsbetétének több tulajdonosa van [Ctv. 27. § (3) bekezdés e) pont], a közös
tulajdonú üzletrész esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy a tulajdonosokat közös képviselõ képviseli.
A tulajdonosok adatait külön rovatban kell kitölteni.”

6. §

A Cvhr. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A változásbejegyzési kérelem elõterjesztésére szolgáló nyomtatványon nem tüntethetõ fel az a tény, hogy a cég
létesítõ okirata szerzõdésminta alkalmazásával készült, a szerzõdésminta alkalmazása ebben az esetben eljárási
jogkövetkezménnyel nem bír.”

7. §

A Cvhr. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. §

(1) A Cvhr. 8. § (1) bekezdésében 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.
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(2) A Cvhr. 15. § (1) bekezdésében a „45. §-ának (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „45. §-ának (3b) bekezdése” szöveg
lép.
(3) A Cvhr. 17. §-ában az „a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minõsül”
szövegrész helyébe az „a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minõsül
vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhetõ” szöveg lép.
9. §

Hatályát veszti a Cvhr.
a) 2. § (6) bekezdése,
b) 9. § (2) bekezdése,
c) 19. § (2) bekezdése,
d) 20. § (1) bekezdése.

10. §

Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 10/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
„1. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

Cégbejegyzési kérelem

Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság
határozatának számát:

–

–

A cég létesítĘ okirata szerzĘdésminta alapján készült, egyszerĦsített eljárás
lefolytatását kéri:1
Amennyiben a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be,
tüntesse fel a cég cégjegyzékszámát:2

–

–

Átalakulás (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás) bejegyzésének kérelme
esetén az új adatok, illetĘleg a módosuló adatok változásának idĘpontját az
átalakulás napjával kéri bejegyezni:3

A cég elnevezése:

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe
bejegyezni szíveskedjék.

1

A befizetett költségtérítés:

Ft

Az illeték összege:

Ft

Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelĘsségĦ társaság a zártkörĦen mĦködĘ részvénytársaság vagy az egyéni cég létesítĘ
okirata szerzĘdésminta alapján készült és a 2006. évi V. törvény 48. §-a alapján egyszerĦsített cégeljárás lefolytatását kéri.
Tüntesse fel az eredeti kérelem folytán kapott cégjegyzékszámot, ha a kérelmet elutasító végzés közlését követĘen ismételten bejegyzési kérelmet terjeszt elĘ.
3
Átalakulás esetén az egyes rovatoknál a kezdĘ idĘpontot, valamint a változások idĘpontját nem kell kitölteni, a 16. rovat egyértelmĦ kitöltése azonban
szükséges.
2
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Cégbejegyzési kérelem
A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1
A mellékletek száma összesen:

db

A melléklet megnevezése

nyelv

folytatás:2

A jogi képviselĘ kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú
vizsgálatát elvégezte.

1
Sorolja fel a cégbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve!
A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása.
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvĦ cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet.
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvĦ szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot
egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vesszĘvel elválasztva – a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is.
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz,
portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.
2
Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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1. számú melléklet

Nyilatkozat a NAV számára
a) Az általános forgalmi adónak nem alanya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: áfa tv.) 5. §-a szerint (jelölje X-szel).
b) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításának módja1


Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.

(1)



Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazzuk.

(G)



Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az áfa tv. XVI/2. alfejezetének
rendelkezéseit.

(H)



Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk.

(I)



MĦalkotásnak, gyĦjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében,
illetve mĦalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történĘ közvetlen beszerzése esetében a
termék értékesítésének adóalapját az áfa tv. 217. §-a alapján állapítjuk meg.

(J)



Az áfa fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezĘjére vonatkozó különös szabályok szerint
állapítjuk meg.

(K)



Az áfa fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartáson alapuló
módszer alapján állapítjuk meg.

(L)



Utazásszervezési tevékenységünkre az adó megállapítása érdekében az önálló pozíciószámonkénti
nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk.

(U)



Befektetési arany más adóalany részére történĘ értékesítésére az általános szabályokat alkalmazzuk.

(M)



Befektetési aranyat értékesítĘ fél nevében és javára folytatott közvetítĘi tevékenységünket adókötelessé
tesszük.

(R)



Az áfa fizetési kötelezettséget a mezĘgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési
szabályok szerint állapítjuk meg.

(N)



A lakóingatlannak nem minĘsülĘ ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre
adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(S)



A lakóingatlannak minĘsülĘ és lakóingatlannak nem minĘsülĘ ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása,
haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé
tételt választjuk.

(T)

A lakóingatlannak nem minĘsülĘ egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet
értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységükre az
adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(V)

A lakóingatlannak minĘsülĘ és a lakóingatlannak nem minĘsülĘ egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és
az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése
tevékenységünkre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(P)





1

Áfa megállapításának módja. Ha áfafizetési kötelezettsége van, e rovatban jelöli a választását. Ez esetben legalább egy választásnak lennie kell! A szöveg
utáni számot, vagy betĦjelet kérjük a kódkockába beírni.

MAGYAR KÖZLÖNY
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Cégbejegyzési kérelem
c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség:1


Kizárólag közérdekĦ vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk.

(6)



Alanyi adómentességet választunk.

(2)



Az áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezĘgazdasági tevékenységnek minĘsülĘ tevékenységet folytatunk és
a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

(7)



MezĘgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk.

(8)



Lemondunk a mezĘgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választunk.

(5)

d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (jelölje 1-gyel a kódkockában) az
alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük:2

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:3

1



Az Art. (az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján (kereskedelmi
(1)
kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illetĘséggel bíró adóalannyal).



Az Art. 22. § (7) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt).



Az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz
(4)
értékesítése miatt).



Az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végzĘ adóalany
(5)
közösségi termékértékesítése).



Az Art. 22. § (6) bekezdés alapján (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a törvényben
(9)
jelzett értékhatárt vélhetĘleg nem fogja meghaladni, de belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választ).



Az Art. 22. § (5) bekezdés harmadik mondata alapján (a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet
folytató, az alanyi adómentességet választó, a kizárólag mezĘgazdasági tevékenységet folytató, különleges
(7)
jogállású közösségi adószámmal nem rendelkezĘ áfa-alany, az EK más tagállamában illetĘséggel bíró
adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetĘleg tĘle szolgáltatást vesz igénybe).



Az Art. 22. § (5) bekezdés elsĘ mondata alapján (az általánosforgalmiadó-alanynak nem minĘsülĘ
adófizetésre kötelezett jogi személy, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,
az alanyi adómentességet választó adóalany, a kizárólag mezĘgazdasági tevékenységet folytató, különleges (8)
jogállású adóalany az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke a
10000 eurót meghaladja).

(2)

Áfamentesség. Ha áfafizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (áfakód = 1), e rovatban kell jelölni adómentességi jogcímét.
Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (13) bekezdése alapján az áfafizetési kötelezettségét
értékhatár-túllépés miatt (okkód = 2) majd az Európai Közösség más tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adóhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.
3
Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjen beírni azt a kódértéket, amely a közösségi adószám kérésének okául szolgáló törvényszakasz mellett
szerepel. A közösségi adószám törlését az állami adóhatóságnál kell kezdeményezni.
2
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2. számú melléklet

Jogi képviselĘ adatai:
Neve:
város
község

Irodájának címe:
út
utca

E-mail:

Telefon:

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselĘ tagja:

Kamarai nyilvántartási száma:

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................
jogi képviselĘ

házszám
hrsz.

MAGYAR KÖZLÖNY
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I.

1/1.

Általános adatok

A választott cégforma:
{
{
{
{
{
{
{
{
{

01
02
03
06
07
09
10
11
12

{
{
{
{
{
{
{
{

Vállalat
Szövetkezet
Közkereseti társaság
Betéti társaság
Egyesülés
Korlátolt felelĘsségĦ társaság
Részvénytársaság
Egyéni cég
Külföldiek magyarországi közvetlen
kereskedelmi képviselete

{

15
16
17
18
19
20
21
22

ErdĘbirtokossági társulat
Vízgazdálkodási társulat
Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
Végrehajtói iroda
Európai gazdasági egyesülés
Európai részvénytársaság
KözjegyzĘi iroda

Külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés
magyarországi telephelye
23 Európai szövetkezet

A megfelelĘ cégformát x-szel jelölje.

2/1.

A cég elnevezése:

3/1.

A cég rövidített elnevezése:

4/1.

A cég idegen nyelvĦ elnevezése(i), idegen nyelvĦ rövidített elnevezése(i):

folytatás:1

5/1.

város,
község

A cég székhelye:
házszám,
helyrajzi szám

6/1.

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

A cég telephelye(i):

épület

lépcsĘház

ajtó

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve

emelet

ajtó
folytatás:1

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I.

7/1.

•

Általános adatok

A cég fióktelepe(i):

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
folytatás:1

8/1.

A létesítĘ okirat kelte:

év

hó

nap

folytatás:1

9/1.

A cég tevékenysége:2

,
FĘtevékenység:3
Közhasznú:4
folytatás:1

10/1.

11/1.

A meghatározott idĘtartamra alapított cég esetén a
meghatározott idĘ lejártának napja:
A cég jegyzett tĘkéje:

év

Összeg

hó

nap

Pénznem5

azaz

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
A fĘtevékenység, valamit a további tevékenységi körök feltüntetése szükséges a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint.
Ha több tevékenységi kört is feltüntet, elsĘ helyen a cég fĘtevékenységének kell szerepelnie.
4
Közhasznú társaság, valamint 2007. július 1-jét követĘen a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet és a nonprofit gazdasági társaság esetében a
közhasznú tevékenységet jelölje x-szel.
5
A jegyzett tĘkét – a devizakönyvvezetést alkalmazó társaságok kivételével – forintban kell meghatározni.
2
3
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I.

13/1.

Általános adatok

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
A képviselet módja:

{ önálló

{ együttes
1

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy:2

Tisztség:
{ vezetĘ tisztségviselĘ3

üzletvezetésre jogosult tag

ügyvezetĘ

vezérigazgató

igazgatósági tag

igazgatótanácsi tag

egyéb

{ cégvezetĘ

{ tag

{ végelszámoló

{ más munkavállaló

{ felügyelĘbiztos

{ felszámoló

A képviseletre jogosult(ak) adatai:4

{ egyéb

E-mail:

Neve:
Születési ideje:

.

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:5
Külföldi közteherviselési azonosító:6

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

–

emelet
város,
község

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Aláíró tanúsítvány:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:7
A rovat
a következĘ
lapon
folytatódik!

1

Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:8

év

hó

nap

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró.
Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik
meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezĘt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt
jegyezheti a céget.
3
VezetĘ tisztségviselĘ esetén a cégformának megfelelĘ elnevezést is jelölje be.
4
Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa
megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat elsĘ felében.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
6
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
7
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
8
Csak határozott idĘre szóló képviselet esetén kell kitölteni.
2
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13/1.

•

Általános adatok

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

(folytatás)

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:1
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:1

Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

2

Külföldi közteherviselési azonosító:3
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4

Ország:
folytatás:5

1

Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
3
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I.

14/1.

Általános adatok

A könyvvizsgáló(k) adatai:1
–

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma:

–

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:²

Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A könyvvizsgáló(k):
Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

3

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:4

év

hó

nap
folytatás: 5

1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat elsĘ felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felelĘs személy
adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Csak határozott idĘre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
5
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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•

Általános adatok

A felügyelĘbizottsági tagok adatai:
Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A felügyelĘbizottsági tag munkavállalói küldött
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:2

év

hó

nap
folytatás:3

16/1.

Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelĘd cég(ek) adatai:
–

Az átalakult cég jogelĘd cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás cég által meghatározott idĘpontja:4
év

hó

nap
folytatás:3

18/1.

Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja:

A cég kamarai azonosítószáma:

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Csak határozott idĘre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás idĘpontját a cég kifejezetten meghatározza.
2
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45/1.

Általános adatok

A cég elektronikus elérhetĘsége:
A cég honlapja:
A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé:1
A cég e-mail címe:2

46/1.

Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:
A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja

47/1.

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai:
–

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó
folytatás:3

48/1.

A közhasznú jogállás adatai:4
A közhasznú jogállás megszerzésének idĘpontja:
év

50/1.

hó

nap

A cég központi ügyintézésének helye:5
város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

1

épület

lépcsĘház

Akkor tölthetĘ ki amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is.
Kitöltése kötelezĘ szerzĘdésmintát alkalmazó cégek esetében.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4
Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
5
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyétĘl.
2

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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51/1.

•

Általános adatok

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok:
A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítĘ anyavállalat:
A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat:

52/1.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai:
Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma:

–

–

Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
1

folytatás:

53/1.

A cég üzleti évének mérlegfordulónapja:2
hó

54/1.

nap

Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló:
Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

56/1.

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén
szerepel a cégnyilvántartásban:
folytatás:1

1
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évtĘl.
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(cégformától függĘ adatok)

A vállalat adatai

1/1.

A vállalat típusa:

2/1.

A vállalat irányítási formája:
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(cégformától függĘ adatok)

A közkereseti társaság adatai
1/1.

A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Adószáma:5
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Tagsági jogviszony kezdete:
év

hó

nap
folytatás:6

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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(cégformától függĘ adatok)

A betéti társaság adatai
1/1.

A beltag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület neve

házszám,
helyrajzi

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
3

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év

hó

nap
folytatás:6

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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A betéti társaság adatai
2/1.

A kültag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai:4
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:5
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:5
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

6

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Tagsági jogviszony kezdete:
év

hó

nap
folytatás:7

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
5
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
6
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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Az egyesülés adatai
1/1.

A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

–

Külföldi lakóhely:

ajtó

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Tagsági jogviszony kezdete:
év

1

hó

nap

folytatás:6

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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A korlátolt felelĘsségĦ társaság adatai
1/1.

A tag(ok) adatai:
{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít1

A tag szavazati jogának mértéke:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:2
Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A tagként bejegyzett személy közös képviselĘ:4
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:5
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai:6
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:7
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:7
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

8

Külföldi közteherviselési azonosító:3
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony kezdete:
év
1

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

hó

nap

Ország:

folytatás:9

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4
Közös tulajdonban álló törzsbetét esetén kell megjelölni.
5
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
7
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
8
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
9
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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A korlátolt felelĘsségĦ társaság adatai
2/1.
(folytatás a
következĘ
oldalon)

Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:
Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

1

Alrovatszám:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:2
A nem természetes személy zálogkötelezett adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:3
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:3
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:2

1

Adja meg azt az alrovatszámot, amelyen az üzletrész tulajdonosát a cégbíróság a cégjegyzékben nyilvántartja.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
2

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

5210

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 24. szám

Cégbejegyzési kérelem

09

(cégformától függĘ adatok)

A korlátolt felelĘsségĦ társaság adatai
2/1.
(folytatás az
elĘzĘ
oldalról)

Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:
A zálogjogosult adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
A nem természetes személy zálogjogosult adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
folytatás:3

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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A korlátolt felelĘsségĦ társaság adatai
3/1.

Közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselĘ adatai:1
A nem természetes személy adatai:
–

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
Tulajdonosi jogviszony
kezdete:

1

év

hó

nap

A kézbesítési megbízott és a törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

folytatás:3
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A nyilvánosan mĦködĘ részvénytársaság adatai
6/1.

A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz
folytatás:1

7/1.

A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:

Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz
folytatás:1

8/1.

A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye:
folytatás:1

9/1.

Az ügyvezetés típusa:
{

10/1.

{

igazgatóság

igazgatótanács

A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

Megnevezés:
folytatás:1

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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A zártkörĦen mĦködĘ részvénytársaság adatai
1/1.

A részvényes adatai:
{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít1
{ A részvényes egyedüli részvényes

A részvényes szavazati jogának mértéke:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:2
Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

4

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselĘ adatai:5
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:6
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:6
Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

7

Külföldi közteherviselési azonosító:3
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4

Ország:
folytatás:8

1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
6
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
7
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
8
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
3
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10/Z

(cégformától függĘ adatok)

A zártkörĦen mĦködĘ részvénytársaság adatai
3/1.

A részvény átruházását az alapszabály korlátozza:

6/1.

A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Igen:

Nem:

Pénznem
azaz
folytatás:1

7/1.

A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz
folytatás:1

9/1.

Az ügyvezetés típusa:
{

10/1.

{

igazgatóság

egyszemélyes igazgatóság

A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Darabszám

Névérték

Sorozatszám:
Pénznem
azaz

Megnevezés:
folytatás:1

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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(cégformától függĘ adatok)

Az egyéni cég adatai
1/1.

Az egyéni cég tagjának adatai:
Név:
Születési ideje:

.

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Az egyéni cég tagja a cégtulajdonos3

1

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Az egyéni cég tagja törvényes képviselĘje
a cégtulajdonosnak4

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrĘl szóló 2009. évi CXV. törvény 20. §-ának (4) bekezdése alapján az egyéni cég tagja egyben a cégtulajdonos is.
4
Abban az esetben jelölje meg, ha az egyéni cég tagjává az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrĘl szóló 2009. évi CXV. törvény 32. §-ának (1) bekezdése
alapján a törvényes képviselĘ válik.
2
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(cégformától függĘ adatok)

A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
1/1.

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
2/1.

A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetĘ bíróság, illetve hatóság
adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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(cégformától függĘ adatok)

A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
3/1.

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A nem természetes személy adatai:

–

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

Elnevezése:
Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:3
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:3
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Adószáma:4
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Jogviszony kezdete:

Jogviszony vége:
év

hó

nap

év

hó

nap
folytatás:5

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
4
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
5
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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(cégformától függĘ adatok)

A vízgazdálkodási társulat adatai
1/1.

A társulat típusa:
VíziközmĦ-társulat:

Vízitársulat:

2/1.

Az ellenĘrzĘ bizottsági tag(ok) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

–

emelet
város,
község

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
Jogviszony kezdete:

Jogviszony vége:
év

hó

nap

év

hó

nap

folytatás:2

1
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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(cégformától függĘ adatok)

A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
1/1.

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
város,
község

–

Székhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:

2/1.

A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetĘ bíróság, illetve hatóság adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
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(cégformától függĘ adatok)

A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
3/1.

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

Külföldi lakóhely:

emelet

ajtó
város,
község

–

–

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

3

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A nem természetes személy adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Jogviszony kezdete:

Ország:

Jogviszony vége:
év

hó

nap

év

hó

nap
folytatás:6

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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(cégformától függĘ adatok)

A végrehajtói iroda adatai
1/1.

A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai:4

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:5
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:5
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

6

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
folytatás:7

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
5
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
6
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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A végrehajtói iroda adatai
2/1.

A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai:
Önálló bírósági végrehajtó adatai:
Szavazati jog terjedelme:

,

%

Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A bíróság jelzĘszáma:

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai:
Bíróság neve:

város,
község

Hivatali cím:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Illetékességi területének kiterjesztése:
folytatás:3

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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(cégformától függĘ adatok)

Az európai gazdasági egyesülés adatai
1/1.

A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
folytatás:6

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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(cégformától függĘ adatok)

Az európai gazdasági egyesülés adatai
2/1.

Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az elĘzĘ székhely szerinti adatok:
város,
község

–

Székhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:

épület

lépcsĘház

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

MAGYAR KÖZLÖNY

•

5225

2012. évi 24. szám

Cégbejegyzési kérelem

20
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Az európai részvénytársaság adatai
1/1.

{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít1
{ A részvényes egyedüli részvényes

A részvényes adatai:
A részvényes szavazati jogának mértéke:

Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:2
Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám
épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

házszám,
helyrajzi szám

épület

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4
Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselĘ adatai:5
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:6
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:6
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

házszám,
helyrajzi szám

épület

7

Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4
folytatás:8

1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
6
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
7
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
2
3

8

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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(cégformától függĘ adatok)

Az európai részvénytársaság adatai
3/1.

A részvények száma és névértéke:
részvényfajta:
Részvényosztály:
Darabszám

Névérték

Sorozatszám:
Pénznem
azaz

Megnevezés:
folytatás1:

4/1.

A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz
folytatás:

5/1.

A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz
folytatás:

6/1.

A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye:
folytatás:

1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Az európai részvénytársaság adatai
7/1.

Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az elĘzĘ székhely szerinti adatok:
Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
8/1.

Az ügyvezetés típusa:
{

10/1.

igazgatóság

{

egyszemélyes igazgatóság

A részvény átruházását az alapszabály korlátozza:

{

igazgatótanács

Igen:

Nem:

5228

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 24. szám

Cégbejegyzési kérelem

21

(cégformától függĘ adatok)

A közjegyzĘi iroda adatai
1/1.

A közjegyzĘi iroda tagjainak adatai:
Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

–

emelet
város,
község

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A közjegyzĘi iroda közjegyzĘ tagjainak adatai:
Szavazati jog terjedelme:

,

%
város,
község

Hivatali cím:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
folytatás:3

1

2
3

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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1/1.

(cégformától függĘ adatok)

A külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés magyarországi
telephelyének adatai
A külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés adatai:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
A telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az általános adatok 5. rovatában kell feltüntetni.
Az általános adatok 2. rovatában a cég elnevezéseként az európai gazdasági egyesülés nevét kell feltüntetni a „magyarországi
telephelye” toldattal.
A telephelyet létesítĘ okirat keltét az általános adatok 8. rovatában, a fĘtevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó
adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni.
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2/1.

(cégformától függĘ adatok)

A külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés magyarországi
telephelyének adatai
A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:3
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:3

Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsĘház

év

emelet

ajtó

4

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Jogviszony kezdete:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

Ország:
hó

nap

Jogviszony vége:

év

hó

nap
folytatás:5

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
4
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
5
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje
2
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(cégformától függĘ adatok)

Az európai szövetkezet adatai
1/1.

Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az elĘzĘ székhely szerinti adatok:
város,
község

–

Székhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:

2/1.

Az ügyvezetés típusa:
{

igazgatóság

{

igazgatótanács

{

ügyvezetĘ elnök

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
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___

Pótlap

___/___

Kézbesítési megbízott adatai:1
Természetes személy adatai:
Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:
város,
község

Székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

___/___

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Kiskorú törvényes képviselĘjének adatai:2
Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

1

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Az elsĘ oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kézbesítési megbízott adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett személy kinek
a kézbesítési megbízottja.
Az elsĘ oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kiskorú törvényes képviselĘjének adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett
személy kinek a törvényes képviselĘje.

2
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I+

A cég cégjegyzékszáma:

–

–

Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja
meg a cégbíróság határozatának számát:

–

–

Amennyiben a cég ismételten változásbejegyzési kérelmet nyújt be, ennek tényét
tüntesse fel:1
Átalakulás (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás) bejegyzésének kérelme esetén
az új adatok, illetĘleg a módosuló adatok változásának idĘpontját az átalakulás
napjával kéri bejegyezni:2
A cég elnevezése:

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a bejelentett változás(oka)t a cégnyilvántartásba
bejegyezni szíveskedjék.

1

A befizetett költségtérítés:

Ft

Az illeték összege:

Ft

Jelölje X-szel, ha az eredetileg benyújtott változásbejegyzési kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása folytán a cég ismételten változásbejegyzési kérelmet
terjeszt elĘ.
2
Átalakulás esetén az egyes rovatoknál a kezdĘ idĘpontot, valamint a változások idĘpontját nem kell kitölteni, a 16., és 22. rovatok egyértelmĦ kitöltése
azonban szükséges.
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A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1
A mellékletek száma összesen:

A melléklet megnevezése

db

nyelv

folytatás:2

A jogi képviselĘ kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú
vizsgálatát elvégezte.

1

Sorolja fel a változásbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve!
A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása.
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvĦ cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet.
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvĦ szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot
egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vesszĘvel elválasztva - a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is.
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz,
portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.
2
Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+
1. számú melléklet

Jogi képviselĘ adatai:
Neve:
város
község

Irodájának címe:
út
utca

E-mail:

Telefon:

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselĘ tagja:

Kamarai nyilvántartási száma:

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...................................
jogi képviselĘ

házszám
hrsz.
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2/___

A cég elnevezése:

A változás idĘpontja:1
év

hó

nap
törölve:2

/___

A változás idĘpontja1:

3/___

év

hó

nap

év

hó

nap

A cég rövidített elnevezése:

A változás idĘpontja:1
törölve:2

/___
A változás idĘpontja:1
év

4/___

hó

nap

A cég idegen nyelvĦ elnevezése(i), idegen nyelvĦ rövidített elnevezése(i):

A változás idĘpontja:1
év

hó

nap
törölve2:

/___
A változás idĘpontja:1
év

hó

nap
törölve:2
folytatás:3

1

Az az idĘpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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5/___

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

1
év

hó

nap
törölve:2

/___

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A változás idĘpontja:1
év

6/___

hó

nap

város,
község

A cég telephelye(i):
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

1
év

hó

nap
törölve:2
város,
község

/___
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:1

épület

év

hó

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

nap
törölve:2
folytatás:3

1

Az az idĘpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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7/___

A cég fióktelepe(i):

város,
község

–

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

A változás idĘpontja:1

év

hó

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

nap
törölve:2
város,
község

–

/___

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

A változás idĘpontja:1

év

hó

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

nap
törölve:2
város,
község

–

/___

kerület

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:1

épület

év

hó

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

nap
törölve:2
folytatás:3

8/___

A létesítĘ okirat
módosításának kelte:

év

hó

nap
folytatás:3

10/___

A meghatározott idĘtartamra alapított cég esetén a
meghatározott idĘ lejártának napja:

év

hó

nap
törölve:2

/___
év

1

Az az idĘpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

hó

nap
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Általános adatok
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

11/___

A cég jegyzett tĘkéje:
Összeg:

Pénznem:

azaz
A változás idĘpontja:1
v

hó

nap
törölve:1

/___

Összeg:

Pénznem:

azaz
A változás idĘpontja:2
év

hó

nap
törölve:1
folytatás:2

1
2

Az az idĘpont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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13/___

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
A képviselet módja:

{ önálló

{ együttes
1

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy:2

Tisztség:
{ vezetĘ tisztségviselĘ3

üzletvezetésre jogosult tag

ügyvezetĘ

vezérigazgató

igazgatósági tag

igazgatótanácsi tag

egyéb

{ cégvezetĘ

{ tag

{ végelszámoló

{ más munkavállaló

{ felügyelĘbiztos

{ felszámoló

A képviseletre jogosult(ak) adatai:4

{ egyéb

E-mail:

Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:5

Külföldi közteherviselési azonosító:6

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

–

emelet
város,
község

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Aláíró tanúsítvány:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:7
Jogviszony kezdete:
A rovat
a következĘ
lapon
folytatódik!

1

A változás idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

Jogviszony vége:8

év

hó

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró.
2
Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy
másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezĘt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre
jogosulttal együtt jegyezheti a céget.
3
VezetĘ tisztségviselĘ esetén a cégformának megfelelĘ elnevezést is jelölje be.
4
Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az
általa megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat elsĘ felében.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
6
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
7
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
8
Csak határozott idĘre szóló képviselet esetén kell kitölteni.
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13/___

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

(folytatás)

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság1:
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

2

Külföldi közteherviselési azonosító:3
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4

Ország:
törölve:5
folytatás:6

1

Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
6
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
3
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Általános adatok
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

14/___

A könyvvizsgáló(k) adatai:1
–

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma:

–

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
²
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:

Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A könyvvizsgáló(k):
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

3

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

év

hó

nap

Jogviszony vége:4

év

hó

nap

A változás idĘpontja:
törölve:5
folytatás:6

1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat elsĘ felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felelĘs
személy adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Csak határozott idĘre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
5
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
6
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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15/___

A felügyelĘbizottsági tagok adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A felügyelĘ bizottsági tag munkavállalói küldött
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
Jogviszony kezdete:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

Jogviszony vége:2

év

hó

nap

törölve:3
folytatás:4

1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Csak határozott idĘre szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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16/___

Átalakulás folytán létrejött (módosult) cég esetében a jogelĘd cég(ek) adatai:
–

Az átalakult cég jogelĘd cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás cég által meghatározott idĘpontja:1
év

hó

nap
folytatás:2

/___

–

Az átalakult cég jogelĘd cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás cég által meghatározott idĘpontja:1
év

hó

nap
folytatás2:

/___

–

Az átalakult cég jogelĘd cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás cég által meghatározott idĘpontja:1
év

hó

nap
folytatás:2

18/___

Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja:

A cég kamarai azonosítószáma:
törölve:3

/___
A cég kamarai azonosítószáma:

1

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás idĘpontját a cég kifejezetten meghatározza.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
3
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2
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22/___

Átalakulás folytán megszĦnt (módosult) cég esetében a jogutód cég(ek) adatai:
–

Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás cég által meghatározott idĘpontja:1

év

hó

nap
folytatás:2

/___

–

Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás cég által meghatározott idĘpontja:1

év

hó

nap
folytatás:2

/___

–

Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás cég által meghatározott idĘpontja:1

év

hó

nap
folytatás:2

25/___

A jogutód nélküli megszĦnés elhatározásának idĘpontja:
A megszĦnés elhatározásának dátuma:
év

hó

nap
törölve:

/___
A megszĦnés elhatározásának dátuma:
év

1
2

hó

nap

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás idĘpontját a cég kifejezetten meghatározza.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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26/___

A végelszámolás kezdete és befejezése:
A végelszámolás kezdetének idĘpontja:
év

hó

nap

év

hó

nap

A végelszámolás befejezésének idĘpontja:
A végelszámolás a továbbiakban nem az egyszerĦsített végelszámolás szabályai szerint folytatódik:1
Az egyszerĦsített végelszámolás során végelszámoló a végelszámolásról már közzétett hirdetményt a
Cégközlönyben:2
A végelszámolás befejezésére a cég fennmaradásával került sor:

45/___

A cég elektronikus elérhetĘsége:
A cég honlapja:
A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé:3
A cég e-mail címe:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:4

/___

A cég honlapja:
A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé:3
A cég e-mail címe:
A változás idĘpontja:
év

46/___

hó

nap

Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai:
A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:4

1

Ezt a mezĘt csak a közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég töltheti ki a 2006. évi V. törvény 114. § (3) bekezdésében meghatározott
esetben.
Ezt a mezĘt csak a közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég töltheti ki akkor, ha a végelszámolás a továbbiakban nem az
egyszerĦsített végelszámolás szabályai szerint folytatódik.
3
Akkor tölthetĘ ki, amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is.
4
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2
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47/___

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai:
–

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:1

/___

–

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:1
folytatás:2

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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48/___

A közhasznú jogállás adatai:1
A közhasznú jogállás megszerzésének idĘpontja:
év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

A közhasznú jogállás módosításának idĘpontja:
A közhasznú jogállás törlésének idĘpontja:
törölve:2

/___
A közhasznú jogállás megszerzésének idĘpontja:
év

50/___

hó

nap

A cég központi ügyintézésének helye:3
város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:2

/___

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyétĘl.
2

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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51/___

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok:
A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítĘ anyavállalat:
A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:1

/___

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítĘ anyavállalat:
A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat:
A változás idĘpontja:
év

52/___

hó

nap

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai:
Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma:

–

–

Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

emelet

ajtó

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:2

/___

Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma:

–

–

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:1
folytatás:3

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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53/___

A cég üzleti évének mérlegfordulónapja:5
hó

nap

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:6

/___

A cég üzleti évének mérlegfordulónapja:
hó

nap

A változás idĘpontja:
év

54/___

hó

nap

Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló:
Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:2

/___

Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:2

3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évtĘl.
6
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5
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56/___

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén
szerepel a cégnyilvántartásban:

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve:1
folytatás:2

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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1/___

A vállalat típusa:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap

A változás idĘpontja:

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

törölve:1

/___

2/___

A vállalat irányítási formája:
A változás idĘpontja:

/___
A változás idĘpontja:

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

törölve:1
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1/___

A tag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Adószáma:5
Külföldi közteherviselési azonosító: 2
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3

Ország:

Tagsági jogviszony kezdete:
év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

Tagsági jogviszony vége:
A változás idĘpontja:

törölve6:
folytatás7:

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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1/___

A beltag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Tagsági jogviszony
kezdete:

A változás idĘpontja:

1

év

hó

nap

Tagsági jogviszony
vége:

év

hó

év

hó

nap

folytatás:7

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

na

törölve:6
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2/___

A kültag(ok) adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselĘ adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

év

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Tagsági jogviszony
kezdete:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

hó

nap

Tagsági jogviszony
vége:

Ország:

év

hó
törölve6:

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

folytatás7:

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott és a törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

nap
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1/___

A tag(ok) adatai:

A csatlakozó tag csatlakozásának idĘpontja:
év

hó

nap

A csatlakozó tag felelĘsségének esetleges korlátozása:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jele:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

3

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
A nem természetes személy adatai:
–

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

4

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

év

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Tagsági jogviszony
kezdete:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

hó

nap

Tagsági jogviszony
vége:

Ország:

év

hó

nap

törölve:6

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

folytatás:7

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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A tag(ok) adatai:

A csatlakozó tag csatlakozásának idĘpontja:
év

hó

nap

A csatlakozó tag felelĘsségének esetleges korlátozása:

Természetes személy(ek) adatai:
Neve:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község
házszám,
hrsz.
város,
község
házszám,
hrsz.

Lakóhely:
út,
utca

–

Külföldi lakóhely:

út,
utca

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai3:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
3

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

törölve6:

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

folytatás7:

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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A tag(ok) adatai:
{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50 %-ot
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít1

A tag szavazati jogának mértéke:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:2
Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

A tagként bejegyzett személy közös képviselĘ:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

4

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselĘ adatai:5
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:6
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:6
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

7

Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:
8

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Tagsági jogviszony
Tagsági jogviszony
kezdete:
vége:
év
hó
nap

év

hó
törölve:9

A változás idĘpontja:
év
1

hó

nap

folytatás:10

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4
Közös tulajdonban álló törzsbetét esetén kell megjelölni, amennyiben a cégjegyzékbe bejegyzett tag közös képviselĘ.
5
A kézbesítési megbízott és a törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
6
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
7
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
8
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
9
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
10
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
3

nap
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2/___
(folyatatás
a következĘ
oldalon)

Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:
Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

–

Lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Alrovatszám:

épület

lépcsĘház

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

1

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselĘ adatai:2
A nem természetes személy zálogkötelezett adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:3
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:3

Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház
4

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

1

Adja meg az alrovatszámot, amelyen az üzletrész tulajdonosát a cégbíróság a cégjegyzékben nyilvántartja.
A kézbesítési megbízott és a törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
3
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
4
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
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2/___
(folyatatás
az elĘzĘ
oldalról)

A zálogjogosult adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

–

Lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

1

A nem természetes személy zálogjogosult adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóságHiba! A
könyvjelzĘ nem létezik.
:

Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:Hiba! A könyvjelzĘ nem létezik.
törölve:3

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
3
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

folytatás:4
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3/__

Közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Születési ideje:

.

.

.

Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

1

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselĘ adatai:
A nem természetes személy adatai:

–

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:2
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:2
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Tulajdonosi
jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Tulajdonosi jogviszony
vége:

év

hó
törölve:4

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

A kézbesítési megbízott és a törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

folytatás:5

nap
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4/___

Bemutatóra szóló részvények:1
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

Megnevezés:
/___

A változás idĘpontja:

Darabszám

Névérték

törölve:2
év

hó

nap

Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:

A változás idĘpontja:

1

év

hó

nap

folytatás:3

A rovatban a 2006. július 1-je elĘtt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nevĦ
rovatban kell megadni.
2
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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5/___

Névre szóló részvények: 1

Darabszám

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:

törölve:2
év

hó

nap

Részvényfajta:

/___

Darabszám

Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:

1

törölve:
év

hó

nap

folytatás:

A rovatban a 2006. július 1-je elĘtt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nevĦ
rovatban kell megadni.
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
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6/___

A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
/___

Darabszám

Névérték

törölve:1
év

hó

nap

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
/___

Darabszám

Névérték

törölve:
év

hó

nap

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
/___

Darabszám

Névérték

törölve:
év

hó

nap

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
/___

Darabszám

törölve:
év

Névérték

hó

nap

Pénznem
azaz
törölve:

A változás idĘpontja:

1
2

év

hó

nap

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

folytatás:2
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7/___

A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
/___

Darabszám

Névérték

törölve:1
év

hó

nap

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
/___

Darabszám

Névérték

törölve:
év

hó

nap

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
/___

Darabszám

Névérték

törölve:
év

hó

nap

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
/___

Darabszám

Névérték

törölve:
év

hó

nap

Pénznem
azaz
törölve:

A változás idĘpontja:

1
2

év

hó

nap

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

folytatás:2
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A nyilvánosan mĦködĘ részvénytársaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

8/___

A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye:

A változás idĘpontja:

törölve:1
év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

/___
A változás idĘpontja:

törölve:

/___
A változás idĘpontja:

törölve:

/___
A változás idĘpontja:

törölve:

/___
törölve:

A változás idĘpontja:

9/___

év

hó

folytatás:2

nap

Az ügyvezetés típusa:
{

igazgatóság

{

igazgatótanács

A változás idĘpontja:

törölve:
év

/___

{

igazgatóság

{

hó

nap

igazgatótanács

A változás idĘpontja:

törölve:
év

1
2

hó

nap

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/___

A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám
Névérték
Pénznem
azaz
Megnevezés:
A változás idĘpontja:

/___

Darabszám

törölve: 1
év

hó

nap

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:
/___

Darabszám

törölve:
év

hó

nap

Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Névérték
Pénznem
azaz

Megnevezés:
törölve:

A változás idĘpontja:

1
2

év

hó

nap

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

folytatás:2
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1/___

A részvényes adatai:
{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít1
{ A részvényes egyedüli részvényes

A részvényes szavazati jogának mértéke:

Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Születési ideje:

.

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:2
Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselĘ adatai:4
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:5
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:5
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

6

Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
törölve7:

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

folytatás8:

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4
A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
5
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
6
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
7
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
8
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
3
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3/___

A részvény átruházását az alapszabály korlátozza:

Igen:

Nem:

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

Igen:

Nem:

A változás idĘpontja:
év

5/___

hó

nap

Névre szóló részvények:2
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Darabszám

Névérték

Sorozatszám:
Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

Részvényfajta:

/___

Részvényosztály:
Darabszám

Névérték

Sorozatszám:
Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:
folytatás3:

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
A rovatban a 2006. július 1-je elĘtt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nevĦ
rovatban kell megadni.
3
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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6/___

A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

7/___

A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

9/___

Az ügyvezetés típusa:
{

igazgatóság

{

egyszemélyes igazgatóság

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

{

igazgatóság

{

egyszemélyes igazgatóság

A változás idĘpontja:
év

1
2

hó

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.

nap
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10/___

A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

Részvényfajta:

/___

Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

Részvényfajta:

/___

Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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1/___

Az egyéni cég tagjának adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó

Az egyéni cég tagja törvényes
képviselĘje a cégtulajdonosnak4

Az egyéni cég tagja a cégtulajdonos3

FelelĘsség:5

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

Korlátlan

Korlátolt

Pótbefizetés összege6:

Pénznem:

azaz
törölve7:

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

folytatás8:

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrĘl szóló 2009. évi CXV. törvény 20. §-ának (4) bekezdése alapján az egyéni cég tagja egyben a cégtulajdonos is.
4
Abban az esetben jelölje meg, ha az egyéni cég tagjává az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrĘl szóló 2009. évi CXV. törvény 32. §-ának (1) bekezdése
alapján a törvényes képviselĘ válik.
5
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrĘl szóló 2009. évi CXV. törvény 38. §-ának (2) bekezdése értelmében a 2012. január 1-jét megelĘzĘen a
cégjegyzékbe bejegyzett korlátolt mögöttes felelĘsséggel mĦködĘ egyéni cég 2013. február 1-ig köteles létesítĘ okiratának megfelelĘ módosításával a tag
korlátozott felelĘsségét megszüntetni, vagy gazdasági társasággá alakulni.
6
Csak akkor kell kitölteni, ha az egyéni cég tagja az egyéni cég tĘkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért korlátolt felelĘsséget vállalt.
7
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
8
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
A változás idĘpontja:

/___

törölve:1
év

hó

nap

Cégforma:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
A változás idĘpontja:

1

év

hó

nap

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetĘ bíróság, illetve hatóság
adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:
/___

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó
törölve:1

év

hó

nap

A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–

házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:

épület

év

lépcsĘház

hó

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

nap

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve

1

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
törölve:
:
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

3/___

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

3

A nem természetes személy adatai:
–

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Jogviszony kezdete:

Jogviszony vége:
év

hó

nap

év

hó

nap
törölve:6

A változás idĘpontja:
év
1

hó

nap

folytatás:7

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Vízgazdálkodási társulat adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A társulat típusa:
VíziközmĦ-társulat:

Vízitársulat:
A változás idĘpontja:
/___

év

törölve1:

nap

VíziközmĦ-társulat:

Vízitársulat:
A változás idĘpontja:

2/___

hó

év

hó

nap

Az ellenĘrzĘ bizottsági tag(ok) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve
emelet

ajtó

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Jogviszony kezdete:
A változás idĘpontja:

év

hó

év

Jogviszony vége:

nap

hó

év

hó

nap

nap
törölve:
folytatás3:

1
2
3

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
A változás idĘpontja:

/___

törölve1:
év

hó

nap

Cégforma:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
A változás idĘpontja:

1

év

hó

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

nap

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetĘ bíróság, illetve hatóság
adatai:
A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:
/___

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó
1

törölve :
év

hó

nap

A bíróság (hatóság) megnevezése:

Székhely:

város,
község

–

házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:

épület

év

lépcsĘház

hó

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

nap

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

közterület
neve

1

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

3/___

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Jogviszony kezdete:

Ország:

Jogviszony vége:
év

hó

nap

év

hó

nap
törölve:6

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

folytatás:7

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A végrehajtói iroda adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselĘ adatai:4
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:5
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:5
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

6

Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:
3

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

törölve:7

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

folytatás:8

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
A törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
5
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
6
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
7
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
8
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
A végrehajtói iroda adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai:
Önálló bírósági végrehajtó adatai:
Szavazati jog terjedelme:

,

%

Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

A bíróság jelzĘszáma:

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai:
Bíróság neve:

város,
község

Hivatali cím:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Illetékességi területének kiterjesztése:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve3:
folytatás4:

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az európai gazdasági egyesülés adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A tag(ok) adatai:

A csatlakozó tag csatlakozásának idĘpontja:
év

hó

nap

A csatlakozó tag felelĘsségének esetleges korlátozása:

Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:3
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1
törölve:6

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

folytatás:7

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az európai részvénytársaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A részvényes adatai:
{ A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
{ A szavazati jog mértéke minĘsített többségĦ befolyást biztosít1
{ A részvényes egyedüli részvényes

A részvényes szavazati jogának mértéke:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:2
Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

4

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képviselĘ adatai:
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:5
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:5
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Adószáma:

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

6

Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:
2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

törölve7:

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

folytatás8:

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján minĘsített többséget biztosító befolyásnak minĘsül.
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4
A kézbesítési megbízott és a törvényes képviselĘ adatait pótlapon kell megadni.
5
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
6
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
7
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
8
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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3/___

A részvények száma és névértéke:
Részvényfajta:
Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

Részvényfajta:

/___

Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

Részvényfajta:

/___

Részvényosztály:
Sorozatszám:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

Megnevezés:
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

4/___

A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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5/___

A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke:
Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

Darabszám

Névérték

Pénznem
azaz

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

6/___

A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye:

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___
A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:
folytatás2:

1
2

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Az európai részvénytársaság adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

8/___

Az ügyvezetés típusa:
{

igazgatóság

{

egyszemélyes igazgatóság

{

igazgatótanács

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

{

igazgatóság

{

egyszemélyes igazgatóság

{

igazgatótanács

A változás idĘpontja:
év

10/___

hó

nap

A részvény átruházását az alapszabály korlátozza:

Igen:

Nem:

A változás idĘpontja:
év

hó

nap
törölve1:

/___

Igen:
A változás idĘpontja:
év

1

hó

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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Nem:
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Cég- és változásbejegyzési kérelem
KözjegyzĘi iroda
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A közjegyzĘi iroda tagjainak adatai:
Név:
Anyja neve:
Adóazonosító jel:1
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsĘház

–

emelet
város,
község

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

2

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A közjegyzĘi iroda közjegyzĘ tagjainak adatai:
,

Szavazati jog terjedelme:

%
város,
község

Hivatali cím:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

A változás idĘpontja:

épület

év

hó

lépcsĘház

emelet

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

nap
törölve:3
folytatás:4

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

1/___

A külföldi székhelyĦ európai gazdasági egyesülés adatai:
Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
A változás idĘpontja:

/___

év

hó

törölve1:

nap

Elnevezés:

Székhely:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
A változás idĘpontja:

év

hó

nap

A telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az általános adatok 5. rovatában kell feltüntetni.
Az általános adatok 2. rovatában a cég elnevezéseként az európai gazdasági egyesülés nevét kell feltüntetni a „magyarországi
telephelye” toldattal.
A telephelyet létesítĘ okirat keltét az általános adatok 8. rovatában, a fĘtevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére
vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni.

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

ajtó
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KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jele:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsĘház

emelet

ajtó
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

3

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4

Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsĘház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

5

Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Jogviszony kezdete:

év

hó

Jogviszony vége:

nap

év

hó

nap
törölve:6

A változás idĘpontja:
év

1

hó

nap

folytatás:7

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
Külföldi illetĘségĦ képviselĘ esetén az állami adóhatósághoz történĘ bejelentkezés hiányában az illetĘsége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4
Kitöltése abban az esetben kötelezĘ, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2
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Az európai szövetkezet adatai
KiegészítĘ és változásbejegyzési lap

2/___

Az ügyvezetés típusa:
{

igazgatóság

{

A változás idĘpontja:

{

igazgatótanács

év

hó

ügyvezetĘ elnök

nap
1

törölve :

/___

{

igazgatóság

A változás idĘpontja:

{

{

igazgatótanács

év

hó

ügyvezetĘ elnök

nap

”

1

Amennyiben a cégjegyzékbĘl a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 11/2012. (II. 29.) KIM rendelete
a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó ûrlapjairól
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a)
pontjában,
az 1. § (1) bekezdés 40–42. pontja, 8. § (5) bekezdése és 12. §-a tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában és
az 1. § (1) bekezdés 39. pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § g) pontjában
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 feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet
1. 1. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az egyesület
nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
2. 2. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az alapítvány
nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
3. 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a párt nyilvántartásba
vétele iránti elektronikus kérelmet,
4. 4. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a köztestület
nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
5. 5. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az országos sportági
szakszövetség nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
6. 6. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a
magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
7. 7. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
8. 8. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a vegyes
nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelõd szervezetek nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus
kérelmet,
9. 9. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a hitelintézetek
önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
10. 10. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a Munkavállalói
Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
11. 11. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni európai területi
társulás nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
12. 12. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az 1–11. pontban
nem szereplõ szervezet nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
13. 13. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az egyesület
változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
14. 14. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az alapítvány
változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
15. 15. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a párt
változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
16. 16. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a köztestület
változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
17. 17. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az országos sportági
szakszövetség változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
18. 18. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a
magánnyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
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19. 19. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
20. 20. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a vegyes
nyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
21. 21. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a hitelintézetek
önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
22. 22. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a Munkavállalói
Résztulajdonosi Program szervezet változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
23. 23. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az európai területi
társulás változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
24. 24. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az 1–11. pontban
nem szereplõ szervezet változásbejegyzési eljárás iránti elektronikus kérelmét,
25. 25. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az egyesület
nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
26. 26. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az alapítvány
nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
27. 27. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a párt
nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
28. 28. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a köztestület
nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
29. 29. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az országos sportági
szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
30. 30. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a
magánnyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
31. 31. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
32. 32. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a vegyes
nyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
33. 33. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a hitelintézetek
önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
34. 34. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a Munkavállalói
Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
35. 35. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az európai területi
társulás nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
36. 36. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni az 1–11. pontban
nem szereplõ szervezet nyilvántartásból való törlése iránti elektronikus kérelmet,
37. 37. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a közhasznú jogállás
nyilvántartásba vétele iránti elektronikus kérelmet,
38. 38. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített elektronikus ûrlapon kell elõterjeszteni az 1–37.
pontban nem szereplõ elektronikus kérelmet,
39. 40. melléklet 1. pontjában meghatározott kódtárból kell az alapítvány és az egyesület – létesítõ okiratban
meghatározott céljával összhangban álló – célja szerinti besorolását megadni,
40. 41. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített elektronikus ûrlapon kell elõterjeszteni az
egyesület egyszerûsített nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó alapszabályt,
41. 42. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített elektronikus ûrlapon kell elõterjeszteni az
alapítvány egyszerûsített nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó alapító okiratot,
42. 43. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített elektronikus ûrlapon kell elõterjeszteni az
egyszerûsített nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó formalizált mellékleteket.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt ûrlapok és a 40. mellékletben meghatározott kitöltést segítõ kódtárak rendszeresítése az
Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) feladata.
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2. §

(1) Az OBH az 1. § (1) bekezdésben nem szereplõ kérelmekre papír alapú ûrlapot rendszeresíthet.
(2) Az OBH a 40. mellékletben meghatározott kódtárakon túlmenõen is rendszeresíthet kitöltést segítõ kódtárat.
(3) Az 1. § (1) bekezdésében, a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ûrlapok, valamint kitöltést segítõ kódtárak
alkalmazása kötelezõ.
(4) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételére az ûrlapot úgy kell
rendszeresíteni, hogy az állami adóhatóság által az OBH részére megküldött nyilatkozat mintát kell az ûrlap részévé
tenni.

3. §

(1) Az OBH az ûrlapokat a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap) közzéteszi.
(2) A honlapon fel kell tüntetni az ûrlapok közzétételének idõpontját, a közzététel idõpontjától az ûrlap alkalmazása
kötelezõ.

4. §

(1) Ha az ûrlap módosítására kerül sor, az OBH ennek tényérõl a honlapon a módosított ûrlap közzététele elõtt hét nappal
tájékoztatást ad.
(2) Az OBH a módosított ûrlap közzétételét követõen a honlapon tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az
ûrlap megváltozott.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon kell eljárni:
a) új ûrlap rendszeresítésénél,
b) kitöltést segítõ kódtár rendszeresítésénél és
c) kitöltést segítõ kódtár módosítása esetében.

5. §

Ha az ûrlap nem felel meg a jogszabályoknak, az OBH az ûrlapot haladéktalanul módosítja vagy új ûrlapot rendszeresít.

2. Az ûrlapokkal szembeni általános követelmények
6. §

(1) Az OBH-nak a honlapon szereplõ tájékoztatásokat úgy kell kialakítania, hogy egyértelmûen kitûnjön belõlük, hogy az
ûrlap igénybevétele kötelezõ.
(2) Az ûrlapot úgy kell kialakítani, hogy azon kellõ hely álljon rendelkezésre a kérelem elõterjesztésére.

7. §

(1) Az ûrlapot – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes
elõterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint az ûrlap kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.
(2) Ha az OBH részletes tájékoztatást tesz közzé a honlapon az ûrlap kitöltésének menetérõl, s abban kellõ
részletezettséggel szerepelteti az (1) bekezdésében meghatározott adatokat, az ûrlapot külön figyelmeztetéssel
ellátni nem kell.
(3) A papír alapú ûrlaphoz az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást külön íven is meg lehet szövegezni, ebben az
esetben e tájékoztatót ugyanolyan módon kell elérhetõvé tenni, mint az ahhoz tartozó ûrlapot. Ezt a rendelkezést az
ûrlap kitöltéséhez szükséges kódok listájára is alkalmazni kell.

3. A papír alapú ûrlapok rendszeresítésének szabályai
8. §

(1) A papír alapú ûrlapot – a (3)–(5) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a rendelet mellékletben rendszeresített, a
kérelem benyújtására szolgáló elektronikus ûrlap adattartalmával megegyezõ adattartalommal kell rendszeresíteni.
(2) A 39. mellékletben meghatározott adattartalmat is figyelembe véve papír alapú ûrlapot kell rendszeresíteni
a) az egyesület nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,
b) az alapítvány nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,
c) a párt nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,
d) a vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,
e) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési,
f) az európai területi társulás nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és törlési és
g) a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti
kérelem elõterjesztésére.

5296

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 24. szám

(3) A papír alapú ûrlapon a bíróság érkeztetõ bélyegzõje lenyomatának helyét ki kell alakítani.
(4) A papír alapú és az elektronikus ûrlapok kitöltést segítõ kódtára eltérhet egymástól.
(5) A papír alapú ûrlapot úgy kell kialakítani, hogy az ne tartalmazzon mezõt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 34. §-ában meghatározott kérelem
elõterjesztésére.

4. A papír alapú ûrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények
9. §

(1) Az ûrlapot kódokkal kell kitölteni, ha a kérelem adatára vonatkozóan a rendelet melléklete annak alkalmazását írja elõ,
vagy ha az OBH az ûrlap kitöltésénél alkalmazandó kódlistát tesz közzé.
(2) Ha az ûrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendõ a beadvány hiánytalan elõterjesztésére, a kérelmezõnek a
beadvány adatainak kitöltését másik ûrlapon kell folytatnia azzal, hogy a további ûrlapon fel kell tüntetnie annak
tényét, hogy azok az elsõ ûrlap pótlapjai. Az ûrlapon fel kell tüntetni a pótlap csatolásának tényét és a pótlapok számát,
a pótlapon pedig fel kell tüntetni annak tényét, hogy az ûrlap pótlap és a pótlap sorszámát.

5. Egyéb rendelkezések
10. §

Az OBH-nak a bíróságok, valamint a kérelmezõk és az eljárásban részt vevõ egyéb személyek részére rendelkezésre
álló, az interneten elérhetõ országosan egységes számítástechnikai rendszerét (a továbbiakban: informatikai rendszer)
úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus ûrlaphoz melléklet legyen csatolható.

11. §

(1) Az OBH a honlapon közzéteszi a papír alapú eljárásban alkalmazandó letölthetõ és kitölthetõ, a kitöltést megelõzõen
vagy azt követõen kinyomtatható ûrlapot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint közzétett ûrlap elektronikus eljárásra nem alkalmazható.

6. Egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárás
12. §

Ha a szervezet a kérelemhez a 41. vagy 42. mellékletben meghatározott minta szerinti okiratot nyújt be a bíróság
részére, e mellékletet az OBH által rendszeresített ûrlapon kell elkészítenie és mind az elektronikus úton kitöltött
ûrlapot, mind az elektronikus ûrlap kinyomtatott és aláírt példányának elektronikus másolatát meg kell küldenie a
bíróság részére. Ugyanígy kell eljárni a kérelemhez csatolandó egyéb mellékletek esetében, melyeket a 43. melléklet
alapján az OBH rendszeresít.

7. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 1. § (1) bekezdésének 1–38. és 40–42. pontja, 2. § (4) bekezdése, 8. § (2) bekezdésének d)–f) pontja, 8. § (4) és
(5) bekezdése, 10. §-a, 12. §-a, 15. §-a, 1–38. és 41–44. melléklete 2012. június 30. napján lép hatályba.
(3) E rendelet 16. § c) pontja 2012. július 1. napján lép hatályba.
(4) Az ûrlapokat a rendelet hatálybalépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

14. §

A papír alapú ûrlapot 2012. június 29. napjáig úgy kell kialakítani, hogy az ne tartalmazzon mezõt az 1. melléket
8.1.–8.7. pontjában meghatározott adatok megadására.

15. §

(1) E rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az OBH az 1. § (1) bekezdésben nem szereplõ kérelmek elõterjesztésére mind papír alapú, mind elektronikus
ûrlapot rendszeresíthet.”
(2) E rendelet 40. melléklete helyébe e rendelet 44. melléklete lép.
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Hatályát veszti
a) a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-a és 4.
számú melléklete,
b) az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 1. §-a és 3. számú
melléklete és
c) e rendelet 15. §-a.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az eljáró bíróság megjelölése.
2. A kérelmezõvel kapcsolatos kötelezõ adatok:
2.1. neve
2.2. lakóhelye/székhelye
3. Képviselõ esetén:
3.1. neve
3.2. címe
3.3. személyének típusa
4. A nyilvántartásba vétel iránti határozott kérelem.
5. A szervezettel kapcsolatos kötelezõ adatok:
5.1. név
5.2. székhely
5.3. szervezet képviselõjének
5.3.1. neve
5.3.2. címe
5.3.3. a képviseleti jog gyakorlásának módja
5.3.3.1. együttes képviseleti jog esetén a képviselõtárs
5.3.3.1.1. neve
5.3.3.1.2. tisztsége
5.3.4. a képviseleti jog terjedelme
5.3.4.1. különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése
5.4. a szervezet célja
5.5. a szervezet 5.4. szerinti céljával összhangban álló célja szerinti besorolása
5.5.1. 40. mellékletben meghatározott kódtárból választva
5.5.2. az elsõdleges cél szerinti besorolás megjelölése
5.6. a létesítõ okirat kelte
5.7. az egyesület formája
5.7.1. 40. mellékletben meghatározott kódtárból választva
6. A szervezettel kapcsolatos szükség szerint kötelezõ adatok:
6.1. a szervezet idegen nyelvû elnevezése
6.2. a szervezet rövidített neve
6.3. szervezet szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén
6.3.1. jogi személy szervezeti egység neve
6.3.2. jogi személy szervezeti egység székhelye
6.3.3. jogi személy szervezeti egység ügyintézõ és képviseleti szervének neve
6.4. a szervezet képviselõjének tisztsége, ha a képviseleti jog gyakorlása (terjedelme) a képviselõ tisztségéhez kötõdik
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7. Egyéb kötelezõ adatok:
7.1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott szövetség esetén – az 5. pontban foglaltakon túlmenõen – kötelezõ
adatok
7.1.1. a szövetséget alapító egyesületek
7.1.1.1. neve
7.1.1.2. székhelye
7.1.1.3. nyilvántartási száma
7.2. sportegyesület, sportszövetség, ide nem értve az országos sportági szakszövetséget szervezeti egységének jogi
személlyé nyilvánítása esetén – a 6.3.1. és 6.3.2. pontban foglaltakon túlmenõen – kötelezõ adatok
7.2.1. jogi személy szervezeti egység képviselõjének neve
7.2.2. jogi személy szervezeti egység képviselõjének lakóhelye
8. A kérelmezõ választása szerint megadható adatok:
8.1. a szervezet kiegészítõ jellegû gazdasági fõtevékenysége (TEÁOR szerint)
8.2. a szervezet gazdálkodási formája (GFO kód szerint)
8.3. a jogi személy szervezeti egység kiegészítõ jellegû gazdasági fõtevékenysége (TEÁOR szerint)
8.4. a jogi személy szervezeti egység gazdálkodási formája (GFO kód szerint)
8.5. az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat
8.6. a szervezet képviselõjének adóazonosító jele és természetes azonosító adatai
8.7. a jogi személy szervezeti egység képviselõjének adóazonosító jele és természetes azonosító adatai
8.8. kérelmezõ hivatkozási száma
8.9. képviselõ hivatkozási száma
8.10. kérelmezõ telefonszáma, faxszáma, e-mail címe
8.11. képviselõ telefonszáma, faxszáma, e-mail címe
8.12. egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem
9. Az ûrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.
10. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
10.1. lényeges joghatások
10.2. a kérelemhez csatolandó iratok
10.3. az ûrlap kitöltésének módja

2. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 2., 5. és
7. pontja kivételével –:
2. A kérelmezõvel – alapítóval – kapcsolatos kötelezõ adatok:
2.1. név
2.2. lakóhely/székhely
3. Az alapítvánnyal kapcsolatos kötelezõ adatok:
3.1. név
3.2. székhely
3.3. az alapítvány képviselõjének
3.3.1. neve
3.3.2. lakóhelye/székhelye
3.3.3. a képviseleti jog módja
3.3.3.1. együttes képviseleti jog esetén a képviselõtárs
3.3.3.1.1. neve
3.3.3.1.2. tisztsége
3.3.4. képviseleti jog terjedelme
3.3.4.1. különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése
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3.4. kezelõ szerv esetén
3.4.1. neve
3.4.2. lakóhelye/székhelye
3.5. kezelõ szervezet esetén
3.5.1. tagjainak neve
3.5.2. tagjainak lakóhelye
3.6. a szervezet célja
3.7. a szervezet célja szerinti besorolása
3.7.1. 40. melléklet szerinti kódtárból választva
3.7.2. az elsõdleges cél szerinti besorolás megjelölése
3.8. az alapító okirat kelte
3.9. az alapítvány típusa
3.9.1. kitöltést segítõ kódtár
3.10. az alapítvány vagyonfelhasználási módja
3.11. a felhasználható vagyon mértéke
3.12. annak jelölése, hogy az alapítványhoz lehet-e csatlakozni
4. Alapítványok egyesítése esetén
4.1. alapítványok neve
4.2. alapítványok nyilvántartási száma

3. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A párt nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 5.7., 7.
és. 8.12. pontja kivételével –:
1.1. a párt formája
1.1.1. párt
1.2. nyilatkozat arról, hogy a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit
magára nézve kötelezõnek ismeri el

4. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A köztestület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma az ûrlap 5.7., 7. és 8.12. pontja
kivételével.

5. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az országos sportági szakszövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának
adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 5.7.,
6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével –:
1.1. szervezeti egység jogi személlyé nyilvánítása esetén határozott kérelem a jogi személy szervezeti egység
nyilvántartásba történõ bejegyzésére
1.1.1. jogi személy szervezeti egység neve
1.1.2. jogi személy szervezeti egység székhelye
1.1.3. jogi személy szervezeti egység képviselõjének neve
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1.1.4. jogi személy szervezeti egység képviselõjének lakóhelye
1.2. nyilatkozat arról, hogy a sportágban nem mûködik sportági szakszövetség
1.3. nyilatkozat arról, hogy a sportág
1.3.1. a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág vagy
1.3.2. a sportág nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségébe (Sportaccord)
1.4. nyilatkozat arról, hogy legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedõ sportszervezet a tagja, legalább három éve
folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) mûködtet és a versenyrendszerében rendszeresen legalább
száz fõ, sportági versenyengedéllyel rendelkezõ sportoló vesz részt

6. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 5.4.,
5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével –:
2. Annak jelzése, hogy az adószámról, a társadalombiztosítási nyilvántartásba vételi számról szóló igazolást és a
számlavezetésre feljogosított pénzforgalmi szolgáltató igazolását a pénzforgalmi számla megnyitásáról pótlólag
megküldi.

7. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának
adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 5.4.,
5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével –:
1.1. az alakuló közgyûlés napja
2. Annak jelzése, hogy a számlavezetésre feljogosított pénzforgalmi szolgáltató igazolását pénzforgalmi számla
megnyitásáról pótlólag megküldi.

8. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti és a jogelõd szervezetek nyilvántartásból való
törlése iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 5.4.,
5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével –:
2. Az átalakulással kapcsolatos adatok:
2.1. az átalakult önkéntes nyugdíjpénztár nyilvántartási száma
2.2. az átalakult magánnyugdíjpénztár nyilvántartási száma
2.3. az átalakulás jogelõdök által meghatározott idõpontja, ha az átalakulás idõpontját meghatározták

9. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásba vétele iránti
kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma az ûrlap 5.4., 5.5., 5.7., 6.3., 7. és
8.12. pontja kivételével.
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10. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus
ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 5.4.,
5.5., 5.7., 6.3., 7. és 8.12. pontja kivételével –:
1.1. nyilatkozat arról, hogy a társaság munkavállalóinak legalább 40 százaléka a szervezet megalakulását az alakuló
közgyûlésen – személyesen gyakorolt szavazati jogával élve – kimondta, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
szóló 1992. évi XLIV. törvényben foglalt követelményeknek (9. §) megfelelõ alapszabályát megállapította, továbbá
ügyintézõ szervét megválasztotta.

11. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az európai területi társulás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 5., 6.3.,
7. és 8.12. pontja kivételével –:
2. A szervezettel kapcsolatos kötelezõ adatok:
2.1. neve
2.2. székhelye
2.3. tagként részt vevõk
2.3.1. neve
2.3.2. székhelye
2.4. célkitûzése
2.5. feladatai
2.6. mûködésének idõtartama
2.7. a szervezet képviselõjének (igazgatójának)
2.7.1. neve
2.7.2. lakóhelye
2.7.3. képviseleti jog gyakorlásának módja
2.7.3.1. együttes képviseleti jog esetén a képviselõtárs
2.7.3.1.1. neve
2.7.3.1.2. tisztsége
2.8. alapszabály, egyezmény kelte

12. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Egyéb szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 5–7. és
8.12. pontja kivételével –:
2. A szervezettel kapcsolatos – törvényben meghatározott – kötelezõ adatok.
3. A szervezettel kapcsolatos – törvényben meghatározott – szükség szerint kötelezõ adatok.

13. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. A nyilvántartást vezetõ bíróság megjelölése.
2. A szervezet:
2.1. neve
2.2. székhelye
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2.3. nyilvántartási száma
3. A kérelmezõvel kapcsolatos kötelezõ adatok:
3.1. arra való utalás, hogy a kérelmezõ a 2. pontban meghatározott szervezet
4. Képviselõ esetében:
4.1. neve
4.2. címe
4.3. képviselõ személyének típusa
5. A kérelmezõ választása szerint megadható adat:
5.1. a kérelmezõ hivatkozási száma
5.2. a képviselõ hivatkozási száma
5.3. kérelmezõ telefonszáma, faxszáma, e-mail címe
6. A bíróság eljárása iránti határozott kérelem.
7. A változásbejegyzési kérelemmel érintett nyilvántartásba bejegyzett adat.
8. A bejelentett:
8.1. új nyilvántartási adat
8.2. törölni kért adat
8.3. változatlan adat
8.4. arra való utalás, hogy a változásbejegyzési kérelem az új létesítõ okirat benyújtására irányul
9. A változásbejegyzési kérelemmel érintett adat:
9.1. típusa
9.2. megjelölése
10. Az ûrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése
11. Egyszerûsített változásbejegyzési eljárás iránti kérelem.
12. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
12.1. lényeges joghatások
12.2. a kérelemhez csatolandó iratok
12.3. az ûrlap kitöltésének módja

14. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az alapítvány változásbejegyzési eljárás iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 3.
pontja kivételével –:
2. A kérelmezõvel – alapítóval – kapcsolatos adatok:
2.1. név
2.2. lakóhely/székhely

15. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A párt változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

16. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A köztestület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.
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17. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az országos sportági szakszövetség változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának
adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

18. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A magánnyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

19. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának
adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

20. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A vegyes nyugdíjpénztár változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

21. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja változásbejegyzési eljárás
iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

22. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus
ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

23. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az európai területi társulás változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

24. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
az egyéb szervezet változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület változásbejegyzési eljárás iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.
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25. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. A nyilvántartást vezetõ bíróság megjelölése.
2. A szervezet:
2.1. neve
2.2. székhelye
2.3. nyilvántartási száma
3. A kérelmezõvel kapcsolatos kötelezõ adat:
3.1. az arra való utalás, hogy a kérelmezõ a 2. pontban meghatározott szervezet
4. Az arra való utalás, hogy a szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek.
5. A képviselõvel kapcsolatos kötelezõ adat:
5.1. neve
5.2. címe
5.3. személyének típusa
6. Az ûrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.
7. A nyilvántartásból való törlés iránti határozott kérelem.
8. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
8.1. lényeges joghatások
8.2. a kérelemhez csatolandó iratok
8.3. az ûrlap kitöltésének módja

26. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az alapítvány nyilvántartásból való törlése iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. Az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma – az ûrlap 3. pontja
kivételével –:
1.1. a kérelmezõvel – alapítóval – kapcsolatos adatok:
1.1.1. név
1.1.2. lakóhely/székhely
1.2. a végelszámolást megelõzõ bírósági határozat száma
1.3. ha 1.2. pontban jelölt határozat nem tartalmazza az alapítvány megszûnések okát, nyilatkozni kell annak indokáról

27. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A párt nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 4.
és 5. pontja kivételével –:
2. Nyilatkozat arról, hogy:
2.1. a gazdálkodásra vonatkozó iratok a zárlati munkák elvégzését követõen kerültek átadásra
2.2. a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 3. § (5) bekezdésben meghatározott
közlemény a Magyar Közlönyben megjelent, a Magyar Közlöny lapszámának megjelölésével
2.3. a hitelezõk követelésének kielégítése megtörtént
3. Szükség szerint kötelezõ nyilatkozat:
3.1. a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 3. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt
esetben nyilatkozat az alapítvány nyilvántartási számáról
3.2. a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt
esetben nyilatkozat arról, hogy a hitelezõk kielégítését követõen a pártnak vagyona nem maradt
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3.3. a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 3. § (7) bekezdés c) pontjában foglalt
esetben nyilatkozat arról, hogy a hitelezõk kielégítése után fennmaradó vagyonát az Országgyûlés által létrehozott
alapítvány tulajdonába adta

28. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A köztestület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

29. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az országos sportági szakszövetség nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának
adattartalma
1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

30. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A magánnyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

31. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus
ûrlapjának adattartalma
1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

32. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A vegyes nyugdíjpénztár nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának
adattartalma
1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

33. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja nyilvántartásból való törlése
iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

34. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet nyilvántartásból való törlése iránti kérelme
elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.
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35. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az európai területi társulás nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának
adattartalma
1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

36. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az egyéb szervezet nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma.

37. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A szervezet közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelme elektronikus ûrlapjának adattartalma
1. A nyilvántartást vezetõ bíróság megjelölése.
2. A szervezet:
2.1. neve
2.2. székhelye
2.3. nyilvántartási száma
3. A kérelmezõvel kapcsolatos kötelezõ adatok:
3.1. – ha a kérelmezõ a 2. pontban meghatározott szervezet – az arra való utalás, hogy a kérelmezõ a 2. pontban
meghatározott szervezet
3.2. – ha a kérelmezõ nem a 2. pontban meghatározott szervezet – a kérelmezõ
3.2.1. neve
3.2.2. lakóhelye/székhelye
4. Képviselõ esetében:
4.1. neve
4.2. címe
4.3. személyének típusa
5. Nyilatkozat arról, hogy a létesítõ okirat tartalmazza-e az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvényben elõírt rendelkezéseket.
6. Annak jelölése, ha a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel egyidejûleg változásbejegyzési ûrlap
került benyújtásra.
7. A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem.
8. Az ûrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése.
9. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
9.1. lényeges joghatások
9.2. a kérelemhez csatolandó iratok
9.3. az ûrlap kitöltésének módja
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38. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az egyéb – az 1–37. és 39. pontban nem szereplõ – kérelmek elõterjesztésére szolgáló elektronikus ûrlap
adattartalma
1. Az eljáró bíróság megjelölése.
2. A kérelem megnevezése.
3. Szükség szerint kötelezõ adat:
3.1. ügyszám/lajstromszám
3.2. a szervezet nyilvántartási száma
4. A kérelmezõvel kapcsolatos kötelezõ adatok:
4.1. neve
4.2. lakóhelye/székhelye
5. Képviselõ esetén:
5.1. neve
5.2. címe
5.3. személyének típusa
6. A bíróság eljárása iránti határozott kérelem.
7. A kérelem elõterjesztése.
8. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése.
9. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
9.1. lényeges joghatások
9.2. az ûrlap kitöltésének módja

39. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A papír alapú kérelmek adattartalma az adott kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen
1. A kérelmezõ aláírásának:
1.1. helye
1.2. ideje
2. Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elõ a kérelmet:
2.1. neve
2.2. címe

40. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az ûrlapok kitöltését segítõ kódtárak
1. Az alapítvány célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
1.1. kulturális tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, mûvészeti tevékenység, kulturális örökség megõrzése,
népmûvészet, hagyományõrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
1.1.1. kód: 1.
1.2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása)
1.2.1. kód: 2.
1.3. szabadidõs és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyûjtõtevékenység)
1.3.1. kód: 3.
1.4. foglalkozási csoportokat összefogó (pl. egy szakma fejlesztését elõsegítõ) tevékenység
1.4.1. kód: 4.
1.5. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás)
1.5.1. kód: 5.
1.6. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)
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1.6.1. kód: 6.
1.7. egészségügyi tevékenység (pl. mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelkisegélynyújtás)
1.7.1. kód: 7.
1.8. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idõsek támogatása)
1.8.1. kód: 8.
1.9. polgári védelmi, tûzoltási tevékenység
1.9.1. kód: 9.
1.10. környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet védelme, állatvédelem)
1.10.1. kód: 10.
1.11. településfejlesztési tevékenység
1.11.1. kód: 11.
1.12. jogvédõ tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem)
1.12.1. kód: 12.
1.13. közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. bûnözõk társadalmi rehabilitációja)
1.13.1. kód: 13.
1.14. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok)
1.14.1. kód: 14.
1.15. politikai tevékenység
1.15.1. kód: 15.
1.16. egyéb
1.16.1. kód: 16.
2. A szervezet – az alapítványt ide nem értve – célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
2.1. kulturális tevékenység (pl. mûvészeti tevékenység, kulturális örökség megõrzése, népmûvészet, hagyományõrzés,
kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
2.1.1. kód: 1.
2.2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása)
2.2.1. kód: 2.
2.3. szabadidõs és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyûjtõtevékenység)
2.3.1. kód: 3.
2.4. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás)
2.4.1. kód: 4.
2.5. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)
2.5.1. kód: 5.
2.6. egészségügyi tevékenység (pl. mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelkisegélynyújtás)
2.6.1. kód: 6.
2.7. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idõsek támogatása)
2.7.1. kód: 7.
2.8. polgári védelmi, tûzoltási tevékenység
2.8.1. kód: 8.
2.9. környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet védelme, állatvédelem)
2.9.1. kód: 9.
2.10. településfejlesztési tevékenység
2.10.1. kód: 10.
2.11. jogvédõ tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem)
2.11.1. kód: 11.
2.12. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok)
2.12.1. kód: 12.
2.13. szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (pl. munkavállalói érdekképviselet, szakmai érdekképviselet)
2.13.1. kód: 13.
2.14. politikai tevékenység
2.14.1. kód: 14.
2.15. egyéb
2.15.1. kód: 15.
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3. Az egyesület formája:
3.1. egyesület
3.2. sportegyesület
3.3. alapcél szerint vallási tevékenységet végzõ egyesület
3.4. szakszervezet
3.5. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
2012. évi CLXXV. törvény alapján létrejövõ szövetség
3.6. polgárõr szervezet
3.7. egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma

41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az egyesület alapszabályának adattartalma
1. Kötelezõ rendelkezések az általános rendelkezések körében:
1.1. az egyesület neve
1.2. az egyesület székhelye
1.3. az egyesület célja
1.4. az egyesület tevékenysége
1.5. az egyesület hatóköre
2. Szükség szerint kötelezõ rendelkezések az általános rendelkezések körében:
2.1. az egyesület rövidített neve
2.2. az egyesület idegen nyelvû elnevezése
3. A létesítõ okirat kötelezõ rendelkezései az egyesület tagjai vonatkozásában:
3.1. az egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet) válhat, aki/amely
3.1.1. nyilatkozik a belépési szándékról
3.1.2. elfogadja az egyesület célját (céljait)
3.1.3. a létesítõ okirat alapján az egyesület tagjait terhelõ kötelezettségek teljesítését vállalja
3.1.4. az egyesület taggá választ
3.1.4.1. a taggá választásról az alapító okirat rendelkezése szerint határozhat
3.1.4.1.1. taggyûlés vagy
3.1.4.1.2. elnökség
4. Az alapszabály nem kötelezõ rendelkezései az egyesület tagjai vonatkozásában:
4.1. az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki/amely
4.1.1. az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet
4.1.2. az egyesület az egyesületi célok elõmozdítása érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ
4.1.2.1. a tiszteletbeli taggá választásról, az alapító okirat rendelkezése szerint határozhat
4.1.2.1.1. taggyûlés vagy
4.1.2.1.2. elnökség
4.1.3. a tiszteletbeli tagságot elfogadja
4.2. az egyesület pártoló tagjává olyan személy válhat, aki/amely
4.2.1. az egyesület pártoló tagja kíván lenni
4.2.2. az egyesület tevékenységét idõszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja
4.2.3. az egyesület pártoló taggá választ
4.2.3.1. a pártoló taggá választásról, az alapító okirat rendelkezése szerint határozhat
4.2.3.1.1. taggyûlés vagy
4.2.3.1.2. elnökség
5. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései a tagsági viszony megszûnése körében:
5.1. a tagság megszûnik, ha a tag a tagságról lemond
5.1.1. a lemondásról írásban, igazolható módon kell nyilatkozni
5.1.2. a lemondásról szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni
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5.1.2. a tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szûnik meg
5.2. a tagság megszûnik, ha a tagot a taggyûlés az egyesületbõl kizárja
5.2.1. a tagot az egyesületbõl ki lehet zárni, ha
5.2.1.1. az alapszabály rendelkezéseit megsérti vagy
5.2.1.2. az egyesület érdekeit sértõ magatartást tanúsít
5.2.2. a tagot az egyesületbõl kizárni csak a taggyûlés által elfogadott határozatban (belsõ szabályzatban)
meghatározott eljárás lefolytatást követõen lehet
5.3. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell
5.3.1. halála esetén
5.3.2. megszûnése esetén
5.4. a tag (3.1.) a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhetõ, ha az elnökség azt
megelõzõen írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidõ
eredménytelenül telt el
5.4.1. az elnökség törlést elrendelõ határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal
5.4.2. ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszûnik
5.5. a tagságról való lemondás a tagot terhelõ vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesít
Az alapszabály rendelkezései a tag jogai tekintetében:
6.1. kötelezõ rendelkezései a rendes tag jogai tekintetében
6.1.1. a taggyûlésen részt vehet
6.1.2. a taggyûlésen szavazhat
6.1.3. – ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – az egyesület bármely tisztségére választható
6.1.4. a taggyûlésen napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet
6.1.5. kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét
6.1.6. jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait
6.2. szükség szerint kötelezõ rendelkezés a tiszteletbeli és a pártoló tag tekintetében
6.2.1. a tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat
6.2.2. a tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt
6.2.3. köteles betartani az egyesület alapszabályát, végrehajtani a taggyûlés és az elnökség határozatait
Az alapszabály nem kötelezõ rendelkezései a tag jogai tekintetében:
7.1. az elnökség ülésén jelen lehet
7.2. az elnökség ülésén a napirendi pontok vonatkozásában felszólalhat
Az alapszabály kötelezõ rendelkezései a tagok kötelezettségei tekintetében:
8.1. az egyesület rendes tagja köteles tagdíjat fizetni
8.2. az egyesület rendes tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit
8.3. az egyesület rendes tagja köteles betartani a taggyûlésen határozatait
8.4. az egyesület rendes tagja köteles betartani az elnökség határozatait
8.5. az egyesület rendes tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását
Az alapszabálynak az egyesület szervezetével kapcsolatos kötelezõ rendelkezései:
9.1. az egyesület legfõbb szerve tekintetében
9.1.1. az egyesület legfõbb szervének megnevezése taggyûlés
9.1.2. kötelezõ rendelkezés a taggyûlés kizárólagos hatáskörébe tekintetében
9.1.2.1. döntés az alapszabály elfogadásáról
9.1.2.2. döntés az alapszabály módosításáról
9.1.2.3. döntés az egyesület más egyesülettel való egyesülésérõl, szétválásáról vagy feloszlásának kimondásáról
9.1.2.4. döntés az ügyintézõ és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról
9.1.2.5. döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról
szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról
9.1.2.6. döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról
9.1.2.7. döntés az elnökség beszámolójának elfogadásáról
9.1.2.8. az egyesület éves költségvetésének megállapítása.
9.1.3. a taggyûlés összehívása
9.1.3.1. évente legalább egyszer össze kell hívni
9.1.3.2. az alapítók döntése szerint összehívja
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9.1.3.2.1. elnök vagy
9.1.3.2.2. elnökség
9.1.3.3. a meghívónak a taggyûlés kezdõ napját 15 nappal megelõzõen kell a tagokhoz megérkeznie
9.1.3.4. biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelõzõen az egyesület tagjai a taggyûlés napirendi pontjára
javaslatot tehessenek
9.1.3.5. a 9.1.3.4. pont alapján történõ javaslattételre legalább 5 napot kell biztosítani
9.1.3.6. írásban kell összehívni
9.1.3.6.1.1. postai úton vagy
9.1.3.6.1.2. a tag által erre a célra megadott e-mail címre
9.1.3.7. a napirend közlésével kell összehívni
9.1.3.8. a taggyûlést össze kell hívni, ha azt az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri
10. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései a taggyûlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében:
10.1. rendelkezés arról, hogy a taggyûlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz
10.2. döntéseit a jelenlévõ tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza
10.3. a 10.2. ponttól eltérõen titkosan, írásbeli szavazással dönt
10.3.1. az elnökség tagjainak megválasztásáról
10.3.2. tag egyesületbõl való kizárásáról
10.4. az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésrõl egyszerre kell
határozni
10.5. a taggyûlés jegyzõkönyvvezetõt és a jegyzõkönyvet hitelesítõ két tagot megválasztja
10.6. határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni
11. Az alapszabály nem kötelezõ rendelkezései a taggyûlés határozatképessége, döntési rendje tekintetében:
11.1. az alapítók döntése szerint az 10.2. ponttól eltérõen meghatározható szavazati arány
11.1.1. az alapszabály módosításához az összes tag több mint fele
11.1.2. a tag kizárásához
11.1.2.1. az összes tag több mint fele
11.1.2.2. a jelenlévõ tagok kétharmada
11.1.2.3. az összes tag kétharmada
11.1.3. az egyesület feloszlásának elhatározásához10.1.3.1. az összes tag több mint fele
10.1.3.2. a jelenlévõ tagok kétharmada
10.1.3.3. az összes tag kétharmada
11.1.4. az elnökség valamely tagjának visszahívásához10.1.4.1. az összes tag több mint fele
10.1.4.2. a jelenlévõ tagok kétharmada
10.1.4.3. az összes tag kétharmada
11.1.5. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
törvényben meghatározott beszámoló elfogadásához az összes tag több mint fele
11.1.6. az ügyintézõ és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához az összes tag több mint fele
11.2. rendelkezés arról, hogy a tagok 20%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz
11.3. rendelkezés arról, hogy a taggyûlés szavazatszámláló bizottságot választ
11.4. rendelkezés arról, hogy a taggyûlés levezetõ elnököt választhat
11.5. rendelkezés arról, hogy a taggyûlés szavazatszámláló bizottságot választhat
12. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései a megismételt taggyûlés tekintetében:
12.1. akkor lehet tartani, ha a taggyûlés nem határozatképes
12.2. kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg
12.3. a résztvevõk számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt
taggyûlés idõpontját és helyét a meghívó tartalmazza
12.4. az eredeti taggyûlési meghívóban az eredeti taggyûlés napjára lehet összehívni
12.5. tag kizárásáról, egyesület más egyesülettel való egyesülésérõl, szétválásáról vagy feloszlásáról csak akkor
határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz
13. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései az egyesület ügyintézõ és képviseleti szervezete tekintetében:
13.1. ügyintézõ és képviseleti szerv megnevezése elnökség
13.2. az ügyintézõ és képviseleti szerv tagjai az alapítók döntése szerinti idõszakra választhatóak
13.2.1. határozatlan idõre
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13.2.2. 1 évre
13.2.3. 2 évre
13.2.4. 3 évre
13.2.5. 4 évre
13.2.6. 5 évre
13.3. elnökségi taggá az választható, aki a törvényben elõírt feltételek teljesíti, és nem esik kizáró ok alá
13.4. tagjai
13.4.1. a taggyûlés által választott elnök
13.4.2. a taggyûlés által választott alelnök
13.4.3. – az alapítók döntése szerint – a taggyûlés által választott 1 elnökégi tag
13.4.4. – az alapítók döntése szerint – a taggyûlés által választott 3 elnökségi tag
13.5. az elnökségi tagság megszûnése
13.5.1. a tisztségrõl való lemondással
13.5.1.1. a lemondást az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzõkönyvben rögzíteni kell vagy
13.5.1.2. a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni
13.5.2. visszahívással
13.5.3. határozott idõre választott elnökség esetén a határozott idõ lejártával
13.5.4. – határozott idõre választott elnökség esetén – ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi
tagsága – annak lejártát megelõzõen – megszûnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg
megválasztott tag megbízatási idejének hátralévõ idõtartamára szól
14. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései az elnökség feladatai, döntési rendje tekintetében:
14.1. az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a taggyûlés vagy az elnök
hatáskörébe
14.2. az elnökség határozatképes, ha azon a tagok legalább fele részt vesz
14.3. az elnökség határozatait a jelenlévõ tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza
14.4. az elnökség ülésérõl jegyzõkönyvet vezet
14.4.1. a jegyzõkönyvet az elnökségi tagok írják alá
14.4. az elnökség határozatait közzé kell tenni a határozatok tárában
14.5. az elnökség döntéseirõl határozatot hoz
14.6. az elnökség tevékenységérõl éves beszámoló készít
15. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései az elnök tekintetében:
15.1. az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívnia, az összehívás módja
15.1.1. az elnökséget írásban, igazolható módon vagy
15.1.2. rövid úton
15.1.2.1. telefonon vagy
15.1.2.2. elektronikus levélben
15.2. össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe
tartozik
15.3. az elnök feladatai
15.3.1. a taggyûlést bármikor összehívhatja
15.3.2. a kiadások számláit ellenõrzi
15.3.3. megbízólevelet ad ki
15.3.4. intézkedéseit a taggyûlés vagy az elnökség döntésének megfelelõen kell megtennie, döntés hiányában pedig
az egyesület érdekeivel összhangban
15.3.5. kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol
15.3.6. vezeti a pénztárkönyvet
15.3.7. kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait
15.3.8. vezeti az egyesület tagnyilvántartását
15.4.9. vezeti a határozatok tárát
15.4. az elnököt akadályozatása esetén az alelnök helyettesíti
16. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései a határozathozatal rendje tekintetében:
16.1. az egyesület valamennyi szerve ülésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni
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16.2. a jegyzõkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyûlés esetén a levezetõ elnök és az egyesület két
erre kijelölt tagja írja alá
16.3. az elnökség és a taggyûlés döntéseit határozatba foglalja
16.4. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani
16.5. a taggyûlés az egyesületbõl való kizárásra irányuló eljárás szabályait tartalmazó belsõ szabályzatot határozatban
fogadja el
16. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései az egyesület képviselete tekintetében:
16.1. az egyesületet az alapítók döntése szerint
16.1.1. az elnök önállóan képviseli vagy
16.1.2. az elnök és egy elnökségi tag együttesen képviseli
17. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései a tagdíj vonatkozásában:
17.1. a tagdíjat meg kell fizetni – az alapítók döntése szerint
17.1.1. a fizetési számlára utalással és/vagy
17.1.2. készpénzben átadni az egyesület elnökének
18. Az alapszabály kötelezõ rendelkezései az egyesület vagyona, gazdálkodása körében:
18.1. az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a taggyûlés határozza meg
18.2. az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
18.3. az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a taggyûlés
fogadja el
18.4. az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítõ jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet
végezhet
19. Az alapszabály egyéb kötelezõ rendelkezése:
19.1. az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2012. évi
CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a taggyûlés bármely kérdésben határozatot hozhat
20. A létesítõ okirat egyéb – az alapítók döntése szerint – választható rendelkezése:
20.1. az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt
21. Egyéb kötelezõ adattartalmak:
21.1. az alapszabály elfogadásának
21.1.1. helye
21.1.2. ideje
21.2. az alapszabály aláírójának
21.2.1. neve
21.2.2. címe
21.3. az alapszabály aláírásának helye
21.4. az alapszabály aláírásának ideje

42. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az alapítvány alapító okiratának adattartalma
1. Az alapító okirat kötelezõ rendelkezései az alapítók tekintetében:
1.1. név
1.2. lakóhely/székhely
1.3. az alapítvány céljára rendelt vagyon
2. Az alapító okirat kötelezõ rendelkezései az általános rendelkezések körében:
2.1. alapítvány neve
2.2. alapítvány székhelye
2.3. alapítvány célja
2.4. az alapítvány tevékenysége
2.5. az alapítvány hatóköre
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3. Az alapító okirat – alapítók döntése szerint – választható rendelkezései az általános rendelkezések körében:
3.1. alapítvány rövidített neve
3.2. alapítvány idegen nyelvû elnevezése
4. Az alapító okirat kötelezõ rendelkezései az alapítvány kezelõ szervezetével kapcsolatosan:
4.1. a kezelõ szervezet megnevezése kuratórium
4.2. az alapítvány legfõbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintézõ szerve
4.3. a kuratórium feladatai különösen
4.3.1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
2012. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadása
4.3.2. az éves költségvetés elfogadása és
4.3.3. döntés gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról
4.4. a kuratórium legalább három tagból áll
4.4.1. elnök
4.4.1.1. neve
4.4.1.2. lakóhelye
4.4.1.3. anyja születési neve
4.4.2. kuratóriumi tagok
4.4.2.1. neve
4.4.2.2. lakóhelye
4.4.2.3. anyja születési neve
4.5. a kuratórium tagjainak tisztségének idõtartalma – az alapítók döntése szerint –
4.5.1. határozatlan idõre szól
4.5.2. 2 évre szól
4.5.3. 3 évre szól
4.5.4. 4 évre szól
4.5.5. 5 évre szól
4.6. a kuratórium tagjainak tisztségének megszûnése
4.6.1. lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történõ bejegyzésével
4.6.2. – határozott idõre szóló kijelölés esetén – a határozott idõ lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági
nyilvántartásba történõ bejegyzésével
4.6.3. – határozott idõre szóló kijelölés esetén – ha a kuratórium tagjai közül a tagok valamelyikének kuratóriumi
tagsága – annak lejártát megelõzõen – megszûnik, az újonnan kijelölt tag tisztsége az eredetileg kinevezett tag
kijelölése idejének hátralévõ idõtartamára szól
5. Az alapító okirat kötelezõ rendelkezési a kuratórium döntési és eljárási rendje tekintetében:
5.1. a kuratórium határozatképes, ha azon a tagok legalább fele részt vesz
5.2. a kuratórium az alapítók döntése szerint
5.2.1. legalább havonta egyszer ülésezik
5.2.1. legalább negyedévente egyszer ülésezik
5.2.3. legalább félévente egyszer ülésezik vagy
5.2.4. legalább évente egyszer ülésezik
5.3. kötelezõ összehívás
5.3.1. – három tagú kuratórium esetén – bármely kuratóriumi tag kéri
5.3.2. – több mint három tagú kuratórium esetén – az alapítók döntése szerint
5.3.2.1. bármely kuratóriumi tag kéri
5.3.2.2. kuratóriumi tagok egynegyede kéri
5.4. üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni
5.5. döntéseit határozati formában hozza meg
5.6. határozatait a jelenlévõ tagok szótöbbségével hozza
5.7. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani
6. Az alapító okirat nem kötelezõ rendelkezése az alapítvány kezelõ szervezetével kapcsolatosan – az alapítók döntése
szerint – az alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról a kuratórium az 5.6. ponttól eltérõen:
6.1. a kuratóriumi tagok több mint felének igen szavazatával dönt
6.2. a kuratóriumi tagok kétharmadának igen szavazatával dönt
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7. Az alapító okirat kötelezõ rendelkezései a kuratórium elnökével kapcsolatosan:
7.1. a kuratórium elnökének feladatai
7.1.1. a kuratórium ülését indokolt esetben bármikor összehívhatja
7.1.2. kiadások számláit ellenõrzi
7.1.3. megbízólevelet ad ki
7.1.4. intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelõen kell megtennie, döntés hiányában pedig az alapítvány
érdekeivel összhangban
7.1.5. kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol
7.1.6. vezeti a pénztárkönyvet és
7.1.7. ellenõrzi a számlák megfelelõségét
7.1.8. vezeti a határozatok tárát
7.2. a kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy hiányában a
kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti
8. Az alapító okirat kötelezõ rendelkezései az alapítvány vagyonával, gazdálkodásával kapcsolatosan
8.1. az alapítvány céljára rendelt vagyonnak legalább 100 000 forintnak kell lennie
8.2. alapítványhoz lehet csatlakozni
8.3. az alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel
8.4. az alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítõ jelleggel gazdasági- vállalkozási tevékenységet
végezhet
8.5. az alapítvány céljaira – az alapítók döntése szerint – felhasználható alapítványi vagyon mértéke
8.5.1. 70%-a
8.5.2. 80%-a
8.5.3. 90%-a
8.5.4. 100%-a
8.6. az alapítvány céljaira minden – az alapítványi vagyont meghaladó – vagyon felhasználható
8.7. az alapítóknak meg kell határozniuk a vagyonfelhasználás módját
9. Az alapító okirat kötelezõ rendelkezései az alapítvány képviselete tekintetében
9.1. az alapítványt az alapítók döntése szerint
9.1.1. a kuratórium elnöke önállóan képviseli vagy
9.1.2. a kuratórium elnöke és egy kuratóriumi tag együttesen képviseli
10. Az alapító okirat választható rendelkezése – az alapítók döntése szerint – az alapítvány megszûnése esetére
10.1. annak meghatározása, hogy a hitelezõk kielégítését követõen megmaradt alapítványi vagyon kit illet
11. Az alapító okirat egyéb kötelezõ rendelkezése
11.1. az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2012. évi
CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelõ szervezet bármely kérdésben határozatot
hozhat
12. Az alapító okirat – alapítók választása szerint – kötelezõen választandó rendelkezése
12.1. nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki
12.1.1. az alapító hozzátartozója
12.1.2. az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerzõdéses jogviszonyban áll vagy
12.1.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll
12.2. a kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítót, és azt a személyt, aki
12.2.1. az alapító hozzátartozója
12.2.2. az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerzõdéses jogviszonyban áll vagy
12.2.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll
13. Az alapító okirat egyéb – az alapítók döntése szerint – választható rendelkezése
13.1. az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt
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14. Egyéb kötelezõ adattartalmak
14.1. az alapító okirat elfogadásának
14.1.1. helye
14.1.2. ideje
14.2. az alapító okirat aláírójának
14.2.1. neve
14.2.2. címe
14.3. az alapító okirat aláírásának helye
14.4. az alapító okirat aláírásának ideje

43. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
A minta alapján készült létesítõ okirathoz csatolandó formalizált mellékletek adattartalma
I. A székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat minta
1. A székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat adattartalma:
1.1. a székhelyhasználatot engedélyezõ személy
1.1.1. neve
1.1.2. lakóhelye/székhelye
1.1.3. anyja születési neve
1.1.4. nyilvántartási szám/cégjegyzékszám
1.2. ingatlan adatai
1.2.1. cím
1.2.2. helyrajzi szám
1.2.2.1. tulajdoni hányad
1.3. a székhelyhasználatot engedélyezõ személy ingatlan feletti rendelkezési jogot megalapozó jogcímének
megnevezése
1.4. a székhelyhasználat jogcímének megnevezése
1.5. a székhelyhasználatot engedélyezõ személy nyilatkozata arról, hogy az ingatlanban az egyesület székhelyet
létesíthet
1.6. a székhelyhasználatot engedélyezõ személy nyilatkozata arról, hogy az egyesület az ingatlant az egyesület
központi ügyviteli helyeként használhatja
1.7. a székhelyhasználatot engedélyezõ személy nyilatkozata arról, hogy az egyesület az ingatlant székhelyeként
hivatalos irataiban megjelölheti
1.8. a székhelyhasználatot engedélyezõ személy nyilatkozata arról, hogy az egyesület az ingatlanban hirdetményként
kifüggesztheti a határozatokat
1.9. ha a székhelyhasználat engedélyezéséhez a polgári jog szabályai alapján hozzájárulás szükséges
1.9.1. a hozzájárulás jogcíme
1.9.2. a hozzájáruló személy
1.9.2.1. neve
1.9.2.2. lakóhelye/székhelye
1.9.2.3. anyja születési neve
1.9.2.4. nyilvántartási szám/cégjegyzékszám
1.10. a székhelyhasználatot engedélyezõ személy aláírásának helye
1.11. az okirat aláírásának helye
1.12. az okirat aláírásának idõpontja
1.13. az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában készítik elõ az okiratot
1.13.1. neve
1.13.2. címe
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II. Elfogadó nyilatkozat
1. A tisztséget elfogadó okirat adattartalma:
1.1. a tisztség pontos megjelölése
1.2. a tisztséget elfogadó személy
1.2.1. azonosító adatai
1.3. a tisztséget elfogadó személy nyilatkozata, hogy a törvényben elõírt feltételeknek megfelel
1.4. szükség szerint a tisztséget elfogadó személy nyilatkozata, hogy a létesítõ okiratban elõírt feltételeknek megfelel
1.5. a tisztséget elfogadó személy elfogadó nyilatkozata
1.6. a tisztséget elfogadó személy aláírásának helye
1.7. az okirat aláírásának helye
1.8. az okirat aláírásának idõpontja
1.9. az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában készítik elõ az okiratot
1.9.1. neve
1.9.2. címe
III. Névhasználat engedélyezése
1. A névhasználatot engedélyezõ okirat adattartalma:
1.1. a névhasználatot engedélyezõ személy
1.1.1. neve
1.1.2. lakóhelye/székhelye
1.1.3. anyja születési neve
1.1.4. nyilvántartási száma/cégjegyzékszáma
1.2. a névhasználat engedélyezésének jogcíme
1.3. a névhasználat engedélyezése
1.4. a névhasználatot engedélyezõ személy aláírásának helye
1.5. az okirat aláírásának helye
1.6. az okirat aláírásának idõpontja
1.7. az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában készítik elõ az okiratot
1.7.1. neve
1.7.2. címe

44. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
„40. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez
Az ûrlapok kitöltését segítõ kódtárak
1. Az egyesület, az alapítvány és az egyéb szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
1.1. kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, mûvészeti tevékenység,
kulturális örökség megõrzése, közgyûjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népmûvészet, hagyományõrzés,
közmûvelõdés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
1.1.1. kód: 0100.
1.2. vallási tevékenység (pl. hitéleti tevékenység)
1.2.1. kód: 0200.
1.3. sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)
1.3.1. kód: 0300.
1.4. szabadidõs és hobbitevékenység (pl. természethez kötõdõ szabadidõs tevékenység, öregdiákok, ifjúsági és
nyugdíjas szervezetek, gyûjtõtevékenység, horgászat, vadászat)
1.4.1. kód: 0400.
1.5. oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnõttoktatás, ismeretterjesztés)
1.5.1. kód: 0500.
1.6. kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)
1.6.1. kód: 0600.
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1.7. egészségügyi tevékenység (pl. kórházi és járóbeteg-ellátás, mentális és szenvedélybetegségek kezelése,
lelkisegély-nyújtás, közegészségügy)
1.7.1. kód: 0700.
1.8. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idõsek támogatása, ellátása,
önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek)
1.8.1. kód: 0800.
1.9. polgári védelmi, tûzoltási tevékenység (pl. tûzoltószervezetek, katasztrófa-elhárítás)
1.9.1. kód: 0900.
1.10. környezetvédelmi tevékenység (pl. természetvédelem, talajvédelem, éghajlatvédelem, szennyezés megelõzés,
zöldfelület védelem)
1.10.1. kód: 1000.
1.11. településfejlesztési és lakásügyi tevékenység (pl. helyi és regionális településfejlesztés, kommunális és
közlekedésfejlesztés, közösségfejlesztés, ingatlantulajdonosok szervezetei, lakásellátás javítása)
1.11.1. kód: 1100.
1.12. gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pl. vállalkozások és szakmák támogatása, idegenforgalom
fejlesztése, munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás)
1.12.1. kód: 1200.
1.13. jogvédõ tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem, kisebbségvédelem)
1.13.1. kód: 1300.
1.14. közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárõrszervezetek, vagyonvédelem közlekedés-biztonság, bûnözõk
társadalmi rehabilitációja)
1.14.1. kód: 1400.
1.15. adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek (pl. többcélú és általános adományosztás, sport- szakmai és
egyéb nonprofit szövetségek, civilügyi szolgáltatás)
1.15.1. kód: 1500.
1.16. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi gazdasági, jogi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon átnyúló
együttmûködés)
1.16.1. kód: 1600.
1.17. szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (pl. vállalkozói érdekképviselet, munkavállalói
érdekképviselet, szakmai érdekképviselet)
1.17.1. kód: 1700.
1.18. politikai tevékenység (pl. nem párt jellegû politikai tevékenység, politikai ifjúsági szervezetek)
1.18.1. kód: 1800.
1.19. egyéb tevékenység
1.19.1. kód: 1900.
2. Az egyesület formája:
2.1. egyesület
2.2. sportegyesület
2.3. alapcél szerint vallási tevékenységet végzõ egyesület
2.4. szakszervezet
2.5. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
2012. évi CLXXV. törvény alapján létrejövõ szövetség
2.6. polgárõr szervezet
2.7. egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma”
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A vidékfejlesztési miniszter 17/2012. (II. 29.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erõforrások megõrzése intézkedés
keretében a védett õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták megõrzéséhez nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) állattartó: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszerérõl szóló FVM rendelet szerinti gazdálkodó;
b) embrió-átültetõ állomás: petesejtek és embriók elõállítására, nyilvántartására, kezelésére, átültetésére, illetve
értékesítésére szolgáló, helyhez kötött vagy mozgó létesítmény;
c) ex situ megõrzés: a védett õshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjérõl szóló FVM rendelet szerinti
fogalom;
d) gazdálkodási év: a tárgyév május 1-jén kezdõdõ és az azt követõ év április 30-ig tartó idõszak;
e) génbank: a szaporítóanyag és genetikai minta laboratóriumi körülmények közötti megõrzése céljából létrehozott
in vitro tároló;
f) genetikai anyag: sperma, embrió vagy petesejt;
g) in vitro megõrzés: genetikai anyag tartós megõrzése laboratóriumi körülmények között;
h) kancafedeztetési állomás: olyan tartási hely, ahol kancákat fedeztetési engedéllyel rendelkezõ fedezõménnel
fedeztetnek;
i) körzeti tenyésztõ: a fajtamegõrzési feladatok végrehajtásáért felelõs, az elismert tenyésztõszervezet által
alkalmazott szakember;
j) mesterséges termékenyítõ állomás: olyan, az ehhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezõ létesítmény,
amelyben mesterséges termékenyítés céljából spermanyeréshez, kezeléshez és -értékesítéshez apaállatokat
tartanak, vagy értékesítésre spermát kezelnek és tárolnak;
k) Országos Állattenyésztési Adatbázis: az állattenyésztésrõl szóló törvény alapján a tenyésztési hatóság által
létrehozott és mûködtetett adatbázis;
l) támogatási idõszak: 2012. május 1-jétõl 2017. április 30-ig tartó idõszak;
m) tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszerérõl szóló FVM rendelet szerint a TIR-ben regisztrált tenyészet, amelynek állománya hiteles törzskönyvi
ellenõrzés alatt áll;
n) várományos bika telep: olyan tartási hely, ahol a mesterséges termékenyítésre alkalmas minõsítéssel rendelkezõ,
spermanyerés szüneteltetése alatt álló apaállatot tartanak.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ egyéb fogalmakat az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szerint kell értelmezni.

2. A támogatás jellege és tárgya
2. §

Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az 1. mellékletben meghatározott fajták körébe tartozó állatgenetikai
erõforrások megõrzése keretében az alábbi célprogramokra
a) in vitro megõrzés célprogram;
b) ex situ megõrzés célprogram;
c) tenyésztésszervezés célprogram;
d) tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram.
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3. Támogatás mértéke
3. §

A támogatás mértéke a 2. mellékletben célprogramonként meghatározott eurónak megfelelõ forintösszeg.

4. A támogatás igénybevételének feltételei
4. §

5. §

Támogatási kérelmet nyújthat be az állatgenetikai erõforrások fenntartásában részt vevõ
a) elismert tenyésztõszervezet,
b) tenyésztõszervezetek szövetsége,
c) felsõfokú oktatási intézmény,
d) kutatási intézmény,
e) a tenyésztési hatóság,
f) mesterséges termékenyítõ állomás,
g) embrió-átültetõ állomás,
h) spermatároló központ,
i) az ex situ megõrzés célprogram esetében az állat tartója
(a továbbiakban együtt: kérelmezõ).
(1) Az in vitro megõrzés célprogram esetén támogatás igénybevételére a tenyésztési hatóság a védett õshonos állatfajták
genetikai fenntartásának rendjérõl szóló FVM rendelet
szerint történt kijelölés alapján, valamint kutatási intézmények és felsõfokú oktatási intézmények, mesterséges
termékenyítõ állomások, embrió-átültetõ állomások, spermatároló központok, elismert tenyésztõszervezetek és azok
szövetségei jogosultak, amennyiben vállalják, hogy
a) az elismert tenyésztõszervezet által meghatározott egyedekre vagy vonalakra vonatkozóan elvégzik, vagy
szerzõdés alapján elvégeztetik a genetikai anyag begyûjtését, vagy a genetikai anyagot megvásárolják;
b) elvégzik vagy elvégeztetik a genetikai anyag mélyhûtésre történõ elõkészítését;
c) a genetikai anyag tárolásához biztosítják a szükséges technikai feltételeket;
d) gondoskodnak a genetikai anyag biztonságos megõrzésérõl a támogatási idõszak végéig;
e) nyilvántartásuk alapján biztosítják az adatszolgáltatást az Országos Állattenyésztési Adatbázisba;
f) nemzeti állatgenetikai erõforrás gyûjteményeket dokumentálnak;
g) az igénybevett támogatási összegbõl beszerzett eszközöket génmegõrzési célokra használják.
(2) A kutatási intézménynek, felsõfokú oktatási intézménynek, a mesterséges termékenyítõ állomásnak, az
embrió-átültetõ állomásnak, a spermatároló központnak, az elismert tenyésztõszervezetnek és azok szövetségeinek
rendelkeznie kell
a) a tenyésztési hatósággal megkötött szerzõdéssel, amelyben vállalja az (1) bekezdésben foglaltak betartását a
teljes támogatási idõszakra vonatkozóan, és
b) állatfajtánként – az elismert tenyésztõszervezet kivételével – az elismert tenyésztõszervezet igazolásával arról,
hogy a tárolni kívánt mûszalma – baromfifélék esetén ampulla – és embrió mennyisége, valamint genetikai
minõsége illeszkedik az elismert tenyésztõszervezet által kialakított megõrzési programhoz.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti szerzõdést a támogatottnak a támogatási kérelemre hozott helyt adó vagy részben
helyt adó határozat jogerõre emelkedésétõl számított 10 napon belül meg kell küldenie a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalnak (a továbbiakban: MVH).
(4) A támogatási idõszak alatt
a) egy szarvasmarha vagy bivaly bikától legfeljebb 250,
b) egy sertés kantól legfeljebb 500,
c) egy kostól vagy kecske baktól legfeljebb 200,
d) egy ló vagy szamár méntõl legfeljebb 50,
e) házityúk esetében fajtánként legfeljebb 1500,
f) pulyka esetében fajtánként legfeljebb 300,
g) gyöngytyúk esetében legfeljebb 300,
h) kacsa és lúd esetében fajtánként legfeljebb 300
mûszalma – baromfifélék esetén ampulla – sperma begyûjtése, mélyhûtésre történõ elõkészítése és megõrzése
támogatható.
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(5) Támogatás csak a termékenyítõ anyagot tartalmazó mûszalmára – baromfifélék esetén ampullára – igényelhetõ.
(6) Embrió-elõállítás csak szarvasmarha faj esetén támogatható. A támogatási idõszak alatt egy donoranyától legfeljebb
20 embrió begyûjtése, mélyhûtésre történõ elõkészítése és megõrzése támogatható.
6. §

(1) Az ex situ megõrzés célprogram esetén támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki vállalja, hogy a
tenyésztési programban elõírt tenyésztéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése mellett az elismert
tenyésztõszervezet által kijelölt, a fajta fenntartása szempontjából kiemelten fontos
a) apaállatjelöltet, baromfifélék esetén állományt
aa) vásárol és nevel fel, vagy
ab) nevel fel
tenyésztési célra és vállalja annak tartását a 6. mellékletben meghatározottak szerint;
b) apaállatot, baromfifélék esetén állományt vásárol és vállalja annak ex situ tartását a 6. mellékletben
meghatározottak szerint, vagy
c) apaállatot mesterséges termékenyítõ állomáson, várományos bika telepen vagy kancafedeztetési állomáson tart.
(2) Azok az egyedek, baromfifélék esetén állományok, amelyek az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján támogatásban
részesültek nem részesülhetnek támogatásban az (1) bekezdés b) pontja alapján.
(3) Ugyanazon egyedre, baromfifélék esetén állományra a támogatási idõszak alatt az (1) bekezdés b) pontja szerint csak
egy alkalommal igényelhetõ támogatás.
(4) Az állattartónak rendelkeznie kell a tenyésztési hatóság által kiadott a kérelmezõ szakmai és technikai felkészültségére
vonatkozó állásfoglalásával.

7. §

(1) A tenyésztésszervezés célprogram esetén támogatás igénybevételére az az elismert tenyésztõszervezet, vagy
tenyésztõszervezetek szövetsége jogosult, amely vállalja, hogy
a) a fajták megõrzéséért, a párosítási terv készítéséért és a vonalfenntartásért felelõs tenyésztésvezetõt alkalmaz a
génmegõrzési feladatok ellátására,
b) körzeti tenyésztõt alkalmaz, ha az elismert tenyésztõszervezet által törzskönyvi ellenõrzésben tartott tenyészetek
száma meghaladja a 25 tenyészetet.
(2) Azon elismert tenyésztõszervezetek vagy tenyésztõszervezetek szövetsége esetében, ahol az elismert
tenyésztõszervezet által törzskönyvi ellenõrzésben tartott tenyészetek száma meghaladja a 25 tenyészetet, minden
további megkezdett 25 tenyészet esetén újabb körzeti tenyésztõ alkalmazható az (1) bekezdés b) pontja szerint.

8. §

A tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén támogatás igénybevételére az az elismert tenyésztõszervezet,
vagy azok szövetsége, valamint az érintett tenyésztõszervezet vagy azok szövetsége szakmai ajánlásával rendelkezõ
felsõfokú oktatási vagy kutatási intézmény jogosult, amely vállalja, hogy
a) szakkönyvet vagy ismeretterjesztõ anyagot készít,
b) a fajta hasznosítására vonatkozó program népszerûsítésére honlapot, internetes felületet készít,
c) hazai rendezvényeket szervez, elõadásokat tart vagy azokon részt vesz,
d) nemzetközi rendezvényeket szervez, azokon részt vesz,
e) az állatgenetikai erõforrásokkal foglalkozó nemzetközi szervezetben tagdíjat fizet,
f) a fajta hasznosítására vonatkozó programot népszerûsíti, tájékoztató anyagot, honlapot, internetes felületet
készít,
g) az állatállományok genetikai jellemzõit, a beltenyésztettség mértékét meghatározza, vagy
h) internet alapú nyilvántartást, vagy az adatok begyûjtéséhez, feldolgozásához informatikai rendszert készít,
fejleszt és üzemeltet.

5. Kötelezettségek vállalása
9. §

10. §

Az in vitro megõrzés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási idõszak alatt az adott fajta
egyedeitõl genetikai anyagot mélyhûtve betárolni.
(1) Ex situ megõrzés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási idõszak alatt a tenyészeteihez
tartozó tartási helyen a támogatott állatállomány tekintetében a tenyésztési programban meghatározott tartási és
takarmányozási körülményeket biztosítani.
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(2) Ex situ megõrzés célprogram esetén a támogatásra jogosult – a tenyésztési hatóság által jóváhagyott tenyésztési
programban meghatározott – naprakész tenyésztési dokumentációt vezet vagy vezettet a tenyésztési program
végrehajtásáról.
(3) Ex situ megõrzés célprogram esetén a támogatásra jogosultnak a teljes támogatási idõszak alatt
a) be kell tartania a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával, valamint a
jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló FVM rendeletben foglalt követelményeket;
b) meg kell felelnie a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszerérõl szóló FVM rendeletben foglaltaknak és
ba) szarvasmarha és bivaly fajok tartása esetén a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló FVM rendelet szerinti;
bb) ló és szamár fajok tartása esetén az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszerérõl szóló FVM rendelet szerinti;
bc) juh-és kecskefajok tartása esetén a juh- és kecske félék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszerérõl szóló FVM rendelet szerinti;
bd) sertés faj tartása estén a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl
szóló FVM rendelet szerinti;
be) baromfi faj tartása esetén a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és mûködtetésének rendjérõl
szóló FVM rendelet szerinti
jelölési, nyilvántartási és bejelentési elõírásoknak.
11. §

(1) A tenyésztésszervezés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási idõszak alatt folyamatosan
a) tenyésztésvezetõt, és
b) ha az elismert tenyésztõszervezet által törzskönyvi ellenõrzésben tartott tenyészetek száma meghaladja a
25 tenyészetet, körzeti tenyésztõt
alkalmazni.
(2) A tenyésztésvezetõ és a körzeti tenyésztõ személye a támogatási idõszak alatt változhat.

12. §

(1) A tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási idõszak alatt
minden gazdálkodási évben az állatgenetikai erõforrások megõrzése, hasznosítása témakörben egy ismeretterjesztõ
anyagot, vagy szakkönyvet elkészíteni, és e kiadványt az interneten mindenki számára térítésmentesen
hozzáférhetõen elhelyezni, ha a támogatási kérelem benyújtásakor vállalta szakanyagok vagy ismeretterjesztõ
anyagok készítését.
(2) A tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási idõszak alatt
gazdálkodási évente egy – az állatgenetikai erõforrások megõrzése, hasznosítása témakörhöz kapcsolódó – hazai
rendezvényt szervezni vagy ilyen rendezvényen részt venni, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a rendezvényen
való részvételt vagy annak szervezését vállalta.
(3) A tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási idõszak alatt két
– az állatgenetikai erõforrások megõrzése témakörhöz kapcsolódó – nemzetközi rendezvényt szervezni vagy ilyen
rendezvényen részt venni, ha a támogatási kérelem benyújtásakor a nemzetközi rendezvényen való részvételt vagy
annak szervezését vállalta.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben elõírt darabszámon felüli tételek nem támogathatóak.
(5) Ha a támogatásra jogosult a tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatási kérelem benyújtásakor
vállalta az állatállományok genetikai jellemzõinek, vagy a beltenyésztettség mértékének meghatározását, akkor
köteles az adott fajtára vonatkozó
a) matematikai és statisztikai jellemzõk, valamint a beltenyésztettségi együttható meghatározásra,vagy
b) genetikai vizsgálatok
ba) vérbõl, szõrbõl, testi sejtekbõl származó DNS minta fragmentanalitikai vizsgálattal,
bb) ritka allélekre történõ vizsgálattal, vagy
bc) mitokondriális DNS vizsgálattal
történõ elvégzésére.
(6) A tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén valamely – az állatgenetikai erõforrásokkal foglalkozó –
nemzetközi szervezetbeli tagsági díj fizetésekor a támogatásra jogosult kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
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idõszak végéig az adott nemzetközi szervezet tagja marad, ha a támogatási kérelem benyújtásakor vállalta, hogy
nemzetközi szervezetben tagdíjat fizet.

6. A támogatási kérelem benyújtása
13. §

(1) A támogatási kérelmeket 2012. április 1. és április 30. között lehet benyújtani az MVH-hoz, az MVH honlapján
közleményben közzétett nyomtatványon. A nyomtatványnak legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia
a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai;
b) támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok;
c) célprogramra vonatkozó információk:
ca) in vitro megõrzés célprogram esetén a tárolásra kerülõ genetikai anyagok tervezett száma állatfajtánként, a
genetikai anyag jellege szerinti bontásban, éves ütemezésben a támogatási idõszakra;
cb) ex situ megõrzés célprogram esetén a támogatási idõszakban mesterséges termékenyítõ állomáson,
várományos bika telepen és kancafedeztetési állomáson tartani kívánt apaállatok tervezett száma, a
felvásárolni kívánt apaállatok száma, baromfifélék esetén a beólazásra tervezett nõivarú, és a
termeltetéshez szükséges ivararány szerint felnevelni, vagy felvásárolni kívánt hímivarú egyedek száma
fajtánként a támogatási idõszakra;
cc) tenyésztésszervezés célprogram esetén az elismert tenyésztõszervezet által a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában fenntartott fajták felsorolása, az elismert tenyésztõszervezethez tartozó
tenyészetek száma és a tenyészetek száma alapján meghatározott tenyésztésvezetõk és körzeti tenyésztõk
száma;
cd) tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a megvalósítandó rendezvényre, kiadványra,
nemzetközi kapcsolattartásra, nyilvántartás fejlesztésére vagy fajtahasznosításra vonatkozó adatok
megjelölésével;
d) a cc) és cd) alpontban megjelölt feladatok megvalósításának tételes költség- és támogatás igénye feladatonként
éves bontásban;
e) a kérelmezõ aláírásának helye.
(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) in vitro megõrzés célprogram esetén az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium állatgenetikai erõforrások megõrzéséért felelõs részlegének,
b) ex situ megõrzés célprogram, tenyésztésszervezés célprogram, valamint tájékoztatás és ismeretterjesztés
célprogram esetén a tenyésztési hatóságnak
a kérelmezõ szakmai és technikai felkészültségére vonatkozó állásfoglalást.
(3) A (2) bekezdés b) pont szerinti állásfoglalást a tenyésztési hatóság az elismert tenyésztõszervezetek által a
rendelkezésére bocsátott információk alapján állítja ki.
(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell in vitro megõrzés célprogram esetén
a) a tenyésztési hatóság által a feladattal megbízott kutatási intézménynek, felsõfokú oktatási intézménynek
mesterséges termékenyítõ állomásnak, embrió-átültetõ állomásnak, spermatároló központnak, tenyésztõ
szervezetnek és azok szövetségeinek a támogatott feladat ellátására vonatkozó szándéknyilatkozatát;
b) állatfajtánként – az elismert tenyésztõszervezet kivételével – az elismert tenyésztõszervezet igazolását arról, hogy
a tárolni kívánt mûszalma – baromfifélék esetén ampulla – és embrió mennyisége és genetikai minõsége
illeszkedik az elismert tenyésztõszervezet által kialakított megõrzési programhoz.
(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a 3. melléklet szerinti, a támogatási kérelem pontozásához szükséges eredeti
dokumentumokat, valamint – ahol e rendelet lehetõvé teszi a másolatot – a másolati példányt.
(6) Egy kérelmezõ csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ha több támogatási kérelem kerül benyújtásra, akkor az
utolsóként benyújtott kérelem alapján történik a támogatási kérelem elbírálása.
(7) A támogatási kérelem a kérelmezõnek több, a 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott célprogramban való
részvételére is irányulhat.
(8) A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidõ leteltét követõen
a) az ügyfél-azonosítási adatok,
b) a (2) bekezdésben szereplõ állásfoglalás, és
c) a támogatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumok
tekintetében hiánypótlásra nincs lehetõség.
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7. A támogatási kérelem elbírálása
14. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a
3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint célprogramonkénti
rangsor állításával hozza meg.
(2) Az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján
irányító hatósági jogkörében eljárva közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytõl támogatás
nyújtható.
(3) A 4. melléklet szerinti felsõfokú vagy az 5. melléklet szerinti középfokú agrárvégzettség után a 3. melléklet alapján járó
többletpont természetes személyeknek, gazdasági társaságoknak, társadalmi szervezeteknek, felsõfokú oktatási vagy
kutatási intézményeknek és a tenyésztési hatóságnak kerül beszámításra. Családi gazdaságok esetében a felsõfokú
agrárvégzettség után járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a családi gazdaság vezetõje vagy a családi
gazdaság tagja rendelkezik a szakirányú végzettséggel.
(4) Többletpont adható az 5. mellékletben nem szereplõ, azonosító számmal rendelkezõ vagy nem rendelkezõ kísérleti
képzés keretében szerzett szakképesítés esetén, ha a kérelmezõ a végzettséget igazoló dokumentumhoz csatolja a
képzõ vagy szakmai vizsgát szervezõ intézmény által kiadott igazolást arra vonatkozóan, hogy a kísérleti képzés
keretében szerzett végzettség egyértelmûen megfeleltethetõ valamely, az 5. mellékletben szereplõ végzettségnek.
(5) A támogatási kérelem benyújtásakor a (3) bekezdés szerinti többletpont beszámításához a következõ
dokumentumokat kell mellékelni
a) a végzettséget igazoló bizonyítvány vagy oklevél másolatát,
b) a kérelmezõ azon igazolását, amely igazolja, hogy a megfelelõ végzettséggel rendelkezõ személy a kérelmezõ
alkalmazottja;
c) a társasági szerzõdés, az alapszabály, vagy alapító okirat másolatát, amely tartalmazza, hogy
ca) a gazdasági társaság tagja,
cb) a gazdasági társaság vagy társadalmi szervezet vezetõ tisztségviselõje
a megfelelõ végzettséggel rendelkezõ személy;
d) a szerzõdés másolatát, amely igazolja, hogy a szerzõdés alapján a megfelelõ végzettséggel rendelkezõ személy
látja el a szerzõdésben foglalt feladatokat;
e) a családi gazdaság nyilvántartásba vételérõl szóló határozat másolatát, amely tartalmazza, hogy a megfelelõ
végzettséggel rendelkezõ személy a családi gazdaság tagja.
(6) A 4. melléklet szerinti felsõfokú végzettség többletpontjának beszámítása esetén az 5. melléklet szerinti középfokú
végzettségért többletpont nem adható.

15. §

(1) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a 3. melléklet szerint az ex situ megõrzés
célprogram, a tenyésztésszervezés célprogram, valamint a tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetében az
adott fajta veszélyeztetettségének függvényében.
(2) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a 3. melléklet szerint az in vitro megõrzés
célprogram esetén
a) a megõrzésbe vont fajták száma alapján,
b) a megõrzött genetikai anyag típusa alapján.
(3) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a 3. melléklet szerint az ex situ megõrzés
célprogram esetén a megõrzés módja alapján.
(4) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a 3. melléklet szerint a tenyésztésszervezés
célprogram esetén, ha legalább egy fajta esetében
a) a tenyésztési program szerint vonalfenntartás történik,
b) a tenyésztési program tartalmaz fajtahasznosítási programot,
c) a tenyésztési program tartalmazza a fajta speciális tulajdonságainak, az eredeti szociális viselkedésformáknak a
megõrzését.
(5) A támogatási kérelmek elbírálása során többletpont kerül beszámításra a 3. melléklet szerint a tájékoztatás és
ismeretterjesztés célprogram esetén, ha az elismert tenyésztõszervezet, vagy azok szövetsége, valamint az érintett
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elismert tenyésztõszervezet vagy azok szövetsége szakmai ajánlásával rendelkezõ felsõfokú oktatási vagy kutatási
intézmény
a) valamely – az állatgenetikai erõforrások megõrzése területén tevékenykedõ – nemzetközi szervezettel
együttmûködik;
b) a beltenyésztettség mértékét meghatározza.

8. A támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben bekövetkezõ változások általános szabályai
16. §

(1) A támogatási idõszak alatt a támogatásra jogosult az MVH-hoz benyújtott, az MVH által rendszeresített
nyomtatványon visszavonhatja
a) a teljes támogatási kérelmét, vagy
b) a 2. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti célprogramok esetében a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben
helyt adó támogatási határozatban foglalt genetikai anyag és állatok legfeljebb 25%-át, vagy
c) a 2. § (1) bekezdés c) és d) pont szerinti célprogramok esetében a támogatási igény legfeljebb 25%-át.
(2) Az (1) bekezdés alapján visszavont tétel támogatási jogosultsága megszûnik, és a visszavont tételekre már igénybe
vett teljes támogatási összeget – a vis maior események kivételével – a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
(3) A támogatási idõszak folyamán az (1) bekezdés szerinti visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidõk az
alábbiak
a) 2. gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. április 30.;
b) 3. gazdálkodási év vonatkozásában: 2014. április 30.;
c) 4. gazdálkodási év vonatkozásában: 2015. április 30.;
d) 5. gazdálkodási év vonatkozásában: 2016. április 30.

9. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok
17. §

(1) Kötelezettségátadás – a jogutódlás kivételével – csak teljes célprogramra vonatkozóan lehetséges és egy célprogram
tekintetében csak egy átvevõt érinthet.
(2) Kötelezettségátadásra a 2. § (1) bekezdés c) és d) pont szerinti célprogramok esetén nincs lehetõség.
(3) A támogatásra jogosult a kötelezettségeit kizárólag a támogatásra való jogosultsággal együtt és a tenyésztési hatóság
– in vitro megõrzés esetén az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
állatgenetikai erõforrások megõrzéséért felelõs részlege – a kötelezettséget átvevõ szakmai és technikai
felkészültségére vonatkozó, a 13. § (2) bekezdés szerinti állásfoglalásának megszerzését követõen ruházhatja át.
(4) Kötelezettségátadás és jogutódlás esetén az átvevõnek meg kell felelnie a jogosultsági feltételeknek. A jogosultsági
feltételek megvizsgálásakor a támogatási kérelmek újrapontozására nem kerül sor.
(5) A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási idõszak hátralévõ idõtartamára vonatkozik. Kötelezettségátadás
– a jogutódlás kivételével – csak teljes gazdálkodási évre vonatkozhat és a támogatási idõszak elsõ gazdálkodási évére
vonatkozóan nincs rá lehetõség.

18. §

(1) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a következõ gazdálkodási évre vonatkozóan az adott gazdálkodási év
április 30-ig kell benyújtani a tenyésztési hatóság – in vitro megõrzés esetén az agrárpolitikáért és
agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium állatgenetikai erõforrások megõrzéséért felelõs
részlege – állásfoglalásával együtt az MVH-hoz. A nyomtatványnak legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia
a) a kötelezettséget átadó ügyfél azonosítási adatai,
b) a kötelezettséget átvevõ ügyfél azonosítási adatai,
c) a célprogram azonosítása,
d) a kötelezettségátadáshoz szükséges nyilatkozatok, és
e) az ügyfelek aláírásai.
(2) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtást követõ 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevõje is
visszavonhatja. A benyújtást követõ 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevõje kizárólag együttesen
vonhatja vissza.
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10. A kifizetési kérelem benyújtása
19. §

(1) A kifizetési kérelmet gazdálkodási évente, a tárgyévet követõ május 1. és május 31. között lehet postai úton benyújtani
az MVH-hoz, az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon. A nyomtatványnak legalább a következõ
adatokat kell tartalmaznia
a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai,
b) a célprogram azonosítása,
c) a támogatás megítéléséhez szükséges nyilatkozatok, és
d) az ügyfél aláírásának helye.
(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a támogatás megítéléséhez szükséges számlák másolatát és a kifizetési jegyzékeket;
b) ex situ célprogram esetén az egyes egyedekre, baromfi esetén állományokra vonatkozó számlákról készült
számlajegyzéket;
c) a vállalt kötelezettségek teljesítésérõl szóló
ca) a tenyésztési hatóság által kiállított igazolást az ex situ megõrzés célprogram, a tenyésztésszervezés
célprogram, valamint a tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram 8. § g) pontja esetén,
cb) az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium állatgenetikai
erõforrások megõrzéséért felelõs részlege által kiállított igazolását in vitro megõrzés célprogram esetén;
d) tenyésztésszervezés célprogram esetén a tenyésztésvezetõvel és a körzeti alkalmazásával kapcsolatos szerzõdés
másolatát.
(3) A második gazdálkodási évi kifizetési kérelemhez mellékelni kell ex situ megõrzés célprogram esetén az állattartó
nyilatkozatát arról, hogy a harmadik gazdálkodási évben a 6. § (1) bekezdés b) és c) pont szerint hány apaállatot,
baromfifélék esetén mekkora állományt kíván tartani.
(4) A harmadik gazdálkodási évi kifizetési kérelemnél a (3) bekezdéssel szabályozott nyilatkozatban foglaltakon túli
darabszámú apaállat – baromfifélék esetén állomány – nem támogatható.

11. A támogatás folyósítása
20. §

(1) A támogatás évente egy összegben történõ folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó
határozatban foglaltak alapján, forintban történik.
(2) Az adott évi kifizetés összege a számlamásolattal vagy kifizetési jegyzékkel igazolt költségek 90%-a, a Vhr.-ben
foglaltak figyelembevételével. Egyéb elszámolható kiadás nem számolható el.
(3) Az adott évi támogatási összeg a jogcímre vonatkozó adminisztratív ellenõrzések, és a helyszíni ellenõrzések
lefolytatása után kerül kifizetésre.
(4) Az ex situ megõrzés célprogram (3) bekezdés szerinti adminisztratív ellenõrzése sertés faj esetén az Országos
Állattenyésztési Adatbázis alapján történik.
(5) Amennyiben a támogatásra jogosult az adott gazdálkodási évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy arra a
gazdálkodási évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban az adott gazdálkodási
évben is fennállnak, amelyek betartását az MVH helyszíni ellenõrzés keretében vizsgálhatja.

12. Ellenõrzés
21. §

(1) A jogosultsági feltételeket és a kötelezettségvállalási elõírások teljesítését az MVH évente ellenõrzi. Az MVH az
ellenõrzésbe külön megállapodás alapján – az in vitro megõrzés célprogram kivételével – a tenyésztési hatóságot is
bevonhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés a támogatási kérelemre, valamint a kifizetési kérelemre vonatkozóan
a) adminisztratív ellenõrzést, és
b) helyszíni ellenõrzést
foglal magában.
(3) A támogatottnak a helyszíni ellenõrzés során lehetõvé kell tennie a támogatás feltételeinek teljes körû ellenõrzését az
adott gazdálkodási évre és a támogatási idõszak korábbi éveire vonatkozóan.
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13. Jogkövetkezmények
22. §

(1) Ha támogatásra jogosult in vitro megõrzés célprogram esetén nem tesz eleget az 5. § (3) bekezdésben foglaltaknak
azáltal, hogy határidõre nem küldi meg az MVH-nak az érvényes szerzõdést, akkor a támogatásra jogosult a
támogatásból a támogatási idõszak lejártáig kizárásra kerül.
(2) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget az 5. § (5) bekezdésben vállalt kötelezettségének, akkor az intézkedésbõl a
támogatási idõszak lejártáig kizárásra kerül, és a kifizetett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan
részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.
(3) Ha a 9. § szerinti megõrzésre vállalt tételek a támogatásra jogosultnak felróható okból károsodnak vagy
megsemmisülnek, vagy azokat felhasználja vagy értékesíti, akkor a támogatásra jogosult a támogatásból a támogatási
idõszak lejártáig kizárásra kerül, és a kifizetett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.
(4) Ha a támogatásra jogosult nem teljesíti a 10. § (2) bekezdésben foglaltakat azáltal, hogy a tenyésztési program
valamely elõírását nem tartja be, akkor a célprogramra vonatkozó támogatás adott gazdálkodási évre vonatkozó része
nem kerül kifizetésre.
(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen, ha nem naprakészen vezeti a tenyésztési dokumentációt, akkor
a) abban az esetben, ha a hiányosságok pótolhatóak, az adott gazdálkodási évi, a célprogramra vonatkozó
támogatási összeg 10%-ára nem jogosult,
b) abban az esetben, ha a hiányosságok nem pótolhatóak, vagy a tenyésztési dokumentáció hiányosságára a
támogatási idõszak alatt nem elsõ alkalommal kerül sor, az adott gazdálkodási évi, a célprogramra vonatkozó
támogatási összeg felére jogosult.
(6) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget az adott egyedre, baromfifélék esetén állományra vonatkozóan az egyes
fajok ENAR, valamint a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és mûködtetésének rendjérõl szóló FVM
rendeletnek megfelelõ jelölési, nyilvántartási és bejelentési kötelezettségének, akkor az adott egyedre, baromfifélék
esetén állományra vonatkozóan az adott gazdálkodási évi támogatási összegre nem jogosult.
(7) Ha a támogatásra jogosult ex situ megõrzés célprogram esetén a támogatási idõszakra vonatkozóan 50%-kal
kevesebb egyedre, baromfifélék esetén állományra nyújt be kifizetési kérelmet, mint a támogatási kérelemre hozott
határozatban jóváhagyott állatlétszám, akkor a célprogramra vonatkozó támogatás ötödik gazdálkodási évre
vonatkozó részének 50%-a nem kerül kifizetésre.
(8) Ha a 11. § (1) bekezdés a) pontja szerint alkalmazott tenyésztésvezetõ, vagy b) pontja szerint alkalmazott körzeti
tenyésztõ álláshelyének betöltésében 30 napot meghaladó idõszakra megszûnik a folytonosság, akkor a támogatás
adott gazdálkodási évre vonatkozó része nem kerül kifizetésre.
(9) Ha a támogatásra jogosult a tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén az adott gazdálkodási évre nem nyújt
be kifizetési kérelmet, akkor a tárgyévet követõ gazdálkodási évben esedékes támogatási összeg 80%-ára lesz
jogosult.
(10) Ha az egyes célprogramok keretében vállalt elõírásoknak való meg nem felelés miatt ugyanazon gazdálkodási évben
több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a magasabb százalékos arányú jogkövetkezményt kell
alkalmazni.

23. §

Ha a támogatásra jogosult a támogatási idõszak alatt egynél több alkalommal nem részesül kifizetésben, mert
a) nem nyújt be az adott gazdálkodási évre vonatkozóan kifizetési kérelmet vagy
b) a benyújtott kifizetési kérelme teljes mértékben elutasításra kerül,
akkor az adott célprogramra vonatkozó támogatási jogosultsága megszûnik, és a már igénybe vett teljes támogatási
összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetnie.

14. Vis maiorra vonatkozó szabályok
24. §

(1) In vitro megõrzés célprogram esetén az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról,
valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendeletben meghatározottakon túl az MVH vis
maiorként ismeri el a következõ eseteket:
a) az állategészségügyi okból, vagy
b) a fantomra való szoktatás sikertelensége miatt
meghiúsult mintabegyûjtés;
c) a sperma vagy az embrió a konzerváció során nem felel meg a felhasználhatóságra vonatkozó elõírásoknak.
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(2) Vis maior esemény fennállása miatt meghiúsult mintabegyûjtés, elpusztult minták és állatok esetében az érintett
tételekre a teljesítési kötelezettség megszûnik.
(3) A 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás esetében a támogatásra jogosult részére a vis maior esemény
következtében be nem tárolt vagy elpusztult mintákra, állatokra az adott évben felmerült költségekrõl szóló,
benyújtott számlák alapján járó támogatási összeg teljes összege kifizetésre kerül, amennyiben a vis maior esemény
bejelentését az MVH elfogadja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben az MVH a megsemmisült mintákat és állatokat kizárja a támogatott minták és állatok
közül, azonban a támogatásra jogosultat a mintákra és állatokra már igénybe vett támogatás vonatkozásában
visszafizetési kötelezettség nem terheli.

15. Záró rendelkezések
25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

26. §

Ez a rendelet
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 39. cikkének (5) bekezdése,
b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendelet,
c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a
borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

27. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4)
bekezdése helyére a következõ rendelkezés lép:
„(4) A vállalt EUME méretet a mûködtetési idõszak egésze alatt a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén
érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamon és a 6. számú mellékletben meghatározott SFH
értékek alapján kell figyelembe venni.”

28. §

Az R. a következõ 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erõforrások megõrzése intézkedés
keretében a védett õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták megõrzéséhez nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelettel (a továbbiakban: 17/2012. (II. 29.) VM
rendelet) megállapított 3. § (4) bekezdését a 17/2012. (II. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.”
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez
1. Védett õshonos mezõgazdasági állatfajták
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

B

Faj

Szarvasmarha
Bivaly
Ló

Szamár
Sertés

Juh

Kecske
Házi tyúk

Gyöngytyúk
Kacsa
Pulyka
Lúd

Fajta

magyar szürke szarvasmarha
magyar házibivaly
gidrán
hucul
kisbéri félvér
lipicai
furioso-north star
nóniusz
magyar hidegvérû
shagya arab
magyar parlagi szamár
szõke mangalica
fecskehasú mangalica
vörös mangalica
hortobágyi (magyar) racka
gyimesi racka
tejelõ cigája
cigája
cikta
magyar parlagi kecske
sárga magyar tyúk
kendermagos magyar tyúk
fehér magyar tyúk
fogolyszínû magyar tyúk
fehér erdélyi kopasznyakú tyúk
fekete erdélyi kopasznyakú tyúk
kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk
magyar parlagi gyöngytyúk
tarka magyar kacsa
fehér magyar kacsa
bronz pulyka
réz pulyka
fodros tollú magyar lúd
magyar lúd

2. Veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták

1
2

A

B

Faj

Fajta

Szarvasmarha

magyartarka szarvasmarha
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2. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez
A támogatás céljára kifizethetõ maximális összegek
1. In vitro megõrzés célprogram

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A

B

A támogatás tárgya

A támogatás maximuma (Euró/egység)

Mélyhûtve megõrzés eszközeinek beszerzése, üzemeltetése
Magyartarka szarvasmarha sperma mélyhûtve történõ megõrzése
Magyar szürke szarvasmarha sperma mélyhûtve történõ megõrzése
Szarvasmarha embrió mélyhûtve történõ megõrzése
Sertés sperma mélyhûtve történõ megõrzése
Juh és kecske sperma mélyhûtve történõ megõrzése
Ló és szamár sperma mélyhûtve történõ megõrzése
Házityúk sperma mélyhûtve történõ megõrzése
Gyöngytyúk sperma mélyhûtve történõ megõrzése
Pulyka sperma mélyhûtve történõ megõrzése
Kacsa sperma mélyhûtve történõ megõrzése
Lúd sperma mélyhûtve történõ megõrzése

90 000 Euró/támogatott
9 Euró/mûszalma
18 Euró/mûszalma
360 Euró/embrió
2 Euró/mûszalma
11 Euró/mûszalma
36 Euró/mûszalma
7 Euró/500 µl ampulla
7 Euró/500 µl ampulla
7 Euró/500 µl ampulla
7 Euró/500 µl ampulla
7 Euró/500 µl ampulla

2. Ex situ állattartás célprogram

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A

B

A támogatás tárgya

A támogatás maximuma (Euró/egység)

Növendék magyartarka szarvasmarha bika vásárlása
Bivaly bika vásárlása
Magyartarka szarvasmarha bika központi felnevelése
Magyar szürke szarvasmarha bika központi felnevelése
Bivaly bika központi felnevelése
Magyartarka szarvasmarha bika elhelyezése várományos bika telepen
vagy mesterséges termékenyítõ állomáson
Sertés kan vásárlása vagy felnevelése
Növendék kos és kecske bak vásárlása
Kos és kecske bak központi felnevelése
Ló és szamár mén vásárlása
Ló és szamár mén tartása mesterséges termékenyítõ állomáson
Ló és szamár mén tartása kancafedeztetõ állomáson
Házityúk kakas vásárlása vagy felnevelése
Gyöngytyúk kakas vásárlása vagy felnevelése
Kacsa gácsér vásárlása vagy felnevelése
Lúd gúnár vásárlása vagy felnevelése
Pulyka kakas vásárlása vagy felnevelése

1 080 Euró/állat
1 800 Euró/állat
1 840 Euró/állat
360 Euró/állat/év
900 Euró/állat/év
6 Euró/állat/nap
432 Euró/állat
180 Euró/állat
0,6 Euró/állat/nap
5 400 Euró/állat
1 080 Euró/állat/év
1 080 Euró/állat/év
15 Euró/állat
15 Euró/állat
20 Euró/állat
43 Euró/állat
43Euró/állat

3. Tenyésztésszervezés célprogram

1
2

A

B

A támogatás tárgya

A támogatás maximuma (Euró/egység)

Tenyésztésvezetõ, körzeti tenyésztõ alkalmazása

720 Euró/fõ/hónap
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4. Tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram
A

B

A támogatás tárgya

A támogatás maximuma (Euró/egység)

1
2

Ismeretterjesztõ anyag (szórólap, tájékoztató füzet, poszter)

3
4

Ismeretterjesztõ könyv
Internetes szolgáltatás (honlap-szerkesztés, internet-elõfizetés)

5

Szoftverfejlesztés (fajta jellemzése, hasznosítása, speciális adatok
nyilvántartása)
Matematikai, statisztikai jellemzõk, beltenyésztettségi együttható
meghatározása
Genetikai vizsgálat
Hazai rendezvény szervezése, részvétel, elõadás tartása
Nemzetközi rendezvény szervezése, részvétel
Nemzetközi szervezet tagdíja

6
7
8
9
10

3 600 Euró/ismeretterjesztõ
anyag
7 200 Euró/könyv
1 800
Euró/tenyésztõszervezet/év
21 600 Euró/tenyésztõszervezet
900 Euró/fajta
36 Euró/vizsgálat
1 080 Euró/rendezvény
1 440 Euró/rendezvény
1 800 Euró/év

3. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez
1. In vitro megõrzés célprogram
A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

1
2
3
4

Megõrzésbe vont fajták száma

8
9
10
11

Sperma megõrzés történik
Embrió megõrzés történik
Szaporítóanyag megõrzése vonalanként
Mindösszesen

Felsõfokú végzettség

Értékelés/ellenõrzés módja

1 fõ
1 fõ felett
1–5
6–10
11–15
15 felett

Oklevél másolata
Törzskönyvi nyilvántartás
szerint

Támogatási kérelem szerint

Pontszám

10
20
10
20
30
40
10
10
20
Max. 100 pont

2. Ex situ megõrzés célprogram
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B
Értékelési szempont megnevezése

Középfokú végzettség

1 fõ
1 fõ felett
Felsõfokú végzettség
1 fõ
1 fõ felett
Megõrzésbe vont fajta/fajták 200 alatt
nõivarú állomány létszáma
200–500
501–1000
1000 felett
Központ apaállat nevelést végez
Apaállatot mesterséges termékenyítõ állomáson helyez el
Mindösszesen

C
Értékelés/ellenõrzés módja

Bizonyítvány másolata
Oklevél másolata
Törzskönyvi nyilvántartás
szerint

Támogatási kérelem szerint

Pontszám

1
5
10
20
20
15
10
5
15
10
Max. 70 pont
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3. Tenyésztésszervezés célprogram

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

A

B

Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés/ellenõrzés módja

Felsõfokú végzettség
Megõrzésbe vont
fajta/fajták nõivarú
állomány létszáma

C

1 fõ
1 fõ felett
200 alatt
200–500
501–1000
1000 felett

Pontszám

Oklevél másolata
Törzskönyvi nyilvántartás szerint

Vonalfenntartás történik
Tenyésztési program szerint
Fajtahasznosítási programot tart fenn
A fajta speciális tulajdonságainak, a fajta jellemzõ
szociális viselkedésformáknak a megõrzését
tartalmazza a program
Mindösszesen

10
20
20
15
10
5
10
10
5

Max. 65 pont

4. Ismeretterjesztés és ismeretterjesztés célprogram
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenõrzés módja

Felsõfokú végzettség

1 fõ
1 fõ felett
200 alatt
Megõrzésbe vont
fajta/fajták nõivarú
200–500
állomány létszáma
501–1000
1000 felett
Beltenyésztettség mértékét meghatározza
Az állatgenetikai erõforrások megõrzése területén
tevékenykedõ nemzetközi szervezetben közremûködik
Mindösszesen

Oklevél másolata
Törzskönyvi nyilvántartás
szerint

Támogatási kérelem szerint

Pontszám

10
20
20
15
10
5
15
10
Max. 65 pont

4. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez
A támogatási kérelmek elbírálása során elfogadható felsõfokú agrárvégzettségek a felsõoktatási alap és
mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján
A

1
2
3
4

B

Képzési terület

Korábbi fõiskolai (F) és egyetemi
(E) szakok

Agrá állatorvosi (E)
r
állattenyésztõ mérnöki (F)

C

D

Többciklusú képzési rendszer szerinti

Egységes,
osztatlan
képzések

Alapszak

–
állattenyésztõ
mérnöki

5

6

mezõgazdasági mérnöki
(F) agrármérnöki (E)

mezõgazdasági
mérnöki

Mesterszak

–
állatorvosi
állattenyésztõ
–
mérnöki
takarmányozási és
takarmánybiztonság
i mérnöki
agrármérnöki
–
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5. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez
A támogatási kérelmek elbírálása során elfogadható szakképesítések
1. Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A

B

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

22 2 6131 06 1 0 01
23 5 3124 16 6 3 01
22 2 6139 06 1 0 02
22 5 3124 16 6 3 02
22 2 6135 06 1 0 03
22 5 3124 16 6 3 04
22 2 6134 06 1 0 04
22 5 3124 16 6 3 05
22 2 6133 06 1 0 05
22 5 3124 16 6 3 06
22 2 6132 06 1 0 06
22 5 3124 16 6 3 07

Állattenyésztõ
Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus
Baromfi- és kisállattenyésztõ
Baromfi- és kisállattenyésztõ szaktechnikus
Juhtenyésztõ
Juhtenyésztõ szaktechnikus
Lótenyésztõ
Lótenyésztõ szaktechnikus
Sertéstenyésztõ
Sertéstenyésztõ szaktechnikus
Szarvasmarhatenyésztõ
Szarvasmarhatenyésztõ szaktechnikus

2. Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM
rendelet alapján megszerzett szakképesítések

1
2
3
4
5
6

A

B

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

31 6203 02
31 6203 03
31 6203 04
31 6203 07
31 6203 08

Állattenyésztõ
Baromfi- és kisállattenyésztõ
Juhtenyésztõ
Sertéstenyésztõ
Szarvasmarha-tenyésztõ

3. Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Szakképesítés azonosító száma

31 6203 02
52 6203 01
31 6203 10
53 6203 01
55 6203 01
53 6203 02
31 6203 05
53 6203 03
55 6203 02
53 6203 04
53 6203 05
53 6208 01

B
Szakképesítés megnevezése

Állattenyésztõ (az állatfaj megjelölésével)
Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus
Általános állattenyésztõ
Baromfi- és kisállattenyésztõ szaktechnikus
Baromfitenyésztõ és -termék-elõállító technológus
Juhtenyésztõ szaktechnikus
Lótenyésztõ
Lótenyésztõ szaktechnikus
Sertéstenyésztõ és -termék-elõállító technológus
Sertéstenyésztõ szaktechnikus
Szarvasmarha-tenyésztõ szaktechnikus
Takarmányozási szaktechnikus
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4. Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM
rendelet alapján megszerzett szakképesítések

1
2

A

B

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

55 6203 04

Ménesgazda

5. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

B

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

31 621 03 0010 31 01
31 621 03 0010 31 02
31 621 03 0010 31 03
31 621 03 0010 31 04
54 618 03 0010 54 02
52 621 01 0100 31 01
31 621 01 0010 31 03
31 621 04 0100 31 01
31 621 04 0000 00 00
55 621 01 0010 55 04
55 621 02 0010 55 07

Állattenyésztõ (baromfi és kisállat)
Állattenyésztõ (juh és kecske)
Állattenyésztõ (sertés)
Állattenyésztõ (szarvasmarha)
Állattenyésztõ technikus
Bioállat-tartó és tenyésztõ
Haszonállat-gondozó
Lóápoló és gondozó
Lótartó és -tenyésztõ
Ménesgazda
Sertéstenyésztõ és sertéstermék-elõállító technológus

6. A szakközépiskolákban és a szakmunkásképzõ iskolákban oktatható szakokról, illetõleg szakmákról szóló 18/1986.
(VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A

B

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

1801-1
1801-2
1801-3
1801-4
1806
1807
1809
1810

Juhtenyésztõ
Lótenyésztõ
Sertéstenyésztõ
Szarvasmarha-tenyésztõ
Baromfitenyésztõ
Állategészségõr
Általános állattenyésztõ
Kisállattenyésztõ

7. A szakmunkásképzésrõl szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján
megszerzett szakképesítések
A

1
2

B

Szakképesítés azonosító száma

1803

Szakképesítés megnevezése

Kisállattenyésztõ

8. Egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján megszerzett
szakképesítések
A

1
2
3

Szakképesítés azonosító száma

1809
51-0100

B
Megnevezése

Általános tenyésztõ
Állattenyésztõ és állategészségügyi (technikus)

MAGYAR KÖZLÖNY

•

5335

2012. évi 24. szám

9. A szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésrõl szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM–OM együttes rendelet
módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet alapján megszerzett szakképesítések

1
2
3

A

B

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

1801-1
1801-2

Sertéstenyésztõ
Szarvasmarhatenyésztõ

6. melléklet a 17/2012. (II. 29.) VM rendelethez
A tenyészetben tartás minimális ideje (hónap)
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B

C

A tenyészetben tartás minimális ideje (hónap)
Állatfaj/fajta

Magyar szürke szarvasmarha
Magyartarka szarvasmarha
Ló
Szamár
Bivaly
Juh
Kecske
Sertés
Házityúk*
Gyöngytyúk*
Pulyka*
Kacsa*
Lúd*

* BIR szerint termelésbe állítástól számítva

apaállat jelölt esetén

apaállat esetén

6
6
–
–
6
6
6
30
6
6
6
6
6

–
–
60
60
–
–
–
24
6
6
6
6
6
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 8/2012. (II. 29.) OGY határozata
egyházkénti elismerés elutasításáról*
1. Az Országgyûlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban Ehtv.) 34. § (2) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget téve a mellékletben meghatározott egyházak Országgyûlés által történõ elismerését
elutasítja.
2. Az Országgyûlés az 1. pont szerinti döntését az Ehtv. 14. § (5) bekezdése alapján közzéteszi.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Melléklet a 8/2012. (II. 29.) OGY határozathoz
1. Agapé Gyülekezet
2. A Keresztény Közösség Mozgalom a Vallási Megújulásért Egyház
3. A Magyarországi Biblia Szól Egyház
4. Apostoli Pünkösdi Egyház
5. Aratás Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
6. Barnabás Közösség
7. Béke Gyülekezet
8. Budapesti Autonóm Gyülekezet
9. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet
10. CCC Magyarország Vallási Közösség
11. Danube Nemzetközi Egyház
12. Dávid Sátora Gyülekezet Egyház
13. Egyesítõ Egyház
14. Ekklesia Nyíregyházi Keresztény Gyülekezet
15. Élõ Isten Gyülekezete
16. Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet
17. Ezoterikus Tanok Egyháza
18. Evangéliumi Barátság Egyház
19. Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház
20. Fény és Szeretet Szabadkeresztény Egyház
21. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház
22. Golgota Keresztény Gyülekezet
23. Hindu Vaisnava Egyház

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. február 27-i ülésnapján fogadta el.
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24. „Igazság Oszlopa” Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
25. Isten Egyháza
26. Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház
27. Jézus Minden Nemzetért Közösség
28. Kelta-Wicca Hagyományõrzõk Egyháza
29. Keresztény Család Gyülekezet
30. Keresztény Testvéri Közösség
31. Krisztus Kegyelme Gyülekezet
32. Krisztus Magyarországi Egyháza
33. Krisztus Szeretete Egyház
34. Krisztus Teljessége Az Élet Kenyere Egyház
35. Magyar Evangéliumi Egyház
36. Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége
37. Magyar Taoista Egyház
38. SZIM Salom Progresszív Zsidó Hitközség
39. Magyarországi Bahá’i Közösség
40. Magyarországi Church of God Egyház
41. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
42. Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek
43. Magyarországi Örmény Apostoli Egyház
44. Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
45. Magyarországi Új Apostoli Egyház
46. Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
47. Mezõkövesdi Teljes Evangélium Keresztény Gyülekezet
48. Názáreti Egyház
49. Négyszegletkõ Apostoli Hit Nemzetközi Egyház
50. Olajfák Gyülekezete
51. OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir
52. Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata
53. Õskeresztény Apostoli Egyház
54. Õsmagyar Egyház
55. Paulus Evangéliumi Közösség
56. SHALOM Bibliai Gyülekezet
57. Szabad Evangélium
58. Szent Kamill Keresztény Egyház
59. Szeretet Hídja Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
60. Szeretet Szövetség Egyház
61. Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház
62. Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet
63. Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség Mahanaim Gyülekezet
64. Újszövetség Gyülekezet
65. USUI Szellemi Iskola Közösség
66. Üdvösség Hirdetõi Egyház

5337

5338

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 24. szám

Az Országgyûlés 9/2012. (II. 29.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba
Bús Balázs (KDNP) helyett
Sáringer-Kenyeres Tamást (KDNP),
a Mezõgazdasági bizottságba
dr. Zsiga Marcell (Fidesz) helyett
dr. Ángyán Józsefet (Fidesz),
a Nemzeti összetartozás bizottságába
Révész Máriusz (Fidesz) helyett
Csóti Györgyöt (Fidesz)
a bizottság tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. február 27-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 10/2012. (II. 29.) OGY határozata
az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
81/2011. (X. 28.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 81/2011. (X.28.) OGY
határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) helyett
Bana Tibort (Jobbik)
a bizottság alelnökévé,
Bana Tibor (Jobbik) helyett
Schön Pétert (Jobbik)
a bizottság tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. február 27-i ülésnapján fogadta el.

5340

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 24. szám

A Kormány 1045/2012. (II. 29.) Korm. határozata
Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája
2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó
ötödik idõszaki jelentésérõl
1. A Kormány elfogadja a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája megerõsítésével vállalt kötelezettségek
végrehajtásáról szóló ötödik idõszaki jelentést (a továbbiakban: Jelentés).
2. A Kormány felhívja a külügyminisztert vagy az általa megbízott személyt, hogy Magyarország Kormányának Jelentését
az Európa Tanács Fõtitkárának adja át.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1046/2012. (II. 29.) Korm. határozata
a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló
költségvetési források biztosításáról
A Kormány egyetért azzal, hogy
1. a Magyar Honvédség jogszabályi és nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a 2013–2022 közötti
tervidõszakban
a) a Honvédelmi Minisztérium költségvetése a 2013–2015 költségvetési évekre legalább a 2012. évi tervezett
költségvetési támogatásának nominálértékén kerüljön biztosításra, majd
b) a 2016-os költségvetési évtõl kezdõdõen a GDP részarány évi legalább 0,1 százalékpontos növelésével
a támogatási fõösszeg 2022-re érje el a GDP 1,39%-át;
Felelõs:
államháztartásért felelõs miniszter
honvédelemért felelõs miniszter
2. az 1. pontban meghatározott adatok alapján kerüljön kidolgozásra a honvédelmi tárca 10 éves, hosszú távú, stratégiai
terve.
Felelõs:
honvédelemért felelõs miniszter
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1047/2012. (II. 29.) Korm. határozata
a Budapesti Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit
Kft. 2011/2012-es évad befejezéséig történõ mûködéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a
Budapesti Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft. 2011/2012-es
évad befejezéséig történõ mûködéséhez 210,4 millió forintnak a melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2.
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím, 4. Állami tulajdonú társaságok támogatása jogcímcsoport, 1. Az MNV
Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím javára és a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 2.
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport terhére.
Felelõs:

Határidõ:

nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1047/2012. (II. 29.) Korm. határozathoz

XX. Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Fejezet száma, megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
XX.
20
28
295202

2
1
5
XLIII
2
2
4

296357

1

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Állami tulajdonú társaságok támogatása
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
Módosítás
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
(+/-)
hatása

-210,4

210,4

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az összetartozó elĘirányzatváltozásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
XX.
20
28
295202

2

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
A módosítást
(+/-)
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Kiemelt elĘirányzat
neve

Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

-210,4

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
idĘarányos
teljesítményarányos
egyéb .….............azonnal

Összesen

I.n.év

210,4

210,4

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

MAGYAR KÖZLÖNY

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
1 példány
Állami SzámvevĘszék
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági
2 példány
Minisztérium

Cím
név

•
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A Kormány 1048/2012. (II. 29.) Korm. határozata
a Nemzetközi Kibertér Konferencia (Budapest, 2012) megszervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos feladatokról
A Kormány egyetért a Nemzetközi Kibertér Konferencia (a továbbiakban: Konferencia) és kapcsolódó rendezvényei
megrendezésével, támogatja a Konferencia 2012 októberében, budapesti helyszínnel történõ megszervezését és annak
végrehajtása érdekében a következõket rendeli el:
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a külügyminiszter a Konferencia és kapcsolódó rendezvényei elõkészítéséért és
lebonyolításáért miniszteri biztost nevezzen ki és a munkáját segítõ Konferencia Titkárságot hozzon létre.
2. A Kormány a Konferencia és kapcsolódó rendezvényeinek elõkészítésére és lebonyolítására, a kormányzati érdekek,
valamint az elõkészítéssel kapcsolatos feladatok összehangolása céljából, a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése, valamint
a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011.
(V. 23.) Korm. határozat 1. q) pontja alapján létrehozza a Konferencia Munkacsoportot (a továbbiakban:
munkacsoport). A munkacsoport mûködési feltételeirõl a külügyminiszter a Konferencia Titkárság útján gondoskodik.
Felelõs:
külügyminiszter
Határidõ:
azonnal
3. A munkacsoport határozott idõre jön létre, 2012. október 31-én megszûnik.
4. A munkacsoport feladata:
a) a Konferencia és kapcsolódó rendezvényei szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos javaslatok tétele
a Kormány számára,
b) részvétel az egyes programok kidolgozásában,
c) a Kormány, valamint az általa felhatalmazott személy utasításait végrehajtva részvétel az operatív jellegû
feladatok koordinálásában,
d) a munkacsoport munkájában résztvevõ szervezetek álláspontjának egyeztetése, közös álláspont kialakítása.
5. A munkacsoportot a külügyminiszter által kinevezett miniszteri biztos és a közigazgatási és igazságügyi miniszter által
kijelölt személy vezeti, valamint képviseli.
6. A Munkacsoport tagjai az 5. pontban jelölt társelnökökön kívül:
a) a belügyminiszter által kijelölt személy,
b) a honvédelmi miniszter által kijelölt személy,
c) a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kijelölt személy,
d) a külügyminiszter által kijelölt személy,
e) a nemzeti erõforrás miniszter által kijelölt személy,
f) a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt személy,
g) a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt személy,
h) a vidékfejlesztési miniszter által jelölt személy.
7. A munkacsoportnak kizárólag a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek
felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat 1. a) pontjában meghatározott tisztviselõ lehet a tagja.
A munkacsoport tagjai díjazásban nem részesülnek.
8. A munkacsoport társelnökei a tagokon kívül állandó, illetve szükség szerint eseti jelleggel tanácskozási joggal
rendelkezõ más személyeket is meghívhatnak a munkacsoport üléseire.
9. A munkacsoport társelnökei a munkacsoport üléseit legalább havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldött
meghívó küldésével kötelesek összehívni. Amennyiben az ülésekre állandó rendszerességgel, azonos idõpontban és
helyen kerül sor, a meghívó kiküldését mellõzni lehet.
10. A munkacsoport az ügyrendjét szükség esetén, a munkacsoport társelnökeinek elõterjesztésére maga állapítja meg.
11. A munkacsoport társelnökei a testület ülésének emlékeztetõjét az ülést követõ 4 napon belül elektronikus úton
megküldik a 6. pontban felsorolt tárcák közigazgatási államtitkárainak, a munkacsoporti tagoknak, valamint
a testuletek@kim.gov.hu elektronikus levélcímre.
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12. A Konferencia és kapcsolódó rendezvényei elõkészítése és lebonyolítása érdekében a Kormány felhívja
a külügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert a Konferencia és a kapcsolódó rendezvények tervezett
programjára, szervezési elõkészületeire, valamint az ehhez kapcsolódó finanszírozás biztosítására vonatkozó
kormány-elõterjesztés benyújtására.
Felelõs:
külügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
13. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az irányításuk alatt álló szervezetek bevonásával
13.1 a munkacsoporton keresztül kapcsolódjanak be a Konferencia és kapcsolódó rendezvényei elõkészítésébe,
vegyenek részt azok programjának kidolgozásában és lebonyolításában;
13.2 szükség szerint – és a Külügyminisztériummal történõ megállapodás alapján – közvetlenül vegyenek részt
a Konferencia Titkárság tevékenységében.
Felelõs:
a Kormány tagjai
Határidõ:
folyamatos
14. A Kormány felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, valamint
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét a Konferencia és a kapcsolódó rendezvények
elõkészítésében és lebonyolításában való közremûködésre.
15. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 26/2012. (II. 29.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló
turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló Megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a
belügyminiszter, illetve a külügyminiszter együttes elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló
turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követõen a Megállapodás
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 27/2012. (II. 29.) ME határozata
a Pakisztáni Iszlám Köztársasággal kötendõ, diplomata útlevéllel rendelkezõ állampolgárok
vízummentességére vonatkozó kétoldalú megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a
külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a diplomata útlevéllel rendelkezõ állampolgárok vízummentességére vonatkozó kétoldalú megállapodás
(a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával a Pakisztáni Iszlám Köztársasággal;
2. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külügyminisztert, vagy az által kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követõen a megállapodás szövegének végleges
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat, valamint a megállapodást kihirdetõ jogszabály tervezetét
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 28/2012. (II. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentésérõl
A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 51. §-a alapján, a nemzetgazdasági miniszter
javaslatára
dr. Szöllõsi Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségébõl
– 2012. február 28-ai hatállyal –
felmentem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 29/2012. (II. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a nemzetgazdasági
miniszter javaslatára
Zsarnóci Csabát a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2012. február 29-ei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

