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II. Törvények

2012. évi XXXI. törvény

a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló

2012. évi II. törvény és az azzal összefüggõ egyes törvények módosításáról, valamint

a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról*

1. A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló

2012. évi II. törvény módosítása

1. § (1) A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény

(a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) E törvény alkalmazásában az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra,

a) amely a bûncselekményként történõ büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti

Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség

nélküli szervezetek személyét vagy jogait, és

b) amelyre e törvény szabálysértési elzárás büntetés kiszabását is lehetõvé teszi, vagy jármûvezetéstõl eltiltás

alkalmazását kötelezõen elrendeli.”

(2) A Szabs. tv. 22. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban a közlekedési szabálysértésekre kormányrendeletben

kötelezõ mértékû pénzbírsággal sújtandó több szabálysértés miatt vonják felelõsségre, az elbírált szabálysértésekhez

rendelt legmagasabb pénzbírság mértékének felével növelt összeget kell megállapítani, de az nem haladhatja meg

az elbírált szabálysértésekhez rendelt pénzbírságok együttes összegét.

(4) Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban elzárással nem büntethetõ szabálysértés miatt és

a közlekedési szabálysértésekre kormányrendeletben meghatározott kötelezõ mértékû pénzbírsággal sújtandó

szabálysértés miatt vonják felelõsségre, a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a kiszabott

pénzbírság nem lehet kevesebb az elbírált szabálysértések közül a kormányrendeletben meghatározott kötelezõ

mértékû pénzbírsággal sújtandó szabálysértéshez rendelt legmagasabb pénzbírság összegénél.”

(3) A Szabs. tv. 23. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„23. § (1) Ha az eljárás alá vont személyt – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a szabálysértés elkövetésének

idõpontját megelõzõ hat hónapon belül

a) szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértés miatt legalább két ízben jogerõsen felelõsségre vonták, az

újabb szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértési ügyben a szabálysértési elzárás leghosszabb tartamára

és a pénzbírság felsõ határára a 22. § (1) bekezdésben írt szabály az irányadó,

b) szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértés miatt legalább két ízben jogerõsen felelõsségre vonták, az

újabb pénzbírsággal büntethetõ szabálysértés miatt hetvenöt napig terjedõ szabálysértési elzárás büntetés

szabható ki,

c) pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt legalább két ízben jogerõsen felelõsségre vonták, az újabb

szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértés miatt hetvenöt napig terjedõ szabálysértési elzárás büntetés

szabható ki,

d) pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt legalább két ízben jogerõsen felelõsségre vonták, az újabb

pénzbírsággal büntethetõ szabálysértés miatt hatvan napig terjedõ szabálysértési elzárás büntetés szabható ki.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott, az ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezéseket nem lehet

alkalmazni, ha

a) a szabálysértés miatt helyszíni bírságot szabtak ki,

b) a cselekmény a XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértésnek minõsül,

c) az eljárás alá vont személyt a b) pontban meghatározott szabálysértés miatt korábban jogerõsen elmarasztalták.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Akit a XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott, engedélyhez kötött jármûvezetés szabályainak megszegésével

elkövetett szabálysértés miatt hat hónapon belül legalább két ízben jogerõsen felelõsségre vontak, az újabb

– a XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott, engedélyhez kötött jármûvezetés szabályainak megszegésével

elkövetett – szabálysértés miatt a szabálysértési hatóságnak jármûvezetéstõl eltiltást is alkalmazni kell.

(4) Ha a kormányrendeletben meghatározott kötelezõ mértékû pénzbírsággal sújtandó, a XXVII. és

a XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá vont személyt az elkövetés idõpontját

megelõzõ hat hónapon belül a XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértés miatt jogerõsen felelõsségre

vonták, akkor

a) a második, kötelezõ mértékû pénzbírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén az ahhoz rendelt kötelezõ

mértékû pénzbírság kétszeresét kell kiszabni;

b) a legalább harmadik, kötelezõ mértékû pénzbírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén az ahhoz rendelt

kötelezõ mértékû pénzbírság háromszorosát kell kiszabni, de az nem haladhatja meg a százötvenezer forintot.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor nem lehet

figyelembe venni, ha szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírságot szabtak ki.”

(4) A Szabs. tv. 24. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Nem lehet végrehajtani a szabálysértési elzárás büntetést, a pénzbírságot, a közérdekû munkát, a meg nem

fizetett pénzbírság, illetve helyszíni bírság helyébe lépõ szabálysértési elzárást és a nem teljesített közérdekû munka

helyébe lépõ szabálysértési elzárást, ha az alaphatározat jogerõre emelkedésétõl számítva egy év eltelt.”

(5) A Szabs. tv. 28. §-a a következõ (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott katona által elkövetett, fegyelmi eljárás keretében el nem bírálható

szabálysértés esetén a rendõrség, illetve a szabálysértési hatóság értesíti az eljárás alá vont személy állományilletékes

parancsnokát

a) az õrizetbe vételrõl, illetve annak meghosszabbításáról,

b) a szabálysértési elzárás büntetés kiszabásáról, valamint

c) a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, illetve a közérdekû munka helyébe lépõ elzárásra átváltoztatásról.”

(6) A Szabs. tv. 62. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„62. § (1) A tanúk meghallgatása egyenként – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – lehetõség szerint az eljárás alá

vont személy jelenlétében történik. A szabálysértési hatóság által foganatosított meghallgatás esetében

a szabályszerûen értesített eljárás alá vont személy távolmaradása nem akadálya a tanú meghallgatásának.

(2) A meghallgatást megelõzõen meg kell állapítani a tanú személyazonosságát, valamint azt, hogy az eljárás alá vont

személynek vagy a sértettnek hozzátartozója-e, továbbá, hogy az ügyben más okból érdekelt vagy elfogult-e. Ezekre

a kérdésekre a tanú akkor is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástételt megtagadhatja.

(3) A tanút a vallomás megkezdése elõtt figyelmeztetni kell jogaira, kötelezettségeire és a hamis tanúzás, valamint

a hamis vád jogkövetkezményeire.

(4) A tizennegyedik életévét be nem töltött személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától

várható bizonyíték más bizonyítási eszközzel nem pótolható.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott figyelmeztetéseket a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanú korára és

érettségére figyelemmel, számára érthetõ módon kell megfogalmazni. A tizennegyedik életévét be nem töltött

személy meghallgatása esetén mellõzni kell a hamis tanúzás és a hamis vád jogkövetkezményeire való

figyelmeztetést.

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanú meghallgatásán törvényes képviselõje is részt vehet.

(7) A még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen az eljárás alá vont személy, más tanú és a szakértõ

meghallgatásakor. A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az eljárás alá vont személy és az eljárás egyéb résztvevõje,

ha a tanú minõsített adatról tesz vallomást, továbbá, ha elrendelték a tanú adatainak zártan kezelését.

(8) A kiskorú idézésérõl a gondozóját azzal a felhívással kell értesíteni, hogy a megjelenésérõl gondoskodjék.

Ha a kiskorú a tizennegyedik életévét nem töltötte be, a gondozója útján kell idézni, illetve értesíteni.”

(7) A Szabs. tv. 71. §-a a következõ (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) A (2)–(4) bekezdésben meghatározott figyelmeztetéseket a fiatalkorú korára, érettségére figyelemmel, számára

érthetõ módon kell megfogalmazni.”

(8) A Szabs. tv. 72. § (2) és (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) A szabálysértési hatóság elõvezetését rendeli el annak az eljárás alá vont, illetve helyszíni bírsággal sújtott

személynek, aki a szabályszerûen kézbesített felhívás ellenére a nem teljesített közérdekû munka, a meg nem fizetett

pénzbírság, illetve helyszíni bírság helyébe lépõ szabálysértési elzárás végrehajtására a kijelölt büntetés-végrehajtási

intézetben, illetve a Kormány által rendeletben kijelölt intézményben a megadott határnapon nem jelenik meg.
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(5) A szabálysértési hatóságnak az elõvezetés elrendelésérõl az ügyészt haladéktalanul értesíteni kell. Az ügyész az

elõvezetést elrendelõ határozatba, a szabálysértési eljárás irataiba elektronikus úton tekint be. Ha az ügyész

az elõvezetéssel nem ért egyet, az elõvezetés napját megelõzõ napig határozattal az elõvezetési határozatot hatályon

kívül helyezi. Az elõvezetés az ügyész által hozott határozatig nem hajtható végre.”

(9) A Szabs. tv. 73. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) A szabálysértési õrizettel és az annak tartamát meghosszabbító végzéssel szemben az eljárás alá vont személy és

az eljárás alá vont személy képviselõje a kihirdetéskor fellebbezést jelenthet be. A szabálysértési õrizettel szemben

benyújtott fellebbezést a helyi bíróság a tárgyaláson bírálja el. A szabálysértési õrizet tartamának meghosszabbítása

miatt bejelentett fellebbezést a törvényszék az érdemi végzés ellen bejelentett fellebbezéssel együtt bírálja el.”

(10) A Szabs. tv. 92. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Szabálysértési költség)

„d) a közérdekû munka büntetés végzéséhez beszerzett foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat költsége.”

(11) A Szabs. tv. 95. § (1) és (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a határozatát azzal közli, akire az rendelkezést tartalmaz. Az eljárás alá

vont személlyel közölt határozatot képviselõjével is közölni kell. Ha az eljárásban a bûncselekmények áldozatainak

segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 11. §-ában meghatározott igazolást állítottak ki,

az eljárást lezáró határozatot az áldozatsegítõ szolgálattal is közölni kell.

(2) A szabálysértési hatóság a sértettel és képviselõjével közli az eljárás alá vont személy felelõsségét megállapító vagy

az eljárást megszüntetõ határozatot, illetve a bíróság hatályban tartó vagy megváltoztató végzését.”

(12) A Szabs. tv. 99. §-a a következõ (6)–(10) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(6) A XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott egyes szabálysértések esetén a Kormány – a helyszíni bírság

legalacsonyabb és legmagasabb mértékére vonatkozó rendelkezés keretei között – rendelettel megállapíthatja

a helyszíni bírság kötelezõ mértékét.

(7) Ha a kormányrendeletben meghatározott kötelezõ mértékû helyszíni bírsággal sújtandó, a XXVII. és

a XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá vont személyt az elkövetés idõpontját

megelõzõ hat hónapon belül a XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértés miatt helyszíni bírsággal

sújtották, akkor

a) a második, kötelezõ mértékû helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén az ahhoz rendelt

kötelezõ mértékû helyszíni bírság kétszeresét kell kiszabni;

b) a harmadik, illetve az azt követõ, kötelezõ mértékû helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése az ahhoz

rendelt kötelezõ mértékû helyszíni bírság háromszorosát kell kiszabni, de az nem haladhatja meg a hetvenezer

forintot.

(8) A helyszíni bírság kiszabása során, ha kötelezõ mértékû helyszíni bírsággal sújtandó több szabálysértés elbírálására

kerül sor, az elkövetett szabálysértésekhez rendelt helyszíni bírságok közül a legmagasabb bírságot kell alkalmazni.

(9) Ha kötelezõ mértékû helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés és más szabálysértés egyidejû elbírálására kerül

sor, a kiszabható helyszíni bírság nem lehet kevesebb, mint a kötelezõ mértékû helyszíni bírság, de az nem haladhatja

meg az ötvenezer forintot, ismételt elkövetés esetén a hetvenezer forintot.

(10) A (2) bekezdésben meghatározott ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezés alkalmazásánál nem lehet

figyelembe venni a XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott szabálysértéseket.”

(13) A Szabs. tv. 104. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) A meghallgatás során az eljárás alá vont személyt – ha a közérdekû munka végrehajtásához szükséges feltételek

fennállnak – nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e a közérdekû munka kiszabásához. A hozzájárulás megtagadása

kizárja a közérdekû munka kiszabását.”

(14) A Szabs. tv. 105. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az érdemi határozattal szemben az eljárás alá vont személy és képviselõje, továbbá az okozott kár megtérítésére

kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben a sértett az érdemi határozatot hozó szabálysértési hatóságnál

a határozat közlésétõl számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be. Amennyiben a pénzbírság összegét külön

jogszabály állapította meg, a pénzbírság mértéke miatt nincs helye kifogás benyújtásának.”

(15) A Szabs. tv. 108. §-a a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) A bíróság eljárást megszüntetõ határozatával szemben jogorvoslatnak nincs helye.”

(16) A Szabs. tv. 112. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) Ha az eljárás alá vont személy, a képviselõ, illetve a sértett a tárgyaláson vagy azon kívül a kifogást visszavonja,

a bíróság az eljárást megszünteti. Ez esetben a szabálysértési hatóság határozata a visszavonás bejelentésének, illetve
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a bírósághoz érkezésének napján jogerõre emelkedik. Az eljárás alá vont személy képviselõje kifogását csak az eljárás

alá vont személy egyetértésével vonhatja vissza.”

(17) A Szabs. tv. 120. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) A meghallgatás során az eljárás alá vont személyt, ha a közérdekû munka végrehajtásához szükséges feltételek

fennállnak, nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e a közérdekû munka kiszabásához. A hozzájárulás megtagadása

kizárja a közérdekû munka kiszabását.”

(18) A Szabs. tv. 134. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„134. § (1) A fiatalkorúval szemben a szabálysértési eljárást az életkori sajátosságainak figyelembevételével és úgy kell

lefolytatni, hogy elõsegítse a fiatalkorúnak a törvények iránti tiszteletét. A fiatalkorúval szemben alkalmazott büntetés

vagy intézkedés célja elsõsorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlõdjék és a társadalom hasznos tagjává váljék.

(2) Ha az eljárás adatai alapján a fiatalkorúval szemben elõreláthatólag szabálysértési elzárás, közérdekû munka vagy

pénzbírság kiszabására kerül sor, a meghallgatásától nem lehet eltekinteni.

(3) A fiatalkorú törvényes képviselõjét, gondozóját a meghallgatásról, illetve a tárgyalásról azzal a felhívással kell

értesíteni, hogy a fiatalkorú megjelenésérõl gondoskodjék. Amennyiben a törvényes képviselõ megjelenésének

akadálya van, a gyámhatóság képviselõjét kell a fiatalkorú meghallgatásának idõpontjáról értesíteni.

(4) A fiatalkorú meghallgatására a törvényes képviselõje jelenlétében kerül sor, kivéve, ha:

a) a törvényes képviselõ a szabálysértést a fiatalkorúval együtt követte el, illetve az érdekei a fiatalkorú érdekeivel

egyébként ellentétesek,

b) a törvényes képviselõ a jogainak gyakorlásában akadályozva van,

c) a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselõje, vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes képviselõje. Ezekben az

esetekben a gyámhatóság eseti gondnokot rendel ki. A tárgyaláson megjelent gondozót a fiatalkorú életviszonyaira

nézve minden esetben meg kell hallgatni, aki ezekre a körülményekre nézve a nyilatkozatot nem tagadhatja meg.

(5) Ha a fiatalkorú törvényes képviselõje vagy gondozója az értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy részére a végzést,

illetve határozatot kézbesíteni kell azzal, hogy a határozattal szemben jogorvoslattal élhet.

(6) Ha az eljárás alapján a szabálysértési hatóság indokoltnak tartja, a fiatalkorú védelembe vételét kezdeményezheti

az erre hatáskörrel rendelkezõ szervnél.

(7) Fiatalkorúval szemben a 102. § (1) bekezdése, valamint a 118. § (1) bekezdése szerinti eljárás alapján csak

intézkedés alkalmazható.”

(19) A Szabs. tv. 141. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) A helyszíni bírságot kiszabó szerv a nála keletkezett iratok megküldésével – ha nem azonos a szabálysértés miatt

eljáró hatósággal – értesíti a lakóhely szerinti általános szabálysértési hatóságot, valamint a szabálysértési nyilvántartó

szervet a helyszíni bírság kiszabásáról.”

(20) A Szabs. tv. 142. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„142. § (1) A meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság közérdekû munkával történõ megváltása érdekében az

elkövetõ – ha vele szemben a 10. §-ban meghatározott kizáró ok nem áll fenn – a pénzbírság befizetésére

rendelkezésre álló határidõt követõ három munkanapon belül jelentkezhet az állami foglalkoztatási szervnél. Ennek

elmulasztása esetén a meg nem fizetett pénzbírságot, helyszíni bírságot szabálysértési elzárásra kell átváltoztatni.

(2) A meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság helyébe lépõ közérdekû munka végrehajtásáról az állami

foglalkoztatási szerv gondoskodik. Az állami foglalkoztatási szerv a 144. § (4) és (8) bekezdésében foglaltak szerint

köteles az elkövetõ részére közérdekû munkát – a nyilvántartása alapján – felajánlani.

(3) A közérdekû munkát az elkövetõ hetenként legalább egy napon – a heti pihenõnapon vagy szabadidejében –

díjazás nélkül végzi. A munkahellyel a közérdekû munka tartamára nem létesül munkaviszony.

(4) Az állami foglalkoztatási szerv haladéktalanul, de legkésõbb két napon belül értesíti a szabálysértési hatóságot,

vagy a 141. § (2) bekezdésben meghatározott hatóságot,

a) az elfogadott jelentkezésrõl és a teljesítés megkezdésének idõpontjáról,

b) a közérdekû munka teljesítésérõl, valamint

c) arról, ha az elkövetõ a munkakötelezettségének nem tesz eleget, a teljesített munkaórák megjelölésével.

(5) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a bíróság a fennmaradó pénzbírság vagy helyszíni bírság

összegét elzárásra változtatja át, azzal, hogy a pénzbírság, illetve helyszíni bírság összegének számításakor egy óra

ledolgozott közérdekû munka nyolcszáz forintnak felel meg.

(6) A meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság közérdekû munkával történõ megváltása esetén az elkövetõ saját

költségén köteles a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság igazolására.”

8178 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 44. szám



(21) A Szabs. tv. 144. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„144. § (1) A közérdekû munka végrehajtásáról az állami foglalkoztatási szerv gondoskodik.

(2) A bíróság által kiszabott közérdekû munkát az elkövetõ lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az

elkövetés helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv hajtja végre.

(3) Ha az elkövetõ munkakötelezettségének nem tesz eleget, a közérdekû munkát a bíróság szabálysértési elzárás

büntetésre változtatja át.

(4) A közérdekû munka végrehajtása érdekében az állami foglalkoztatási szerv elsõsorban az elkövetõ lakóhelye vagy

tartózkodási helye szerinti település területén mûködõ, vagy olyan közérdekû munka végzésére alkalmas

munkahelyet jelöl ki, amelynek a megközelítése – az elkövetõ lakóhelyétõl vagy tartózkodási helyétõl –

tömegközlekedési eszközzel az egy órát nem haladja meg. A közérdekû munka végrehajtása során az állami

foglalkoztatási szerv – az elkövetõ egészségi állapotának és munkára való alkalmasságának figyelembevételével,

a munkáltató beleegyezésével – foglalkoztatót jelöl ki a közérdekû munka végrehajtásának helyéül.

(5) A kijelölt munkahely haladéktalanul értesíti az állami foglalkoztatási szervet, ha az elkövetõ nem kezdi meg

a közérdekû munka végzését, vagy munkakötelezettségének nem tesz eleget.

(6) A közérdekû munka végzésére szolgáló munkahely kijelölése során az állami foglalkoztatási szerv figyelembe veszi

a településen rendelkezésre álló, közfoglalkoztatottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek munkaerõigényét is.

(7) A közérdekû munkát az elkövetõ hetenként legalább egy napon – a heti pihenõnapon vagy szabadidejében –

díjazás nélkül végzi.

(8) Közérdekû munkaként olyan munka végzése határozható meg, amelyet az elkövetõ – figyelemmel egészségi

állapotára – elõreláthatóan képes elvégezni.

(9) Az állami foglalkoztatási szerv a szabálysértési hatóságot a 142. § (4) bekezdése szerinti esetekben értesíti.

(10) Közérdekû munka kiszabása esetén az elkövetõ köteles a határozat jogerõre emelkedését követõ három

munkanapon belül az állami foglalkoztatási szervnél jelentkezni.”

(22) A Szabs. tv. a következõ 106/A. alcímmel és 144/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„106/A. A közérdekû munka foglalkoztatói nyilvántartása
144/A. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a közérdekû munka végzésére kijelölhetõ foglalkoztatókról, valamint

a közérdekû munkával sújtott és a 142. § (1) bekezdése alapján közérdekû munkát vállalt elkövetõkrõl, a közérdekû

munka megszervezése és a végrehajtás feltételeinek biztosítása, valamint a közérdekû munka végrehajtásának

ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet (a továbbiakban: foglalkoztatói nyilvántartás).

(2) A foglalkoztatói nyilvántartás tartalmazza

a) a foglalkoztató megnevezését, elérhetõségét,

b) a közérdekû munka jellegét, a munkakör megnevezését, leírását,

c) a foglalkoztató által igényelt létszámot,

d) a munkavégzés helyét,

e) a munkavégzés tartamát,

f) a napi munkaidõ legkisebb és legmagasabb mértékét,

g) az arra vonatkozó adatokat, hogy a közérdekû munka szabad- és munkaszüneti napokon végezhetõ-e,

h) az egy napon foglalkoztatható személyek legkisebb és legnagyobb számát,

i) a munka végzéséhez szükséges

ia) iskolai végzettségre, szakképesítésre,

ib) foglalkozás-egészségügyi alkalmasság mértékére és az alkalmasság hiánya miatt kizárt munkakörökre,

j) a foglalkoztatónál munkába állított elkövetõ vonatkozásában

ja) az elkövetõ 151. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személyazonosításra,

jb) a kiszabott vagy a 142. § (1) bekezdése szerint vállalt közérdekû munka órákban meghatározott mértékére,

jc) az e)–g) pontokban foglaltak meghatározására,

jd) az elvégzett közérdekû munka órákban meghatározott mértékére,

je) az elkövetõ iskolai végzettségre, szakképesítésre,

jf) az elkövetõ foglalkozás-egészségügyi alkalmasságára és annak igazolására

vonatkozó adatokat.

(3) Az állami foglalkoztatási szerv a (2) bekezdés a)–i) pontjában foglalt adatokat a honlapján közzéteszi.

(4) Az állami foglalkoztatási szerv a (2) bekezdésben foglalt adatokat a közérdekû munka büntetést, illetve a 142. §

(1) bekezdés szerint közérdekû munka vállalását eredményezõ szabálysértés büntethetõségének elévüléséig kezeli.
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(5) A foglalkoztatói nyilvántartásba közérdekû munka végzésére kijelölhetõ foglalkoztatóként

a) a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzati társulás,

b) a költségvetési szerv,

c) az állami, az önkormányzati fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény,

d) az egyházi fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény, valamint

e) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdés f)–j) pontjában meghatározott közfoglalkoztató

vehetõ nyilvántartásba.

(6) Az (5) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott foglalkoztatók kötelesek bejelenteni, az (5) bekezdés

d)–e) pontjában meghatározott foglalkoztatók bejelenthetik az állami foglalkoztatási szerv részére a (2) bekezdés

a)–i) pontjaiban foglalt adatokat.

(7) A foglalkoztatói nyilvántartásból a 157. § (1) bekezdésében meghatározott szervek, az ott meghatározott célból

jogosultak adatot átvenni.”

(23) A Szabs. tv. 150. §-a a következõ (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) A nyilvántartott személy személyazonosító adatait a szabálysértési nyilvántartó szerv által képzett alfanumerikus

azonosító (a továbbiakban: kapcsolati kód) rendeli hozzá a szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adataihoz.”

(24) A Szabs. tv. 153. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) A (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat az elõkészítõ eljárást lefolytató szerv vagy az általános

szabálysértési hatóság is közölheti.

(5) Ha a perújítás eredményeként a bíróság a 132. § (1) bekezdés elsõ fordulata szerinti határozatot hozza, akkor

a perújítási ügyben eljáró bíróság közli azokat az adatokat, amelyek eltérnek az alapügyben a 153. § (2) bekezdése

alapján közölt adatoktól.”

(25) A Szabs. tv. 157. §-a a következõ (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) A 39. § (2) bekezdés f)–i) pontjában meghatározott helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy

esetében – amennyiben számukra a közvetlen elektronikus úton történõ hozzáférés feltételei nem adottak – az

(1) bekezdés d) pontja szerinti közvetlen adathozzáféréssel történõ adatátvétel keretében az adatok átvétele rövid

úton is végezhetõ.”

(26) A Szabs. tv. 160. §-a a következõ (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) A 157. § (5) bekezdése szerinti esetben az adatokat a szabálysértési nyilvántartó szerv – az adathozzáféréshez való

jogosultság ellenõrzését követõen – telefonon továbbítja, ilyen esetben szóban hívja fel a figyelmet az adatok jogszerû

felhasználásának követelményére.”

(27) A Szabs. tv. 161. §-a a következõ (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) A szabálysértési nyilvántartó szerv az érintett kérelmére a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak

nyilvántartásában, valamint a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában kezelt adatokra tekintettel,

a kérelemben megjelölt körben, célra hatósági bizonyítványt állít ki.”

(28) A Szabs. tv. 164. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„164. § (1) A szabálysértési eljárásban kezelt adatok statisztikai, illetve tudományos kutatási célra

– személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók és felhasználhatók.

(2) A szabálysértés miatt eljáró hatóságok, a bíróságok és a helyszíni bírság kiszabására jogosultak a szabálysértési

szabályozásért felelõs miniszter által rendeletben meghatározottak szerint végzik a szabálysértési statisztikai adatok

gyûjtését és szolgáltatását.”

(29) A Szabs. tv. 174. §-a és azt megelõzõ 129. alcíme a következõ szöveggel lép hatályba:

„129. Feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel
174. § Aki

a) a bíróság által egyesület feloszlatásáról hozott döntésben jogellenesnek nyilvánított tevékenységet végez,

b) a bíróság által feloszlatott egyesület mûködésében a feloszlatás után részt vesz,

c) nyilvános rendezvényen a bíróság által feloszlatott egyesület egyenruháját vagy formaruháját viseli, továbbá aki

nyilvános rendezvényen olyan egyenruhát vagy formaruhát visel, amelyrõl – annak jellegzetes tulajdonságai miatt –

bíróság által feloszlatott egyesület egyenruhája, formaruhája ismerhetõ fel,

szabálysértést követ el.”

8180 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 44. szám



(30) A Szabs. tv. a következõ 137/A. alcímmel és 183/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„137/A. Jogosulatlan címhasználat
183/A. § (1) Aki mások elõtt õt meg nem illetõ címet használ, illetve kitüntetést vagy egyenruhát jogosulatlanul visel,

szabálysértést követ el.

(2) Aki közterületen, mások elõtt

a) a rendvédelmi szervek, illetve a Magyar Honvédség rendszeresített egyenruháját, azonosításra szolgáló jelvényét,

ezek megtévesztésre alkalmas utánzatát jogosulatlanul viseli, továbbá az e szervekre utaló feliratot, matricát ruháján

vagy jármûvén jogosulatlanul feltüntet,

b) a vöröskereszt-mozgalomhoz tartozó vagy más humanitárius, illetve egészségügyi szervezetek jelvényeit

jogosulatlanul használja, továbbá az e szervekre utaló feliratot, matricát ruháján vagy jármûvén jogosulatlanul

feltüntet,

szabálysértést követ el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendõrség hatáskörébe tartozik.”

(31) A Szabs. tv. a következõ 153/A. alcímmel és 199/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„153/A. Gyógyszerrendészeti szabálysértés
199/A. § (1) Aki

a) engedély nélkül gyógyszert készít vagy forgalmaz, illetõleg a forgalomból kivont vagy Magyarországon nem

engedélyezett gyógyszert jogosulatlanul forgalomba hoz vagy indokolatlan mennyiségben tart, Magyarországon

orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minõsülõ anyagot, készítményt indokolatlan mennyiségben tart,

b) olyan gyógyszert készít vagy olyan gyógyszert hoz forgalomba, amely a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak

nem felel meg,

szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve

hatáskörébe tartozik.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában indokolatlan mennyiség alatt olyan mennyiséget kell érteni, amelyrõl

megállapítható, hogy nem valamely meghatározott beteg személyes szükségleteinek kielégítését célozza.”

(32) A Szabs. tv. a következõ 156/A. alcímmel és 202/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„156/A. Tiltott fürdés
202/A. § (1) Aki tiltott helyen fürdik, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelõ, a természetvédelmi õr, az

önkormányzati természetvédelmi õr, a halászati õr is szabhat ki helyszíni bírságot.”

(33) A Szabs. tv. a következõ 169/A. alcímmel és 215/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„169/A. Polgári védelmi kötelezettség megsértése
215/A. § Az a polgári védelmi szolgálatra kötelezett személy, aki polgári védelmi kötelezettségével összefüggõ

bejelentési, megjelenési, feladatellátási vagy adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem

a jogszabályban vagy végrehajtható határozatban megjelölt határidõben tesz eleget, szabálysértést követ el.”

(34) A Szabs. tv. a következõ 169/B. alcímmel és 215/B. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„169/B. Honvédelmi kötelezettség megszegése
215/B. § Az a hadköteles személy, aki törvényben meghatározott személyes adatszolgáltatási, bejelentési,

megjelenési kötelezettségének vagy az akadályoztatásával kapcsolatos jelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

szabálysértést követ el.”

(35) A Szabs. tv. 238. §-a és azt megelõzõ 192. alcíme a következõ szöveggel lép hatályba:

„192. Élelmiszer engedély nélküli elõállítása, forgalomba hozatala
238. § Aki élelmiszer-elõállítási vagy -forgalmazási tevékenységet engedély vagy bejelentés nélkül végez,

szabálysértést követ el.”

(36) A Szabs. tv. 250. § (2) bekezdés a) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter, hogy)

„a) a törvény végrehajtásával összefüggõ feladatok ellátásának rendjét, a szabálysértési eljárás, valamint

a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a közérdekû munka végrehajtásának,”

(részletes szabályait rendeletben szabályozza.)
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(37) A Szabs. tv. 250. § (2) bekezdés d) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter, hogy)

„d) az államháztartásért felelõs miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért, a közlekedésért,

a halgazdálkodásért, az erdõgazdálkodásért, a természetvédelemért, az agrárpolitikáért felelõs miniszter

egyetértésével a helyszíni bírságolás végrehajtásának, a helyszíni bírságolást igazoló nyomtatvány kialakításának,”

(részletes szabályait rendeletben szabályozza.)

(38) A Szabs. tv. 250. § (2) bekezdés e) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter, hogy)

„e) a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter egyetértésével és a legfõbb ügyész véleményének kikérésével

a szabálysértési elzárás végrehajtásának”

(részletes szabályait rendeletben szabályozza.)

(39) A Szabs. tv. 251. §-a a következõ (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Szabs. tv.”

(40) A Szabs. tv. 252. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) Azokat a 2012. április 15-e elõtt elkövetett cselekményeket, amelyek a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi

IV. törvény 138/A. §-ának a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló

2012. évi II. törvény 253. § (2) bekezdésével megállapított a) pontja alapján nem minõsülnek bûncselekménynek

e törvény szerint szabálysértésként kell elbírálni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt 2012. április 15. napján folyamatban lévõ nyomozás, illetve

büntetõeljárás megszüntetésével egyidejûleg az ügyet a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az elõkészítõ

eljárást lefolytató szervhez vagy – ha a cselekmény miatt szabálysértési elzárás büntetés nem szabható ki –

a szabálysértési hatósághoz kell áttenni. Ilyen esetben az elõkészítõ eljárást lefolytató szerv, illetve a szabálysértési

hatóság, valamint a bíróság felhasználhatja mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a nyomozó hatóság, az ügyész

vagy a büntetõ ügyben eljárt bíróság a büntetõeljárás során szerzett be.”

2. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet módosítása

2. § (1) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.)

122. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Az elzárás végrehajtása során el kell különíteni)

„c) a fiatalkorúakat a felnõttkorúaktól.”

(2) A Bv. tvr. a következõ 122/A. §-al egészül ki:

„122/A. § (1) Az elzárás végrehajtása alatt a katonákat a 122. § (4) bekezdésében elõírtakon felül a többi elkövetõtõl,

továbbá a különbözõ állománycsoportú katonákat egymástól el kell különíteni.

(2) A katona elzárásának végrehajtására az 55. § rendelkezései megfelelõen irányadók.

(3) E § alkalmazásában katona: a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási

rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 28. § (1) bekezdésében meghatározott az a személy, akinek tényleges

állományviszonya a vele szemben kiszabott elzárás végrehajtásának megkezdése vagy a végrehajtás alatt fennáll.”

3. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

3. § (1) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 13/A. §-a

a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv megállapítja,

hogy az elõírt, felé teljesítendõ bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségre, továbbá az elõírt nyilvántartási

kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsértették.”

(2) Az Ehi. 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye abban az esetben is, ha az egészségügyi államigazgatási szerv

egészségügyi és gyógyszerészeti igazgatási hatáskörében eljárva megállapítja, hogy

a) az egészségügyi szolgáltató

aa) az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szakmai követelményeket vagy jogszabályi rendelkezéseket

súlyosan megszegte, vagy tevékenységét a mûködési engedélyében foglaltaktól eltérõen végzi,

ab) szakmailag indokolatlanul a betegbeutalási rendtõl eltért, különösen, ha beteget jogosulatlanul utalt be vagy

utalt tovább, vett fel, vagy jogosulatlanul tagadta meg az ellátást és ezzel a beteg állapotának megfelelõ ellátását

megakadályozta vagy veszélyeztette, vagy
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ac) a jogszabályban elõírt intézkedési, jelentéstételi kötelezettségét felhívás ellenére elmulasztotta,

b) a társadalombiztosítási támogatással vagy árhoz nyújtott társadalombiztosítási támogatással, ezek elszámolásával,

folyósításával, ellenõrzésével kapcsolatos, jogszabályban elõírt kötelezettségeket megsértették,

c) a külön jogszabályban elõírt mûködési engedély hiányában egészségügyi szolgáltatást nyújtanak, illetve az

egészségügyi képesítéssel rendelkezõ személy képesítésének megfelelõ tevékenységet jogosulatlanul végeznek,

d) az egészségügyi dolgozó a külön jogszabály szerint elõírt alkalmassági vizsgálaton nem vesz részt, illetve

egészségügyi tevékenységre alkalmatlannak nyilvánítása ellenére, illetve korlátozását meghaladva egészségügyi

tevékenységet végez.”

4. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

4. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A megyei, fõvárosi kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, jogi személyt

vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetet, aki vagy amely

a) jogosulatlanul vagy jogszabályban elõírt eljárási szabályok megszegésével adatszolgáltatási kötelezettséggel járó

statisztikai adatszolgáltatást rendel el, illetve hajt végre,

b) gondatlanul a valóságnak nem megfelelõ adatot szolgáltat,

c) a szabályszerûen elrendelt kötelezõ statisztikai adatszolgáltatást nem az elõírt határidõre teljesíti,

d) a statisztikai adatok közlésére, közzétételére vagy a statisztikai célú adatátvételre, adatátadásra vonatkozó

jogszabályokat megszegi,

e) a személyes adatok statisztikai célú feldolgozásánál elõírt nyilvántartás vezetését elmulasztja,

f) a statisztikai adatszolgáltatás ellenõrzését akadályozza, az ellenõrzés során kért felvilágosítás megadását

megtagadja, illetve megõrzési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel

nem rendelkezõ szervezet esetében 200 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet. A bírság kiszabása az (1) bekezdés

a)–c) pontjában foglaltak megvalósulása esetén a jogszabálysértéssel érintett adatszolgáltatásonként történik.”

5. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

5. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény a következõ 41/A. §-sal egészül ki:

„41/A. § (1) A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt a természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiség nélküli

gazdasági társaságot, aki vagy amely

a) a bányafelügyelet tûzvédelmi hatósági jogkörébe tartozó létesítményekre vonatkozó tûzvédelmi jogszabályokban

vagy tûzvédelmi szabályzatokban foglalt elõírásokat megszegi,

b) a bányafelügyelet hatósági felügyeleti jogkörébe tartozó nyomástartó berendezést vagy tároló tartályt elõzetes

vizsgálat nélkül vagy annak kedvezõtlen eredménye ellenére, vagy az engedély hatályának lejárta után üzemben tart,

c) a bányafelügyelet hatósági felügyeleti jogkörébe tartozó nyomástartó berendezés vagy tároló tartály

üzemeltetésére vonatkozó biztonsági szabályokat megszegi,

d) a földgáz, a kõolaj, a kõolajtermék, valamint az egyéb gáz és gáztermék vezetéken történõ szállítására, elosztására,

tárolására vagy az ehhez szükséges létesítmények biztonsági övezetére vonatkozó, jogszabályban vagy hatósági

határozatban elõírtakat megszegi,

e) a bányatelekkel kapcsolatos rendelkezéseket vagy a bányabiztonsági szabályzatok elõírásait megszegi, vagy

f) a földtani kutatási munka megkezdését vagy befejezését a bányakapitányságnak nem jelenti be.

(2) A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a bányafelügyelet hatósági felügyeleti

jogkörébe tartozó tevékenységgel összefüggésben

a) a munka egészséges és biztonságos végzésére vagy annak ellenõrzésére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy

feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellõzését eltûri,

b) a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos bejelentési, kivizsgálási, nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti,

vagy a kivizsgálást – ideértve az ehhez szükséges adatszolgáltatás megtagadását – akadályozza,

c) munkáltatóként a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzõkönyv-készítési és bejelentési

kötelezettségét kellõ idõben nem teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, illetve a baleset valódi okát eltitkolja, vagy

feltárását megakadályozza, vagy
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d) munkáltatóként a munkavédelmi képviselõt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak

gyakorlásában szándékosan akadályozza, vagy a munkavédelmi képviselõvel szemben jogainak gyakorlása miatt

hátrányos intézkedést tesz.

(3) A bányafelügyelet bírsággal sújtja azt a munkáltatót, aki az e törvényben meghatározott súlyos üzemzavarral,

valamint bányászati munkabalesettel kapcsolatos azonnali bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, valótlan

adatot közöl, az üzemzavar valódi okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza.”

6. Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

6. § (1) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 45. §-a és azt megelõzõ alcíme helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„Jogkövetkezmények
45. § (1) A tenyésztési hatóság az e törvényben, valamint e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt

elõírások megsértése esetén az alábbi szankciókat alkalmazhatja:

a) jogsértõ állapot megszüntetésének elrendelése;

b) jogsértõ magatartás jövõbeni tanúsításától történõ eltiltás;

c) a jogsértést megállapító jogerõs határozat nyilvános közzétételének elrendelése legfeljebb 6 hónap idõtartamra;

d) e törvény alapján kiadott engedély vagy tenyésztõszervezeti elismerés visszavonása;

e) szaporítóanyag szakszerû megsemmisítésének elõírása, az állatnak az állattartó költségére történõ

ivartalanításának elrendelése, a szaporítóanyag termékenyítésre történõ használatának, hímivarú állat fedeztetésre

történõ használatának megtiltása;

f) az állatnak a tenyésztésben történõ használatának megtiltása;

g) a törzskönyvi bejegyzések visszamenõleges hatállyal történõ töröltetése;

h) állattenyésztési bírság kiszabása.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szankciók együttesen is alkalmazhatóak.”

(2) Az Átv. a következõ 45/A. §-sal egészül ki:

„45/A. § (1) Állattenyésztési bírságot kell kiszabni az e törvény személyi hatálya alá tartozó azon természetes személyre,

jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetre, aki vagy amely

a) az állatnak a tenyésztési program szerinti megjelölésére vonatkozó szabályokat megszegi;

b) tenyésztõszervezeti elismerés nélkül törzskönyvezést végez, tenyészállatot minõsít, nyilvános

tenyészállat-bírálatot végez, egyéb tenyésztési szolgáltatást nyújt, vagy származási igazolást állít ki;

c) más tenyésztõszervezet jogosultságába tartozó fajta vonatkozásában törzskönyvezést végez, tenyészállatot

minõsít, nyilvános tenyészállat-bírálatot végez, egyéb tenyésztési szolgáltatást nyújt, vagy származási igazolást állít ki;

d) az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget;

e) engedély nélkül végzi az e törvényben meghatározott engedélyköteles tevékenységeket;

f) a tenyészállat és a szaporítóanyag forgalmazása, értékesítése, kiszállítása során annak eredetére, származására,

kezelésére, értékesítésére, felhasználására vonatkozó adatokat meghamisítja, a nyilvántartásokat nem vagy nem

megfelelõen vezeti;

g) tenyészállatot, állati eredetû szaporítóanyagot az ország területére szakmai hozzájárulás nélkül behoz vagy kivisz;

h) az apaállat-használatra, a szaporítóanyag-elõállításra, valamint a mesterséges termékenyítésre vonatkozó

szabályokat megszegi;

i) adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, a valóságnak nem megfelelõ adatot szolgáltat, illetve az ellenõrzést

egyéb módon akadályozza;

j) tenyészállatot, szaporítóanyagot jogosulatlanul forgalmaz;

k) tenyésztési bizonylatot, igazolást vagy nyilvántartást meghamisít.

(2) Az állattenyésztési bírság összege 100 000 Ft-tól 20 000 000 Ft-ig, természetes személy esetében 300 000 Ft-ig

terjedhet. A késedelmes teljesítést késedelmi kamat terheli.

(3) Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság

másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság

legmagasabb mértékét.

(4) Amennyiben az állattenyésztési bírsággal sújtandó jogsértést védett õshonos vagy veszélyeztetett

mezõgazdasági állatfajtával kapcsolatban követik el, az állattenyésztési bírság összege 500 000 Ft-nál, természetes

személy esetében 300 000 Ft-nál alacsonyabb nem lehet.
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(5) Az állattenyésztési bírságot a cselekmény folytatása vagy újbóli elkövetése esetén ismételten ki lehet szabni.

(6) A meghatározott jogkövetkezményeket az eset összes körülményeire – így különösen a jogsértés

következményeire, a jogsértõ állapot idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért

elõnyre és a jogsértõ teljesítõképességére – tekintettel kell meghatározni.

(7) A szankciók alkalmazásakor, illetve bírság kiszabásakor a hatóság által elõírt intézkedés végrehajtásának költsége

a jogsértõt terheli.

(8) A szankciót, bírságot megállapító határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de bíróságon megtámadható.

(9) A bírságot 15 napon belül kell befizetni és a bírósági jogorvoslattól függetlenül azonnali végrehajtása vagy

biztosítási intézkedés rendelhetõ el.

(10) Ha a jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetre kiszabott bírságot

a kötelezett nem fizeti meg és azt tõle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején

helytállni köteles tagot, vezetõ tisztségviselõt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel.

(11) A meg nem fizetett állattenyésztési bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.

(12) Az állattenyésztési bírság a tenyésztési hatóság saját bevétele. A befolyt bírság kizárólag szakterületi

ellenõrzésekre, az országos állattenyésztési adatbázis fejlesztésére és mûködtetésére, ellenõrzésekkel kapcsolatos

fejlesztésekre, illetve továbbképzésre használható fel.”

7. A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

7. § (1) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A megbízhatósági vizsgálatot a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv tagja a következõk szerint

végezheti:)

„a) polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértést, valótlan bejelentés

szabálysértést, vámszabálysértést, vámszabálysértés elkövetõjének segítése szabálysértést, vámorgazdaság

szabálysértést, minõsített adat biztonságának megsértése szabálysértést, külföldiek rendészetével kapcsolatos

szabálysértést, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése szabálysértést, közúti közlekedési szabályok

kisebb fokú megsértése szabálysértést, víziközlekedési szabályok megsértése szabálysértést, valamint olyan

közlekedési szabályszegést követhet el, amelynek esetén közigazgatási bírság kiszabásának van helye,”

(2) Az Rtv. 101. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A VII. Fejezet szerinti titkos információgyûjtés eszközei, módszerei alkalmazásának részletes szabályait a miniszter

utasításban állapítja meg.”

(3) Az Rtv. 101. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A terrorizmust elhárító szerv fõigazgatója a miniszter jóváhagyásával utasításban meghatározza a 7/E. §

(3) bekezdése szerinti titkos információgyûjtés belsõ eljárási és engedélyezési szabályait.”

8. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

8. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megépítése vagy átalakítása jogerõs hatósági engedély nélkül,

vagy a jogerõs hatósági engedélytõl eltérõen történt, a létesítõ részére az üzemeltetési engedély kiadása

megtagadható. Amennyiben a hatóság a vízimunka, vízi létesítmény megvizsgálása után – az eset összes

körülményeire is figyelemmel – a létesítõ részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítõ vízgazdálkodási

bírság fizetésére köteles. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli

vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. Természetes személy esetében a bírság összege nem

haladhatja meg a 300 000 forintot.”

(2) A Vgtv. a következõ 32/A. §-sal egészül ki:

„32/A. § (1) Aki a 29. § (3) bekezdésében foglaltakon túl jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül

alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplõ vízgazdálkodási elõírást megszeg, a jogsértõ magatartás súlyához

igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegû vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. Természetes személy esetében

a bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

(2) A behajtott vízgazdálkodási bírság a központi költségvetés bevétele.”
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9. A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

módosítása

9. § (1) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)

21. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A kivitelezõnek a kivitelezési eljárás befejezését követõen az (5) bekezdésben foglaltak érvényesítésérõl írásban

kell nyilatkoznia.”

(2) A Ttv. 30. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei technikai

eszköz állományának átszervezése során vagy a rendszerbõl kivonással felszabaduló gépjármûveket, eszközöket,

felszereléseket pályázat útján, az önkéntes tûzoltó egyesületek támogatásaként részükre, további használatra átadja.”

(3) A Ttv. 47. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, hogy)

„b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér tûzvédelmi, mûszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tûzoltóság

mûködésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó szabályokat a közlekedésért felelõs miniszterrel,”

(egyetértésben rendeletben állapítsa meg.)

10. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

10. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 100/A. § (1) bekezdése a következõ

e) ponttal egészül ki:

(A mûködést engedélyezõ szerv vagy a gyámhivatal ellenõrzési jogkörében jogsértésenként legfeljebb 200 ezer forint

összegû gyermekvédelmi igazgatási bírságot szabhat ki)

„e) mûködésiengedély-köteles gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet mûködési engedély

nélkül végzõ, illetve ilyen szolgáltatótevékenységet mûködtetõ vagy szervezõ személlyel, szervezettel és az ilyen

szervezet nevében – különösen az ellátás iránt érdeklõdõknél, illetve az igénybe vevõknél – eljáró személlyel

szemben.”

11. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

11. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 33. §-a

a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Aki tervezõi jogosultság nélkül végez építési engedélyhez kötött építészeti-mûszaki tervezési tevékenységet, azt

az építésügyi hatóság 100 000 forintig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtja.”

(2) Az Étv. 38/C. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az energetikai tanúsítói tevékenységet végzõ személyt, ha adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi

kötelezettségét megszegi, a névjegyzéket vezetõ szerv 20 000 forintig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtja.”

(3) Az Étv. 60. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Aki a felvonó vagy mozgólépcsõ (mozgójárda) létesítésére, üzembe helyezésére, rendeltetésszerû használatára,

alkalmasságának ellenõriztetésére, biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó kötelességét megszegi, azt

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint mûszaki biztonsági hatóság

a) természetes személy esetén 300 000 forintig,

b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén 500 000 forintig

terjedõ közigazgatási bírsággal sújtja.”

12. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

12. § A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tem. tv.) a következõ 40/G. §-sal és azt

megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Közigazgatási bírság
40/G. § (1) Aki a nemzeti gyászról szóló jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi, százötvenezer

forintig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az eljárás lefolytatására az elkövetés helye szerinti fõvárosi vagy megyei kormányhivatal jogosult.”
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13. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

13. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

(a továbbiakban: SzVMt.) 32. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A belépési adatbázis adatai csak a megbízó részére, illetve bûncselekmény vagy szabálysértés gyanújának

észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró

hatóságnak és a szabálysértés miatt elõkészítõ eljárást folytató szervnek adhatók át.”

(2) Az SzVMt. 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendõrség felügyeleti bírsággal sújthatja azt, aki a személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói

tevékenységet (ideértve a magánnyomozó tevékenység szervezését és irányítását is) személyes végzésre jogosító

igazolvány nélkül végzi, továbbá aki az e törvényben meghatározott tevékenység végzésére jogosító szabályokat

megszegi, valamint azt a vállalkozást, amely az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet jogosulatlanul végzi,

továbbá a tevékenységre vonatkozó, e törvényben meghatározott elõírásokat ismételten vagy súlyosan megsérti.”

(3) Az SzVMt. 64. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az e törvényben meghatározott tevékenységet személyesen végzõkkel szemben kiszabható felügyeleti bírság

legkisebb összege a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) fele, legnagyobb összege a kötelezõ legkisebb

munkabér kétszerese. A vállalkozással szemben kiszabható felügyeleti bírság legkisebb összege a kötelezõ legkisebb

munkabér négyszerese, legnagyobb összege a kötelezõ legkisebb munkabér negyvenszerese.”

14. A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló

2005. évi CXXXV. törvény módosítása

14. § (1) A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény

(a továbbiakban: Ást.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) E törvény alkalmazásában áldozat a Magyarország területén elkövetett bûncselekmény és a Magyarország

területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje, valamint az a természetes személy, aki

a Magyarország területén elkövetett bûncselekmény vagy a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni

szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi

megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el, ha

a) magyar állampolgár,

b) az Európai Unió bármely tagállamának állampolgára,

c) az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unióban jogszerûen tartózkodó állampolgára,

d) Magyarország területén jogszerûen tartózkodó hontalan személy,

e) emberkereskedelem áldozata, valamint

f) az állampolgársága szerinti államnak Magyarországgal kötött nemzetközi megállapodása vagy viszonosság alapján

erre jogosult.

(2) A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelõs miniszter nyilatkozata az irányadó.

(3) Az e törvény szerinti áldozatsegítõ szolgáltatás és állami kárenyhítés (a továbbiakban együtt: támogatás) az

áldozatot akkor is megilleti, ha

a) bûncselekmény esetén

aa) a feljelentés elutasítására, a nyomozás megszüntetésére, az eljárás megszüntetésére, illetve a vádlott

felmentésére gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés, tévedés, jogos védelem, végszükség vagy

elöljáró parancsa,

ab) a feljelentés elutasítására, illetve az eljárás megszüntetésére a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény

(a továbbiakban: Btk.) 32. §-ában meghatározott büntethetõséget megszüntetõ ok

b) tulajdon elleni szabálysértés esetén a feljelentés elutasítására, illetve a szabálysértési eljárás megszüntetésére

a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény

(a továbbiakban: Szabs. tv.) 83. § (1) bekezdés bb) és bc) alpontjában, c)–e) és h)–i) pontjában meghatározott ok

miatt került sor.”

(2) Az Ást. 10. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kérelemben meg kell jelölni)

„a) az áldozat természetes személyazonosító adatait, lakcímét és állampolgárságát,
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b) a kérelem benyújtásának alapjául szolgáló bûncselekményre, illetve szabálysértésre vonatkozó adatokat

(a bûncselekmény, illetve a szabálysértés megnevezése, a bûncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetésének helye,

idõpontja és lényeges körülményei),

c) azt, hogy a b) pontban megjelölt bûncselekmény, illetve szabálysértés az áldozat számára milyen sérelemmel, így

különösen testi vagy lelki sérüléssel, érzelmi megrázkódtatással, illetve vagyoni kárral járt,”

(3) Az Ást. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az igazolás hatályát veszti, ha

a) az igazolásban szereplõ cselekmény miatt indított büntetõeljárásban az eljáró hatóság a feljelentést

bûncselekmény vagy bûncselekmény gyanújának hiánya miatt jogerõsen elutasítja, valamint a nyomozást

bûncselekmény vagy bûncselekmény bizonyítottságának hiányában jogerõsen megszünteti, vagy

b) az igazolásban szereplõ cselekmény miatt indult szabálysértési eljárásban az eljáró hatóság a szabálysértési eljárást

a Szabs. tv. 83. § (1) bekezdés a), f) vagy g) pontjai alapján megszünteti, vagy

c) az áldozat kérelmére került kiállításra és azt az áldozat a támogatás iránti kérelmének mellékleteként a kiállítást

követõ 15 napon túl nyújtja be az áldozatsegítõ szolgálathoz.”

(4) Az Ást. 11. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság az eljárást lezáró határozatát – ha az ügyben igazolást állítottak ki – közli

az áldozatsegítõ szolgálattal.

(7) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat a tulajdon elleni szabálysértés miatt indult szabálysértési eljárásban és az ott

eljáró szabálysértési hatóságra vonatkozóan is értelemszerûen alkalmazni kell.”

(5) Az Ást. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A támogatás feltételeinek vizsgálata céljából, megkeresésre

a) az adóhatóság az adótitokról,

b) a pénzügyi intézmény a banktitokról,

c) a kezelést végzõ orvos az orvosi titokról,

d) a nyomozó hatóság, az ügyész, illetve a bíróság a büntetõeljárás állásáról,

e) a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a szabálysértési eljárás állásáról,

f) az erre hatáskörrel rendelkezõ hatóság a 6. § (3) bekezdésében megjelölt jogosultságokról

tájékoztatja az áldozatsegítõ szolgálatot.

(2) Az (1) bekezdés körében a támogatás feltételeinek vizsgálata alatt

a) azonnali pénzügyi segély iránti kérelem esetén a 4. § (3) bekezdésében és a 27. § (1) bekezdésében,

b) kárenyhítés iránti kérelem esetén a 6. §-ban, a 8. §-ban és a 32. §-ban

meghatározott feltételek vizsgálatát kell érteni.”

(6) Az Ást. 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az áldozat a támogatás iránti kérelmet érdemben elbíráló határozat jogerõre emelkedését követõ 3 évig köteles

visszatéríteni a pénzben nyújtott támogatást, ha)

„a) az e törvény szerinti támogatás iránti kérelmet az áldozat bûncselekmény áldozataként nyújtotta be és az eljáró

hatóság jogerõsen megállapította, hogy a támogatás alapjául szolgáló cselekmény nem bûncselekmény,”

(7) Az Ást. 15. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(Az áldozat a támogatás iránti kérelmet érdemben elbíráló határozat jogerõre emelkedését követõ 3 évig köteles

visszatéríteni a pénzben nyújtott támogatást, ha)

„e) az e törvény szerinti szolgáltatás iránti kérelmet az áldozat tulajdon elleni szabálysértés áldozataként nyújtotta be

és a szabálysértési ügyben eljáró hatóság jogerõsen megállapította, hogy a támogatás alapjául szolgáló cselekmény

nem tulajdon elleni szabálysértés, kivéve, ha a cselekmény miatt indult szabálysértési eljárást a Szabs. tv. 83. §

b)–e) vagy h)–i) pontja alapján szüntették meg.”

(8) Az Ást. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben sem köteles visszafizetni az áldozat a pénzben nyújtott támogatást

a) az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetekben, vagy

b) ha a cselekmény tulajdon elleni szabálysértés és ezt az erre hatáskörrel rendelkezõ szabálysértési hatóság, illetve

bíróság jogerõsen megállapította, vagy a cselekmény miatt indult szabálysértési eljárást a Szabs. tv. 83. § b)–e) vagy

h)–i) pontja alapján szüntették meg.”

(9) Az Ástv. 15. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A biztosító a támogatás iránti kérelmet érdemben elbíráló határozat jogerõre emelkedését követõ 3 éven belül,

az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel meglétének vizsgálata érdekében megküldött megkeresésre

tájékoztatja az áldozatsegítõ szolgálatot a biztosítási titokról.”
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(10) Az Ást. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az áldozatsegítõ szolgálat az áldozati státus elbírálását követõen, kérelemre, méltányossági döntés alapján,

az áldozatnak a bûncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés következtében kialakult helyzetére figyelemmel,

az eset összes körülményeit vizsgálva és mérlegelve azonnali pénzügyi segélyt adhat.”

15. A szabálysértési jogsegélyrõl szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

15. § (1) A szabálysértési jogsegélyrõl szóló 2007. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Jogs. tv.) 12. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az e törvényben nem szabályozott eljárási cselekményekre a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és

a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló törvényt kell megfelelõen alkalmazni.”

(2) A Jogs. tv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„33. § A befizetett pénzbírság és szabálysértési költség összege a központi költségvetés közvetlen bevétele.”

(3) A Jogs. tv. 39. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2012. április 15-e elõtt indult végrehajtási eljárás során a letiltás vagy az adók módjára behajtott pénzbírság és

az eljárási költség összege a végrehajtó települési önkormányzatot illeti meg.”

(4) A Jogs. tv. Melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

16. A Közösség területére belépõ, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló,

2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló

2007. évi XLVIII. törvény módosítása

16. § A Közösség területére belépõ, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló, 2005. október 26-i

1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény a következõ

5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Az Európai Unió területére belépõ vagy azt elhagyó természetes személynek, aki a nála lévõ, a Rendelet

2. cikk 2. pontja szerinti készpénz vonatkozásában a Rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi

kötelezettségét tévesen, hiányosan vagy egyáltalán nem teljesíti, a Rendelet 9. cikkének megfelelõen

a) 10 000 euró vagy azt meghaladó, de 20 000 eurót meg nem haladó összegû készpénz esetén a birtokában lévõ

összeg 10%-ának,

b) 20 000 eurót meghaladó, de 50 000 eurót meg nem haladó összegû készpénz esetén a birtokában lévõ összeg

40%-ának,

c) 50 000 eurót meghaladó összegû készpénz esetén a birtokában lévõ összeg 60%-ának

megfelelõ, forintban meghatározott összegû bírságot kell a helyszínen fizetnie.

(2) A bírság összegét 1000 forintra kerekítve kell alkalmazni. A bírság összegének forintban történõ

meghatározásához a 2. § (3) bekezdését kell alkalmazni.”

17. Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

17. § (1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 108. §

(1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Erdõvédelmi bírságot köteles fizetni, aki)

„g) a 68. § d) pontjában meghatározott erdei haszonvételeket jogosulatlanul gyakorolja, vagy annak során az erdei

haszonvételek gyakorlásának feltételeit megsérti;”

(2) Az Evt. 108. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Erdõvédelmi bírságot köteles fizetni, aki)

„i) a 91. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt elõírásokat megsérti:”
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18. A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

18. § (1) A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kat.) 3. § 30. pont d) és e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a 30. pont a következõ

f) alponttal egészül ki:

„d) oxidáló, tûz- vagy környezetre veszélyes tulajdonságú folyadék halmazállapotú veszélyes anyag kikerülése

legalább 1000 kg mennyiségben,

e) egyéb veszélyes anyag kikerülése legalább a felsõ küszöbérték 0,1%-át elérõ mennyiségben,

f) veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény leállítása.”

(2) A Kat. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggõ döntéseinek elõkészítése, valamint a katasztrófák elleni

felkészüléssel, megelõzéssel, védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos feladatok összehangolt megoldása

érdekében kormányzati koordinációs szervet (a továbbiakban: kormányzati koordinációs szerv) mûködtet.”

(3) A Kat. 32. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A külsõ védelmi tervet a hatóság helyi szerve a veszélyeztetett települések polgármestereinek közremûködésével

készíti el. A külsõ védelmi tervek tartalmi követelményeit és elkészítésének határidejét külön jogszabály állapítja meg.

A külsõ védelmi tervek elkészítésének és gyakoroltatásának költségeit a hatóság központi szerve saját költségvetése

terhére biztosítja.”

(4) A Kat. 79. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A katasztrófavédelmi hozzájárulás összege az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzemeltetõk esetében

a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett – a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett –

éves nettó árbevételének 0,1%-a. Ha az üzemeltetõ termék elõállításával foglalkozik és a veszélyes anyag a termékkel

annak elõállítása és tárolása során közvetlenül nem érintkezik, vagy a veszélyes anyag felhasználása nem közvetlenül

a termék elõállításához szükséges, hozzájárulás-fizetési kötelezettsége nem keletkezik.”

(5) A Kat. 79. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A katasztrófavédelmi hozzájárulás összegét a tárgyévet megelõzõ év nettó árbevétele alapul vételével kell

meghatározni. Amennyiben a katasztrófavédelmi hozzájárulás mértékét az annak fizetésére kötelezett hitelt

érdemlõen, a hatóság által ellenõrizhetõ módon bizonyítani nem tudja, úgy a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege

a teljes tevékenységbõl származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel

0,1%-a.”

(6) A Kat. 80. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

„c) a katasztrófasegély nyújtásának szabályait, valamint a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és -segítségkérés

általános szabályait,”

(7) A Kat. 80. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

„e) az e törvény IV. fejezete szerint veszélyes anyagnak minõsülõ anyagok – az azokhoz tartozó küszöbértékek –

és ipari tevékenységek körét, valamint az eljáró hatóságokat,”

(8) A Kat. 80. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

„j) a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetési és elszámolási rendjét, felhasználásának és ellenõrzésének módját,

az eljáró hatóságokat, valamint a katasztrófavédelmi hozzájárulásra kötelezettek bejelentésének szabályait,”

(9) A Kat. 81. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)

„b) az e törvény 22. §-ában meghatározott szervek irányítási és mûködési rendjét, feladatait, a hatáskörüket és

jogkörüket,”
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19. Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási

feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása

érdekében teljesítendõ adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal

kapcsolatos adatkezelésrõl szóló 2011. évi CLXXVII. törvény módosítása

19. § Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról,

a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendõ

adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl szóló 2011. évi

CLXXVII. törvény a következõ IX/A. Fejezettel egészül ki:

„IX/A. FEJEZET

HONVÉDELMI BÍRSÁG

42/A. § (1) A fõvárosi, megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) honvédelmi bírságot szab ki

a) ha valaki a hadkötelezettség teljesítésével összefüggésben elrendelt orvosi vizsgálatnak magát nem veti alá,

b) ha a hadköteles a katonai igazolványát vagy a behívó parancsát másra átruházza, más õrizetére bízza, biztosítékul

adja vagy külföldre viszi, az arra jogosult személy felszólítására nem mutatja fel,

c) ha valaki a talált katonai igazolványt vagy behívó parancsot a katonai igazgatás szervének vagy a rendõrségnek

5 napon belül nem szolgáltatja be,

d) ha a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett a honvédelemmel vagy a katasztrófavédelemmel kapcsolatos

gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a technikai eszköz igénybevételérõl szóló

határozat átvételét megtagadja,

e) ha valaki a honvédelmi vagy katasztrófavédelmi célból kijelölt ingatlannal, ingóval, szolgáltatással kapcsolatban

elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelõen tesz eleget, vagy azokkal kapcsolatos

karbantartási kötelezettségét elmulasztja,

f) ha valaki a nála lévõ hadiruházatot, katonai felszerelési tárgyat a rendeltetésétõl eltérõ célra használja vagy másnak

használatra átadja.

(2) A kormányhivatal a honvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárást a Magyar Honvédség katonai igazgatási

szerve kezdeményezése alapján folytatja le.

(3) A honvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a Magyar Honvédség katonai igazgatási szerve

kezdeményezésének a kormányhivatalhoz történt megérkezésétõl számított negyvenöt napon belül, de legkésõbb

a jogsértés bekövetkezését követõ egy éven belül indítható meg.

42/B. § (1) A honvédelmi bírság legkisebb összege százezer forint, legmagasabb összege hárommillió forint,

természetes személy esetében háromszázezer forint.

(2) A honvédelmi bírság összegét a kormányhivatal a törvényi keretek között a honvédelmi érdek sérelmének vagy

veszélyeztetettségének nagyságával arányosan, a jogsértés súlyához és ismétlõdéséhez igazodva állapítja meg.

(3) A honvédelmi bírság kiszabása nem mentesít a kötelezettség teljesítése alól.

(4) A honvédelmi bírság ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén újra kiszabható.

(5) A kormányhivatal a katonai igazgatási szerv értesítése alapján a honvédelmi bírság megfizetése alól mentesíti azt,

aki a kötelezettségének az annak kiszabását elrendelõ határozat jogerõre emelkedéséig önként eleget tett. Ebben

az esetben a kormányhivatal a határozatot visszavonja.

42/C. § (1) A honvédelmi bírság összegét a kiszabását elrendelõ határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon

belül kell befizetni.

(2) A honvédelmi bírság megfizetésére a kormányhivatal a teljesítési határidõ lejárta elõtt elõterjesztett kérelemre

legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a megfizetésre kötelezett hitelt érdemlõen igazolja, hogy számára

a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes összeg megfizetése

azonnal esedékessé válik.

(3) A honvédelmi bírság befizetési határidejének elmulasztását követõ nyolc napon belül a kormányhivatal

a végrehajtás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ adóhatóságot. Ha a bírságfizetésre

kötelezett a végrehajtás elrendelését követõen a honvédelmi bírság befizetését hitelt érdemlõen igazolja, a hatóság

nyolc napon belül intézkedik a végrehajtás megszüntetésérõl.

(4) A jogerõsen kiszabott és be nem fizetett honvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 44. szám 8191



20. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény módosítása

20. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

(a továbbiakban: Ket.) VI/A. Fejezetének címe helyébe a következõ cím lép:

„A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság és az elkobzás alkalmazásának eljárásjogi alapjai”
(2) A Ket. 94/A. §-a a következõ (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetõvé teszi, azoknál a jogsértéseknél, amelyek esetében

közigazgatási bírság kiszabásának van helye, – a 94. §-ban foglalt elõírások keretei között – a hatóság helyszíni bírságot

szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri.

(5) A helyszíni bírság kiszabását megelõzõen az ügyfelet tájékoztatni kell a (6)–(8) bekezdésben foglalt

körülményekrõl, valamint szükség esetén a hatóság által megállapítható bizonyítékok körérõl, továbbá a helyszíni

bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekrõl.

(6) Ha az ügyfél a jogsértést elismeri, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak.

(7) Az ügyfél elismerése esetén a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntést a hatóság a helyszínen közli az ügyféllel.

A döntés indokolásában elegendõ az ügyfélnek a jogsértés elismerésérõl szóló írásbeli nyilatkozatát rögzíteni az

ügyfél aláírásával együtt.

(8) Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a hatóság köteles hivatalból megindítani a hatáskörébe tartozó eljárást és

errõl az ügyfelet a helyszínen értesíti a 29. § (5) bekezdésében meghatározott, rendelkezésre álló adatok közlésével.”

(3) A Ket. a 94/A. §-t követõen a következõ 94/B. §-sal egészül ki:

„94/B. § (1) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetõvé teszi, a hatóság elkobozza azt a dolgot,

a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak,

b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot,

c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre,

d) amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követõen e dolog elszállítása céljából

használtak,

e) amelyet a jogsértõ a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott.

(2) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet eltérõen nem rendelkezik, az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében

a) az elkobzást nem lehet elrendelni, ha a dolog nem a jogsértõ tulajdona, kivéve, ha a tulajdonos a jogsértésrõl

elõzetesen tudott és a dolog ilyen célú használatába beleegyezett,

b) az elkobzás kivételesen mellõzhetõ, ha az a jogsértõre vagy a dolog tulajdonosára a jogsértés súlyával arányban

nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene.

(3) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet eltérõen nem rendelkezik, az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra

száll.”

(4) A Ket. 100. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

[Nincs helye fellebbezésnek]

„g) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében meghatározott

közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban az átruházott hatáskörben hozott határozatok ellen.”

(5) A Ket. 100. § (2) bekezdésében az „a), c)–f)” szövegrész helyébe az „a), c)–g)” szöveg lép.

(6) A Ket. 131. §-a a következõ (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a pénzfizetési kötelezettség olyan közigazgatási bírság, melyet a helyi önkormányzat képviselõ-testülete által

önkormányzati rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás természetes személy elkövetõjével

szemben szabtak ki, akkor a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a 131. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása

helyett a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekû munkával történõ megváltásáról rendelkezhet. A meg nem

fizetett közigazgatási bírság helyébe ötezer forintonként hat óra közérdekû munkát kell meghatározni. A meg nem

fizetett közigazgatási bírságnak ötezerrel nem osztható részét nem kell figyelembe venni.

(1b) A kötelezettet a megváltás elrendelése elõtt elõzetesen nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e a meg nem

fizetett közigazgatási bírság közérdekû munkával történõ megváltásához. Az elõzetes hozzájárulás megtagadása

kizárja a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekû munkával történõ megváltásának elrendelését.

(1c) Nincs helye a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekû munkával történõ megváltásának, ha a kötelezett

a) a megváltásról szóló határozat meghozatalakor nem töltötte be a tizennyolcadik életévét,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos

személy, illetve kórházi fekvõbeteg ellátásban részesülõ személy,
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c) a várandósság negyedik hónapját elérõ nõ, tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelõ szülõ

vagy fogyatékos személy, illetve aki folyamatos ápolást, felügyeletet, illetve kiszolgálást igénylõ hozzátartozójáról

egyedül gondoskodik.

(1d) A meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe lépõ közérdekû munka végrehajtásáról az állami foglalkoztatási

szerv gondoskodik.”

(7) A Ket. 141. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a következõ új j) ponttal

egészül ki:

(A végrehajtást megindító hatóság a végrehajtást megszünteti, ha)

„h) a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezettel szemben felszámolási eljárást kezdeményezett, illetve a kötelezett

ellen felszámolási eljárás indult,

i) a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekû munkával történõ megváltását elrendelõ határozatban

foglaltaknak eleget tett, vagy

j) törvény vagy kormányrendelet a végrehajtás megszüntetését egyéb okból lehetõvé teszi.”

21. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

21. § (1) Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Otrt.) 2. §-a a következõ

25a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„25a. szén-dioxid-szállítóvezeték: a szén-dioxidnak a tárolóhelyre történõ eljuttatását lehetõvé tevõ csõvezeték,

beleértve a kapcsolódó nyomásfokozó állomásokat is,”

(2) Az Otrt. 9/B. § (1) bekezdésében a „nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek” szövegrész helyébe

a „nemzetközi és hazai szénhidrogén- és szén-dioxid-szállítóvezetékek” szöveg, a 31. § (1) bekezdés b) pontjában

a „továbbá szénhidrogén szállítóvezeték” szövegrész helyébe a „továbbá szénhidrogén- és

szén-dioxid-szállítóvezeték” szöveg lép.

(3) Az Otrt. a következõ 32. §-sal egészül ki:

„32. § E törvény 2. § 25a. pontja és 9/B. § (1) bekezdése a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK

tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti

és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdésének való részbeni megfelelést szolgálja.”

22. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

22. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) a 68. §-t követõen a következõ 68/A. §-sal

egészül ki:

„68/A. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiból legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

(2) A levonás a megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi

követelések fejében:

a) gyermektartásdíj,

b) megváltozott munkaképességû személyeknek járó, jogalap nélkül felvett ellátás.

(3) Több letiltás esetén a levonás a megváltozott munkaképességû személy ellátásaiból ellátásának legfeljebb

50%-áig terjedhet.”

(2) A Vht. 74. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Mentes a letiltás alól)

„e) az egészségkárosodásra tekintettel járó keresetkiegészítés, az átmeneti keresetkiegészítés, a jövedelemkiegészítés,

az átmeneti jövedelemkiegészítés, a bányászok egészségkárosodási járadéka,”

(3) A Vht. a 306. §-t követõen a következõ 306/A. §-sal egészül ki:

„306/A. § A 2012. január 1-jét megelõzõ idõszakra járó

a) rokkantsági nyugdíj és baleseti rokkantsági nyugdíj levonása a 67. §-ban foglalt szabályok szerint történik,

b) rendszeres szociális járadék és átmeneti járadék mentes a letiltás alól.”
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23. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

23. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ötv.) 51. § (4) bekezdése

a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes

magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselõ-testülete e magatartás elkövetõjével szemben önkormányzati

rendeletben ötvenezer forintig terjedõ helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedõ közigazgatási bírság

kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.”

(2) Az új Ötv. 106. § (1) bekezdés d) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(E törvény alkalmazásában saját bevétel:)

„d) törvény alapján az önkormányzatot megilletõ illeték, bírság, díj;”

(3) Az új Ötv. a következõ 146/A. §-sal egészül ki:

„146/A. § Az 51. § (4) bekezdésében meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör a jegyzõre

is átruházható.”

(4) Az új Ötv. 156. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Hatályát veszti)

„c) a 146/A. §.”

(5) Az új Ötv. 145. §-ában a „146. §” szövegrész helyébe a „146. §, 146/A. §” szöveg lép.

24. A fõvárosi és megyei kormányhivatal szabálysértési feladatellátásához szükséges intézkedések

24. § (1) A 2. mellékletben meghatározott módon a fõvárosi és megyei kormányhivatalok általános szabálysértési hatósági

feladatainak ellátása érdekében 2012. április 15-ével a fõvárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatotti

állományába kerülnek át a települési önkormányzat által a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és

a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény hatálybalépését megelõzõen általános

szabálysértési hatósági feladatainak ellátása körében, legalább részmunkaidõben foglalkoztatott, jogi,

igazgatásszervezõi vagy ezekhez hasonló felsõfokú végzettségû, nem vezetõ beosztású köztisztviselõi

(a továbbiakban: foglalkoztatott).

(2) A foglalkoztatott közszolgálati jogviszonya a jogállásváltozás idõpontjában kormányzati szolgálati jogviszonnyá

alakul át. A határozatlan idõtartamú közszolgálati jogviszony határozatlan idõtartamú kormányzati szolgálati

jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén a közszolgálati jogviszony teljes munkaidõs

kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevõ munkáltató az

átalakulást követõ harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A jogviszony átalakulását követõ negyvenöt napon belül a foglalkoztatottat a kormánytisztviselõi jogviszonyra

vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét megállapítani.

(4) Az átalakult jogviszony esetén a foglalkoztatottnak a kormányzati szolgálati jogviszonyként elismert idejét úgy kell

tekinteni, mintha azt az átvevõ munkáltatónál töltötte volna el.

(5) A foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyának kormányzati szolgálati jogviszonnyá való átalakulására a közszolgálati

tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 229. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

25. A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló

1997. évi CLIX. törvény módosítása

25. § (1) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény

(a továbbiakban: Fbtv.) 14. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az önkormányzati természetvédelmi õr az e törvényben meghatározott feladatai ellátása során a Magyarország

helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletben meghatározott

helyszíni bírságot szabhat ki.”

(2) Az Fbtv. 23. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A mezõõr az e törvényben meghatározott feladatai ellátása során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

törvény 51. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletben meghatározott helyszíni bírságot szabhat ki.”

(3) Az Fbtv. 23. § (5) bekezdésében a „halászati õrre” szövegrész helyébe a „halászati õrre, azzal hogy a (3a) bekezdésben

meghatározott helyszíni bírság kiszabására csak az önkormányzat alkalmazásában álló halászati õr jogosult” szöveg

lép.
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26. Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

26. § Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 9. pontjának második

mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2012. évben EU Önerõ Alap támogatás a vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi célú, a szociális

városrehabilitációs célú, az egészségügyi alapellátást fekvõ- és járóbeteg-szakellátást, valamint a bölcsõdei, óvodai és

általános iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges saját forrás

kiegészítésére igényelhetõ, amelyek – a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési célt kivéve –

az önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodását eredményezik, és amelyek esetében – az egészségügyi

alapellátással, a szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos, valamint a Környezet és Energia Operatív Program

ivóvízminõség-javító programjával érintett beruházások kivételével – az uniós forrásról szóló támogatói döntés

a 2011. évben vagy azt követõen született meg.”

27. A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

27. § A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A felügyelõ az e törvényben meghatározott feladatai ellátása során a Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló törvény 51. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletben meghatározott helyszíni bírságot szabhat ki.”

28. Módosító rendelkezések

28. § A Szabs. tv.

1. 39. § (2) bekezdés g) pontjában, a 242. § (3) bekezdésében, valamint a 243. § (2) bekezdésében az „az erdõvédelmi

szolgálat tagja” szövegrész helyett az „az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézõje”,

2. 53. § (1) bekezdésében, valamint az 55. § (1) bekezdésében a „meghatalmazott személy” szövegrész helyett

a „meghatalmazott nagykorú személy”,

3. 101. § (8) bekezdésében az „elmulasztja az idézést” szövegrész helyett az „az idézésre nem jelenik meg”,

4. 106. § (2) bekezdésében a „41. § (1) bekezdése” szövegrész helyett a „42. § (2) bekezdése”,

5. 124. § (3) bekezdésében a „jogi képviselõt rendel ki, ha az eljárás alá vont személynek nincs meghatalmazott

képviselõje” szövegrész helyett az „ügyvédet rendel ki, ha az eljárás alá vont személynek nincs meghatalmazott

ügyvédje”,

6. 147. § (3) bekezdésében az „ – a szabálysértési elzárás büntetés és a bíróság által kiszabott pénzbírság

kivételével – ” szövegrész helyett az „ – a bíróság által kiszabott büntetés kivételével – ” szöveggel, a 147. §

(4) bekezdésében az „elzárás büntetést vagy pénzbírságot” szövegrész helyébe az „elzárás büntetést, közérdekû

munkát vagy pénzbírságot”,

7. 153. § (2) bekezdés h) és l) pontjában a „pénzbírság helyébe” szövegrész helyett a „pénzbírság, helyszíni bírság

helyébe”,

8. 153. § (2) bekezdés i) pontjában a „pénzbírság szabálysértési” szövegrész helyett a „pénzbírság, helyszíni bírság

szabálysértési”,

9. 153. § (3) bekezdésében a „számára a (2) bekezdésben” szövegrész helyett a „számára a (2) bekezdésben,

a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása számára a 154. § (2) bekezdésben, a személyazonosító

adatok nyilvántartása számára vagy a 151. § (2) bekezdésben”,

10. 153. § (3) bekezdés b) pontjában az „amelynél az eljárás indult” szövegrész helyett az „amely az ügyben érdemi

döntést hozott”,

11. 157. § (1) bekezdés d) pontjában a „vagy személy az e törvényben” szövegrész helyett a „vagy személy, valamint

az állami foglalkoztatási szerv az e törvényben”,

12. a 177. § (4) bekezdésében az „az erdészeti szakszemélyzet tagja” szövegrész helyett az „az erdészeti hatóság arra

felhatalmazott ügyintézõje”,

13. 185. § (3) bekezdésében a „szabálysértési hatóság” szövegrész helyett a „szabálysértési hatóság, valamint

a helyszíni bírságolásra jogosult szerv vagy személy”,

14. 188. §-ában az „Aki nyilvántartásba vett egyház” szövegrész helyett az „Az egyház, vallásfelekezet, vallási

közösség”,
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15. 201. § (3) bekezdésében a „sportról szóló törvényben meghatározottak szerint eltiltották” szövegrész helyett

a „sportról szóló törvényben, a sportrendezvény látogatásától eltiltották”,

16. 209. § (1) bekezdésében a „vámbevétel csökkenése” szövegrész helyett a „vagyoni hátrány”,

17. 209. § (2) bekezdésében a „vámbevétel csökkenésének” szövegrész helyett a „vagyoni hátrány”,

18. 209. § (4) bekezdés b) pontjában a „vámbevétel-csökkenés” szövegrész helyett a „vagyoni hátrány”,

19. 223. §-át megelõzõ 117. pont alcímében a „készülék felszerelésével és használatával kapcsolatos” szövegrész

helyett a „készülékkel kapcsolatos”,

20. 232. §-ában a „húszezer” szövegrész helyett az „ötvenezer”,

21. 236. § (1) bekezdésében a „jó minõségû termékként értékesít” szövegrész helyett a „jó minõségû termékként

elõállít, értékesít”,

22. 243. § (1) bekezdés a) pontjában az „ – az állami erdõben az egyéni szükségletet meg nem haladó mértékben

szabadon szedhetõ virág, vadgyümölcs, moha, gomba és gyógynövény kivételével – ” szövegrész helyett az

„ – a fakitermelés, a vadászati jog gyakorlása vagy hasznosítása, valamint az elhalt fekvõ fa és gally gyûjtése, illetve

elhalt, száraz ág nyesése kivételével – ”,

23. 244. §-ában a „hatósági feladatokat ellátó személy, a természetvédelmi õr, az önkormányzati természetvédelmi

õr, az erdõvédelmi szolgálat tagja, a mezõõr, illetõleg a halászati õr” szövegrész helyett a „hatósági feladatokat

ellátó személy, az erdészeti szakszemélyzet tagja, a természetvédelmi õr, az önkormányzati természetvédelmi õr,

az erdõvédelmi szolgálat tagja, a mezõõr, illetve a halászati õr”,

24. 250. § (2) bekezdés b) pontjában az „adatszolgáltatás” szövegrész helyett az „adatközlés”,

25. 250. § (3) bekezdésében a „pénzügyi szabálysértések” szövegrész helyett a „vámszabálysértések”, valamint

26. 252. § (1) bekezdésében a „hatálybalépésekor folyamatban levõ” szövegrész helyett a „hatályba-lépése elõtt

elkövetett szabálysértéseket, illetve a folyamatban levõ”

szöveggel lép hatályba.

29. § A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdésében a „szabálysértés miatt

kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást” szövegrész helyébe a „szabálysértési elzárást”

szöveg lép.

30. § A Ttv.

a) 4. § d) pontjában a „kijelölt” szövegrész helyébe a „kijelölt vagy az Európai Bizottságnál bejelentett”,

b) 4. § h) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe a „vagy”, valamint

c) 22. § (3) bekezdésében a „rendszeres” szövegrész helyébe az „éves”

szöveg lép.

31. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport. tv.) 71. § (1) bekezdés e) pontjában az „a szabálysértésekrõl

szóló 1999. évi LXIX. törvény szerinti kitiltás” szövegrész helyébe a „szabálysértési kitiltás” szöveg lép.

32. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény

(a továbbiakban: Hjt.) 165. § (2) bekezdésében az „és a szabálysértési hatóság emiatt” szövegrész helyébe az

„és a bíróság emiatt” szöveg lép.

33. § A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Fetv.) 18/D. § (1) bekezdés a) pontjában

és a (2) bekezdés a) pontjában a „szabálysértésekrõl szóló törvényben vagy kormányrendeletben” szövegrész helyébe

a „szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló törvényben” szöveg

lép.

34. § Az Ást.

a) 3. §-ában a „büntetõeljárás terheltjére” szövegrész helyébe a „büntetõeljárás terheltjére és a szabálysértési eljárás

alá vont személyre”,

b) 4. § (3) bekezdésében az „a bûncselekmény következtében” szövegrész helyébe az „a bûncselekmény vagy

a tulajdon elleni szabálysértés következtében”,

c) 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „a büntetõ eljárásbeli jogairól” szövegrész helyébe az „a büntetõ-, illetve

szabálysértési eljárásbeli jogairól”,
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d) 9. § (1) bekezdés e) pontjában az „a bûncselekmény típusára” szövegrész helyébe az „a bûncselekmény, illetve

tulajdon elleni szabálysértés típusára”,

e) 16. § (2) bekezdés b) pontjában a „(3) bekezdésének c) pontja” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés b) és c) pontja”,

f) 16. § (4) bekezdésében a „büntetõ- vagy polgári ügyben eljáró bíróság, a büntetõügyben eljáró ügyész vagy

nyomozó hatóság, valamint” szövegrész helyébe a „büntetõ-, szabálysértési vagy polgári ügyben eljáró bíróság,

a büntetõügyben eljáró ügyész vagy nyomozó hatóság, a szabálysértési ügyben eljáró szabálysértési hatóság,

valamint”,

g) 22. § (2) bekezdésében a „bûncselekmény elkövetését” szövegrész helyébe a „bûncselekmény, illetve a tulajdon

elleni szabálysértés elkövetését”,

h) 24. § (1) bekezdésében az „a bûncselekmény következtében” szövegrész helyébe az „a bûncselekmény, illetve

a tulajdon elleni szabálysértés következtében”, valamint

i) 45. § (3) bekezdésében a „hagyatéki eljárásról szóló törvény” szövegrész helyébe a „hagyatéki eljárásról szóló

2010. évi XXXVIII. törvény”

szöveg lép.

35. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 43. § (1) bekezdés

e) pontjában az „ ,illetve annak behajtására nincs lehetõség vagy sikertelen volt” szövegrész helyébe az „ ,illetve annak

végrehajtására nincs lehetõség” szöveg lép.

36. § A Jogs. tv.

a) 18. § (1) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési

hatóság” szöveg, a 18. § (3) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési hatóság”,

b) 28. § (2) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõjét” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési

hatóságot”,

c) 30. § (1) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési

hatóság”, a (2) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési hatóság”, az „annak

a települési önkormányzatnak a jegyzõje” szövegrész helyébe „az az általános szabálysértési hatóság”,

d) 30. § (3) bekezdésében a „ha az adók módjára történõ behajtásra nincs lehetõség, vagy az aránytalanul hosszú

idõvel járna, közérdekû munkára, illetve elzárásra történõ átváltoztatásnak nincs helye” szövegrész helyébe az

„a bíróság a végrehajtási eljárás törvényességének vizsgálata során az alapeljárás törvényességét nem

vizsgálhatja” szöveg, valamint

e) 31. § (2) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe az „általános szabálysértési hatóság”

szöveg lép.

29. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

37. § Hatályát veszti:

1. a Bv. tvr. 122. § (2) bekezdésében a „ , külön jogszabályban meghatározott esetben rendõrségi fogdában”

szövegrész,

2. az Ehi.

a) 13. § a) pontja,

b) 13/A. § záró szövegrészében a „súlyosan vagy ismételten” szövegrész,

c) 13/B. § (1) bekezdése,

3. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (5) bekezdésében a „valamint jogszabályban meghatározott

körben gyakorolja a szabálysértési hatósági jogköröket” szövegrész, valamint a 95/A. § (6) bekezdés d) pontja,

4. az egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § e) pontjában az „és

szabálysértést” szövegrész,

5. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 11. §

c) pontja,

6. a Vgtv. 17. § (1) bekezdés c) pontja,

7. a Ttv. 14. § (6) bekezdés e) pontja,

8. a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 66. § (7) bekezdésében, valamint a 78/B. § (6) bekezdésében

a „központi” szövegrész,
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9. az Étv. 46/A. § (3) bekezdésében és a 49. § (3) bekezdésében az „a szabálysértési,” szövegrész,

10. a Tem. tv. 41. § (3) bekezdés g) pontja,

11. a Hjt. 134. § (2) bekezdés b) pontjában az „a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.)

szerint” szövegrész,

12. a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 10. § (4) bekezdésében a „szabálysértési” szövegrész,

13. a Sport. tv. 76/A. § (7) bekezdésében a „központi” szövegrész,

14. az Fetv.

a) 3/A. § (2) bekezdés d) pontjában a „sportrendezvény rendjének megbontása,” szövegrész,

b) 3/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „központi” szövegrész, valamint

c) 18/E. § (5) bekezdése,

15. az Rtv.

a) – a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi XC. törvénnyel

megállapított – 6/A. § (5) bekezdése, valamint

b) 84. § (2) bekezdés u) pontjában a „központi” szövegrész,

16. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló

2005. évi CIX. törvény 5. § (2) bekezdés d) pontjában a „sportrendezvény rendjének megbontása” szövegrész,

17. az Ást. 46. § (1) bekezdés c) pontja,

18. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (2) bekezdés j) pontjában az „ , illetõleg

a szerencsejátékokkal és játékautomatákkal összefüggõ szabálysértési hatósági” szövegrész, a 71. § (2) bekezdés

19. pontjában a „központi” szövegrész, a 81. § (2) bekezdés g) pontja, valamint

19. a Kat.

a) 25. § (1) bekezdésében a „központi szerve” szövegrész, valamint

b) 25. § (5) bekezdése.

30. Hatályba nem lépõ rendelkezések

38. § Nem lép hatályba a Szabs. tv.

1. 141. § (2) és (3) bekezdésében a „hatáskörû” szövegrész,

2. 196. § (3) bekezdése, valamint

3. 215. § (2) bekezdésében az „és az erdõvédelmi szolgálat tagja” szövegrész.

31. Hatálybalépés

39. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. április 14-én lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a, 7. §-a, 9. §-a, 14–15. §-a, 18. §-a, 20–21. §-a, 23–27. §-a, valamint 29–37. §-a 2012. április 15-én lép

hatályba.

(3) E törvény 22. §-a 2012. május 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 3–6. §-a, 8. §-a, 10–13. §-a, 16–17. §-a, valamint 19. §-a 2012. május 15-én lép hatályba.

(5) E törvény 2013. január 1. napjával hatályát veszti.

32. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

40. § E törvény

a) 7. §-a és 37. § 15. pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

b) 23. § (1)–(4) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minõsül.

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés

41. § E törvény

a) 17. §-a a Közösség területére belépõ, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló 2005.

október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja,
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b) 22. §-a a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK,

a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK

rendelet módosításáról szóló 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdésének való

részbeni megfelelést szolgálja.

Kövér László s. k., Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés elnöke, az Országgyûlés alelnöke,

a köztársasági elnök feladat- és az Országgyûlés elnökének

hatásköreit gyakorolva feladatait ellátva

1. melléklet a 2012. évi XXXI. törvényhez

„Melléklet a 2007. évi XXXVI. törvényhez

A pénzbírságot kiszabó jogerõs szabálysértési határozat végrehajtásának átadására az alábbi szabálysértések esetén

kerülhet sor:

1. Rendzavarás (Szabs. tv. 169. §),

2. Garázdaság (Szabs. tv. 170. §),

3. Tiltott kéjelgés (Szabs. tv. 172. §),

4. Veszélyes fenyegetés (Szabs. tv. 173. §),

5. Jármûvezetés az eltiltás tartama alatt (Szabs. tv. 176. §),

6. Lopással vagy csalással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés [Szabs tv. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont],

7. Jogosulatlan vadászat (Szabs. tv. 178. §),

8. Polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés (Szabs. tv.

182. §),

9. Lõfegyverrel kapcsolatos szabálysértés (Szabs. tv. 183. §),

10. Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma (Szabs. tv. 184. §),

11. Természetvédelmi szabálysértés (Szabs. tv 187. §),

12. Kábítószer-rendészeti szabálysértés (Szabs. tv. 199. §),

13. A Szabs. tv. XXVII. Fejezet alá tartozó szabálysértések,

14. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése (Szabs. tv. 224. §),

15. Áru hamis megjelölése (Szabs. tv. 231. §),

16. Vízszennyezés (Szabs. tv. 245. §)”

2. melléklet a 2012. évi XXXI. törvényhez

1. Budapest Fõváros:

A B

1. Kerület Átadásra kerülõ létszám

2. Budapest I. kerület 1

3. Budapest II. kerület 3

4. Budapest IV. kerület 3

5. Budapest V. kerület 2

6. Budapest VI. kerület 2

7. Budapest VII. kerület 2

8. Budapest VIII. kerület 3

9. Budapest IX. kerület 3
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10. Budapest X. kerület 2

11. Budapest XI. kerület 4

12. Budapest XII. kerület 2

13. Budapest XIII. kerület 2

14. Budapest XIV. kerület 3

15. Budapest XV. kerület 4

16. Budapest XVI. kerület 2

17. Budapest XVII. kerület 4

18. Budapest XVIII. kerület 2

19. Budapest XIX. kerület 2

20. Budapest XX. kerület 2

21. Budapest XXIII. kerület 2

22. Összesen 50

2. Bács-Kiskun Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Bácsalmás 1

3. Baja 2

4. Jánoshalma 1

5. Kalocsa 2

6. Kecskemét 4

7. Kiskõrös 2

8. Kiskunfélegyháza 2

9. Kiskunhalas 2

10. Kiskunmajsa 1

11. Kunszentmiklós 1

12. Tiszakécske 1

13. Összesen 19

3. Baranya Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Komló 2

3. Mohács 2

4. Pécs 3

5. Sellye 1

6. Siklós 1

7. Szentlõrinc 1

8. Szigetvár 1

9. Pécsvárad 1

10. Bóly 1

11. Sásd 1

12. Összesen 14

4. Békés Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Békés 2
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3. Békéscsaba 2

4. Gyomaendrõd 1

5. Gyula 2

6. Mezõkovácsháza 1

7. Orosháza 2

8. Sarkad 1

9. Szarvas 1

10. Szeghalom 1

11. Összesen 13

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Cigánd 1

3. Encs 2

4. Edelény 1

5. Gönc 1

6. Kazincbarcika 2

7. Mezõcsát 1

8. Mezõkövesd 1

9. Miskolc 5

10. Ózd 2

11. Putnok 1

12. Sárospatak 1

13. Sátoraljaújhely 2

14. Szerencs 2

15. Szikszó 1

16. Tiszaújváros 2

17. Tokaj 2

18. Összesen 27

6. Csongrád Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Csongrád 1

3. Hódmezõvásárhely 2

4. Kistelek 1

5. Makó 1

6. Mórahalom 1

7. Szeged 7

8. Szentes 2

9. Összesen 15

7. Fejér Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Bicske 2

3. Dunaújváros 2

4. Enying 1
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5. Martonvásár 2

6. Gárdony 1

7. Mór 1

8. Polgárdi 2

9. Sárbogárd 2

10. Székesfehérvár 2

11. Összesen 15

8. Gyõr-Moson-Sopron Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Csorna 2

3. Gyõr 2

4. Kapuvár 2

5. Mosonmagyaróvár 3

6. Sopron 3

7. Tét 1

8. Pannonhalma 3

9. Összesen 16

9. Hajdú-Bihar Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Balmazújváros 2

3. Berettyóújfalu 2

4. Debrecen 4

5. Hajdúböszörmény 2

6. Hajdúhadház 2

7. Nyíradony 2

8. Hajdúszoboszló 2

9. Derecske 1

10. Hajdúnánás 2

11. Püspökladány 1

12. Összesen 20

10. Heves Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Bélapátfalva 1

3. Eger 3

4. Füzesabony 1

5. Gyöngyös 2

6. Hatvan 2

7. Heves 2

8. Pétervására 1

9. Összesen 12
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11. Jász-Nagykun-Szolnok Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Jászberény 2

3. Karcag 2

4. Kunszentmárton 1

5. Mezõtúr 1

6. Szolnok 3

7. Tiszafüred 1

8. Törökszentmiklós 2

9. Kunhegyes 1

10. Jászapáti 1

11. Összesen 14

12. Komárom-Esztergom Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Esztergom 2

3. Kisbér 1

4. Komárom 2

5. Oroszlány 2

6. Tata 2

7. Tatabánya 2

8. Összesen 11

13. Nógrád Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Balassagyarmat 1

3. Bátonyterenye 1

4. Pásztó 1

5. Rétság 1

6. Salgótarján 2

7. Szécsény 1

8. Összesen 7

14. Pest Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Budakeszi 3

3. Cegléd 3

4. Dabas 2

5. Dunakeszi 3

6. Érd 4

7. Gödöllõ 4

8. Gyál 3

9. Monor 2

10. Nagykáta 1

11. Nagykõrös 2

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 44. szám 8203



12. Pilisvörösvár 2

13. Ráckeve 2

14. Szentendre 4

15. Szigetszentmiklós 2

16. Szob 3

17. Vác 4

18. Összesen 44

15. Somogy Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Barcs 1

3. Csurgó 1

4. Fonyód 2

5. Kaposvár 3

6. Marcali 1

7. Nagyatád 1

8. Siófok 2

9. Tab 1

10. Összesen 12

16. Szabolcs-Szatmár Bereg Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Baktalórántháza 1

3. Csenger 1

4. Fehérgyarmat 1

5. Kisvárda 1

6. Mátészalka 2

7. Nagykálló 2

8. Nyírbátor 2

9. Nyíregyháza 4

10. Kemecse 1

11. Tiszavasvári 2

12. Vásárosnamény 2

13. Záhony 1

14. Ibrány 1

15. Összesen 21

17. Tolna Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Bonyhád 1

3. Dombóvár 1

4. Paks 2

5. Szekszárd 2

6. Tamási 1

7. Tolna 1

8. Összesen 8
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18. Vas Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Celldömölk 1

3. Körmend 1

4. Kõszeg 1

5. Sárvár 2

6. Szentgotthárd 1

7. Szombathely 2

8. Vasvár 1

9. Összesen 9

19. Veszprém Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Ajka 1

3. Balatonalmádi 1

4. Balatonfüred 1

5. Devecser 1

6. Pápa 2

7. Sümeg 1

8. Tapolca 2

9. Várpalota 1

10. Veszprém 2

11. Zirc 1

12. Összesen 13

20. Zala Megye:

A B

1. Település Átadásra kerülõ létszám

2. Keszthely 2

3. Lenti 1

4. Letenye 1

5. Nagykanizsa 2

6. Zalaegerszeg 2

7. Zalaszentgrót 2

8. Összesen 10
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2012. évi XXXII. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról*

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 101. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) Hirdetményi kézbesítést a bíróság – a 100/A. § (4) bekezdésében és a 386/C. § (3) bekezdésben meghatározott

eset kivételével – csak a fél kérelmére és csak az annak alapjául szolgáló ok valószínûsítése esetében rendelhet el.

Ha az elõadott tények valótlannak bizonyulnak, és a fél errõl tudott, vagy kellõ gondosság mellett tudhatott volna,

a hirdetményi kézbesítés és az azt követõ eljárás érvénytelen, a felet pedig a felmerült költségben és ezen felül

pénzbírságban (120. §) is el kell marasztalni. Ha az iratot a bíróság a 100/A. § vagy a 386/C. § (3)–(5) bekezdése

szabályainak megsértésével kézbesítette hirdetményi úton, a hirdetményi kézbesítés és az azt követõ eljárás

érvénytelen. Ezeket a következményeket a bíróság az eljárást befejezõ határozat jogerõre emelkedését megelõzõen

– a felek meghallgatása után – hivatalból, egyébként pedig perorvoslat alapján mondja ki.”

2. § A Pp. 102. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hirdetmény útján kézbesítendõ iratot tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetõtáblájára és a fél

– illetõleg ismeretlen örökösök részére való kézbesítés esetében az örökhagyó – utolsó ismert lakóhelyén

a polgármesteri hivatal hirdetõtáblájára, továbbá közzé kell tenni a bíróság honlapján és az erre a célra fenntartott

központi honlapon.”

3. § A Pp. 386/C. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Amennyiben a belföldi lakóhellyel nem rendelkezõ

a) felperes a keresetét szabályszerûen elõterjesztette és a per elsõ tárgyalásán megjelent vagy annak távollétében

való megtartását kérte, vagy

b) alperes érdemi ellenkérelmét a 139. § szerint a per elsõ tárgyalásán vagy azt megelõzõen írásban elõterjesztette,

de kézbesítési megbízottat bármely okból nem állított vagy annak megbízatása megszûnt, és a peres fél a korábban

megjelölt idézhetõ lakcímérõl a folytatólagos tárgyalásra nem idézhetõ vagy az idézés szabályszerû kiküldése ellenére

az idézés kiküldésétõl számított 30 nap elteltével nem állapítható meg, hogy a fél idézése szabályszerûen

megtörtént-e, úgy az iratot hirdetmény útján kell kézbesíteni.

(4) A bíróság a (3) bekezdés szerinti esetben az ellenérdekû fél kérelmére a belföldi lakóhellyel nem rendelkezõ peres

fél részére akkor is ügygondnokot rendel, ha az ügygondnok kirendelésének a 102. § (3) bekezdésében foglalt feltétele

nem áll fenn. Ügygondnoknak csak jogi képviselet ellátására alkalmas személy jelölhetõ ki.

(5) A (3) bekezdés irányadó a fél személyes meghallgatásra történõ idézése esetén is.”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A Pp.-nek az e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is

alkalmazni kell.

Kövér László s. k., Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés elnöke, az Országgyûlés alelnöke,

a köztársasági elnök feladat- és az Országgyûlés elnökének

hatásköreit gyakorolva feladatait ellátva

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el.
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2012. évi XXXIII. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról*

1. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22/C. § (1) bekezdés

b) pont bb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következõ jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást):

b) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként mûködõ amatõr sportszervezet – ideértve a sportról

szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövetség tagjaként mûködõ sportiskolát is – részére]

„bb) a versenyeztetéssel összefüggõ költségek támogatására,”

(2) A Tao. 22/C. § (1) bekezdés d) pontja a következõ df) alponttal egészül ki:

[Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következõ jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást):

d) a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére]

„df) versenyeztetéssel összefüggõ költségek támogatására.”

(3) A Tao. 22/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adózó a (3) bekezdés szerint a részére kiállított támogatási igazolásban szereplõ összegig – döntése szerint –

a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követõ három adóév adójából – feltéve, hogy a támogatási igazolás

kiállításakor az adózónak nincs lejárt köztartozása – adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy

e támogatással nem növeli adózás elõtti eredményét az adóalap megállapításakor.”

(4) A Tao. 22/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehetõ igénybe.

A támogatási igazolást az (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult

szervezet kérelmére a sportigazgatási szerv, az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás

igénybevételére jogosult szervezet kérelmére pedig a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége azt

követõen állítja ki, hogy a látvány-csapatsport támogatásának igénybevételére jogosult szervezet által benyújtott,

a támogatás igénybevételének feltételét képezõ, tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programot

jóváhagyja, és amely tartalmazza a támogatást (juttatást) nyújtó köztartozásmentes adózó megnevezését, székhelyét,

adószámát, a kedvezményre jogosító támogatás (juttatás) összegét, valamint a támogatás igénybevételére jogosult

szervezet önálló pénzforgalmi számlájának számát – jogcímenként –, amelyre a támogató a sportigazgatási szerv vagy

a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége által kiállított támogatási igazolásban szereplõ támogatási

összeget vagy annak egy részét a támogatási igazolás kézhezvételét követõen teljesíti.”

2. § (1) A Tao. 22/C. § (5) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha]

„h) a látvány-csapatsportban mûködõ hivatásos vagy amatõr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem

benyújtásának idõpontjában – az (5a) bekezdésben meghatározott kivételekkel – legalább 2 éve mûködik és:

ha) az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatõr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében

(nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnõtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák

sportegyesület feladatait ellátó amatõr sportszervezet esetén az országos jelleggel mûködõ diák-, vagy

fõiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett,

vagy

hb) valamely felsõoktatási intézménnyel kötött együttmûködési megállapodás alapján biztosítja a felsõoktatási

intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsõoktatási intézmény egy

látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttmûködési megállapodást – kivéve, ha a felsõoktatási

intézmény keretei között több kar mûködik, ilyen esetben felsõoktatási intézményi karonként köthetõ egy

sportszervezettel együttmûködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos

hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatõr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az

országos jelleggel mûködõ fõiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt fõiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.”

(2) A Tao. 22/C. § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban akkor is kiállítható,

a) ha a támogatási igazolási kérelem benyújtásának idõpontjában a látvány-csapatsportban mûködõ hivatásos vagy

amatõr sportszervezet azért nem mûködik legalább 2 éve, mert

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el.
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aa) a sportegyesület versenyrendszerben (bajnokságban) való részvétel céljából gazdasági társaságot alapít (abban

tagként részt vesz), és az indulási jogát erre a társaságra 2 éven belül ruházza át,

ab) a sportvállalkozás az amatõr versenyrendszerbe (bajnokságba) kerül, köztartozása nincs, és az indulási jogát

a tagjaként mûködõ sportegyesületre 2 éven belül ruházza át,

ac) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 2 éven belül megszûnt sportszervezet általános jogutódjaként

annak indulási jogát gyakorolja,

ad) ha a támogatás igénybevételére jogosult sportszervezet az utánpótlás-nevelés területén mûködõ

sportvállalkozásként 2 éven belül létrehozott olyan sportszervezet, amelynek a felkészítésre és a versenyeztetésre

vonatkozó együttmûködési megállapodása van felnõtt korosztályos versenyrendszerben (nemzeti bajnokság) részt

vevõ sportvállalkozással;

b) ha a támogatási igazolás kiállítását megelõzõ támogatási idõszakban a látvány-csapatsportban mûködõ hivatásos

vagy amatõr sportszervezet az országos sportági szakszövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programmal

rendelkezik.

Az a)–b) pontokban foglalt feltételek fennállását a támogatási igazolás kiállítása során az országos sportági

szakszövetség vizsgálja. Amennyiben az a)–b) pontokban foglaltaknak a kérelmezõ nem felel meg, a támogatási

igazolás kiállítására irányuló kérelmet az országos sportági szakszövetség elutasítja.”

(3) A Tao. 22/C. § (6) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási

igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy”

3. § A Tao. 22/C. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére

jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége a jelenértékén legalább

300 millió forint értékû sportfejlesztési program e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján

a sportpolitikáért felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter véleményét figyelembe véve hoz döntést.

A sportpolitikáért felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter az erre irányuló megkereséstõl számított

10 napon belül közli álláspontját a sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott

támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos sportági

szakszövetsége vezetõjével. Véleményeltérés esetén a sportfejlesztési program e törvény szerinti támogatására

vonatkozó jóváhagyó döntést megelõzõen a sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában

meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos

sportági szakszövetsége vezetõje a sportpolitikáért felelõs miniszter útján a Kormány döntését kéri. A sportigazgatási

szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet

kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezetõje a Kormány döntésének

megfelelõen jóváhagyja vagy elutasítja a sportfejlesztési program e törvény szerinti támogatását és az errõl szóló

döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel.”

4. § A Tao. 29/Q. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) E törvénynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2012. évi

XXXIII. törvénnyel megállapított 22/C. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontját, d) pont df) alpontját, 22/C. §

(2)–(3) bekezdését, 22/C. § (5) bekezdés h) pontját, 22/C. § (5a) bekezdését, 22/C. § (6) bekezdését, valamint 22/C. §

(9) bekezdését elsõ alkalommal a 2012–2013-as támogatási idõszakra vonatkozó sportfejlesztési programok

jóváhagyására irányuló kérelmek során kell alkalmazni.”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k., Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés elnöke, az Országgyûlés alelnöke,

a köztársasági elnök feladat- és az Országgyûlés elnökének

hatásköreit gyakorolva feladatait ellátva
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2012. évi XXXIV. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról*

1. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:

Fot.) 23. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

[Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének idõpontjában

Magyarországon élõ magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar

hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek]

„h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minõsíthetõ,”

[és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.]

2. § A Fot.

a) 23. § (1) bekezdés f) pontjában az „a)–e) pontban” szövegrész helyébe az „a)–e) és h) pontban” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés g) pontjában az „a), c)–e) pontok” szövegrész helyébe az „a), c)–e) és h) pontok” szöveg,

c) 23/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „a)–e) pontja” szövegrész helyébe az „a)–e) és h) pontja” szöveg,

d) 23/A. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a), c)–e) pontjában” szövegrész helyébe az „a), c)–e) és

h) pontjában” szöveg

lép.

3. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 50. § (1) bekezdés

g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Közgyógyellátásra jogosult]

„g) az, aki

ga) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján nem

haladja meg a 30%-os mértéket,

gb) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának

alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti

rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

gc) rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való

jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,

gd) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy

ge) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelõzõ napon a ga) vagy

gb) alpont hatálya alá tartozott;”

4. § Az Szt. a következõ 140/N. §-sal egészül ki:

„140/N. § (1) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi

XXXIV. törvénnyel megállapított 50. § (1) bekezdés g) pontját a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi

XXXIV. törvénnyel megállapított 50. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontja alapján közgyógyellátásra jogosult azon

személy esetében, akinek

a) a 2011. december 31-én fennállt közgyógyellátásra való jogosultságát 2011. december 31-ét követõen arra

tekintettel szüntették meg, vagy

b) a közgyógyellátás megállapítása iránt benyújtott kérelmét 2011. december 31-ét követõen arra tekintettel

utasították el,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 44. szám 8209



hogy részére öregségi nyugdíjat állapítottak meg, a jogosultságot megszüntetõ vagy a kérelmet elutasító döntést

a jegyzõ a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXIV. törvény

hatálybalépését követõ harminc napon belül hivatalból felülvizsgálja.”

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

követõ hónap második napján hatályát veszti.

(2) Az 1. és 2. § a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

Kövér László s. k., Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés elnöke, az Országgyûlés alelnöke,

a köztársasági elnök feladat- és az Országgyûlés elnökének

hatásköreit gyakorolva feladatait ellátva
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelete

a katasztrófavédelmet érintõ egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím és az 1. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §

(1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. §

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) és i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont

bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 80. § j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 80. § e)–h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában és m) pont me) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §

(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím és a 3. melléklet tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi

XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím, a 4. és 5. melléklet tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi

XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

módosítása

1. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

R1.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 3. számú melléklet 18. pontjában a „központi szerve” szövegrész helyébe az „illetékes területi szerve” szöveg lép.

2. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl szóló

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. § A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság e rendeletben szabályozott engedélyezési

eljárásaiban – a 6. melléklet 1. pont 1.3. alpontjában meghatározott szakkérdésben – elsõ fokon a hivatásos

katasztrófavédelmi szervnek a veszélyes katonai objektum telephelye szerint illetékes területi szervét (a továbbiakban:

szakhatóság) szakhatóságként jelöli ki.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 44. szám 8211



3. § Az R2.

a) 2. § o) pontjában, 17. §-ában, 19. § (3) bekezdésében, valamint 20. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „hivatásos

katasztrófavédelmi szerv központi szerve” szövegrész helyébe a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes

területi szerve”,

b) 19. § (1) bekezdés b) pontjában a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével” szövegrész helyébe

a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervével”,

c) 21. §-ában a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi és helyi szervei végzik” szövegrész helyébe

a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szervei végzik”,

d) 22. § (2) bekezdésében a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét” szövegrész helyébe a „hivatásos

katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervét”

szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R2. 22. § (1) bekezdésében az „(a fõvárosban a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot)” szövegrész.

3. Az országhatárt átlépõ hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az országhatárt átlépõ hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A hulladék behozatalának, kivitelének és átszállításának ellenõrzését

a) a rendõrség, a vámhatóság, közúti és vasúti szállítás esetén a közlekedési hatóság és a vasúti közlekedési hatóság,

veszélyes hulladék esetén a katasztrófavédelmi hatóság – a hatáskörükre vonatkozó jogszabályok keretei között –

önállóan,

b) a Fõfelügyelõség az a) pont szerinti hatóságokkal egyeztetve

végzi.”

(2) Az R3. 1. § (7) bekezdés a) pontjában az „az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot (a továbbiakban: OKF)”

szövegrész helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét” szöveg lép.

(3) Az R3. 1. § (7) bekezdés b) és c) pontjában az „az OKF-t” szövegrész helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv

központi szervét” szöveg lép.

(4) Az R3. 4. § (5) bekezdésében az „az OKF-et” szövegrész helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi

szervét” szöveg lép.

4. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó

ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások

felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

6. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró

hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi

kötelezettségekkel összefüggõ feladatkörérõl, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban

közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, a kiszabható bírság mértékérõl, valamint az Országos

Atomenergia Hivatal munkáját segítõ tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

módosítása

7. § Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi

kötelezettségekkel összefüggõ feladatkörérõl, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közremûködõ

szakhatóságok kijelölésérõl, a kiszabható bírság mértékérõl, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját

segítõ tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletének 5.1. és 5.2. pontjában az

„a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóság” szövegrész helyébe a „területileg illetékes

katasztrófavédelmi kirendeltség” szöveg lép.
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6. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésérõl és

visszatérítésérõl szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésérõl és visszatérítésérõl

szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó bejelentést a hozzájárulás fizetésére kötelezett (az 1. és 2. alcím

alkalmazásában: kötelezett) tárgyév március 31-ig köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv – székhely szerint

illetékes – területi szervének (az 1. és 2. alcím alkalmazásában: hatóság) az 1. melléklet szerinti adattartalommal

megtenni. A katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó eljárásokban másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi

szerv központi szerve jár el.”

(2) Az R4. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) és (3) bekezdés szerinti katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetését,

a kötelezett azonosítására alkalmas módon a másodfokú hatóság honlapján közzétett keretszámlájára történõ

átutalással kell teljesíteni.”

(3) Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról rendelkezõ határozatnak a Ket.-ben meghatározottakon túl

tartalmaznia kell annak a pénzforgalmi számlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni kell.”

7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R5.) 1. §-a a következõ 2a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„2a. Hatóság: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv.”

(2) Az R5. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kat.) IV. Fejezet eljárásaiban elsõ fokon a hatóságnak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és

küszöbérték alatti üzem telephelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a központi szerve jár el.”

(3) Az R5. 5. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. § 3. pont a) alpontja szerinti létesítmények esetén az elsõfokú eljárás lefolytatására a hatóságnak az

üzemeltetõ székhelye szerint illetékes területi szerve jogosult.

(4) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatással kapcsolatos eljárásokra, helyszíni szemlék és hatósági ellenõrzések

lefolytatására a hatóság helyi szerve is jogosult.”

(4) Az R5. 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha az üzemeltetõ a (3) bekezdésben meghatározott védendõ adatot nem tartalmazó dokumentációt nem nyújt

be, akkor csatolja a nyilatkozatát arról, hogy a beküldött dokumentáció nem tartalmaz védendõ adatot.”

10. § (1) Az R5. 21. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A polgármester a biztonsági jelentéssel kapcsolatos észrevételeit a hozzá érkezett lakossági észrevételekkel

együtt a hatóság helyi szerve részére a közmeghallgatás idõpontja elõtt legalább 5 nappal megküldi.

(6) A közmeghallgatáson elhangzottakról a polgármester jegyzõkönyvet készít, amelyet a közmeghallgatást követõ

8 napon belül a hatóság helyi szervének megküld. A hatóság a jegyzõkönyvben foglaltakat a döntésének

meghozatalakor mérlegeli.”

(2) Az R5. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kat. 33. § (1) bekezdése szerinti katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem esetében a hatóság az üzemeltetõ

által benyújtott védendõ adatokat nem tartalmazó biztonsági elemzést a kézhezvételt követõ 10 napon belül

megküldi a polgármesternek és a hatóság helyi szervének.”

(3) Az R5. 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A polgármester a külsõ védelmi tervrõl 21 napra hirdetményt tesz közzé a 10. melléklet 6. pontjában

felsoroltaknak megfelelõen, amely idõ alatt a lakosság ahhoz észrevételeket tehet. A polgármester a külsõ védelmi

tervvel kapcsolatos észrevételeit a hozzá érkezett lakossági észrevételekkel együtt a hatóság helyi szervének

a hirdetményi közzététel lezárását követõ 8 napon belül megküldi. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve
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az észrevételekkel kapcsolatos véleményét és a figyelembe vett észrevételek alapján átdolgozott külsõ védelmi tervet

megküldi a hatóság területi szervének a hirdetményi közzététel lezárását követõ 20 napon belül.”

(4) Az R5. 23. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A hatóság területi szerve a (4) bekezdés szerint megvizsgált külsõ védelmi tervre vonatkozó véleményét a hatóság

helyi szervének megküldi, amely a polgármesterrel együtt a vélemény alapján elkészíti a külsõ védelmi tervet.

(6) Az elkészült és jóváhagyott külsõ védelmi tervet a hatóság megküldi a (2) bekezdésben felsorolt szervezetek

számára.”

(5) Az R5. 23. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(12) A Kat. 32. § (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalát követõen, amennyiben az alsó küszöbértékû veszélyes

anyagokkal foglalkozó üzem által érintett településre külsõ védelmi terv készítése szükséges, a hatóság tájékoztatja

errõl a polgármestert és a hatóság helyi szervét. A külsõ védelmi terv a hirdetményi közzététel és a közmeghallgatás

biztosítása nélkül, az (1) bekezdésben meghatározott határidõben a 9. mellékletben meghatározott tartalmi és formai

követelményeknek megfelelõen készül. A külsõ védelmi terv elkészítésében a mentõszolgálat, a rendõrség, a megyei

népegészségügyi szakigazgatási szerv, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség és az

üzemeltetõ részt vesz és véleményt nyilvánít.”

(6) Az R5. 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott dokumentumok valóságtartalmát a hatóság helyszíni vizsgálattal ellenõrzi, és

az üzemeltetõtõl kiegészítõ tájékoztatást kérhet.”

(7) Az R5. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A küszöbérték alatti üzem üzemeltetõje – amennyiben számára a hatóság elõírja – a biztonságos üzemeltetés

bizonyítása érdekében a veszélyek azonosítására, a feltárt veszélyek megelõzésére és elhárítására az 5. mellékletben

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõ súlyos káresemény elhárítási tervet készít, melynek

védendõ adatokat nem tartalmazó változatát is benyújtja a hatóság részére.”

11. § (1) Az R5.

a) 7. § (1) bekezdésében a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének (a továbbiakban: hatóság)”

szövegrész helyébe a „hatóság területi szervének”,

b) 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „biztonsági jelentést vagy a biztonsági elemzést” szövegrész helyébe

a „biztonsági jelentést vagy a biztonsági elemzést, valamint azok védendõ adatot nem tartalmazó változatát”,

c) 11. § (3) bekezdésében a „hatóságnak” szövegrész helyébe a „hatóság területi szervének”,

d) 21. § (1) bekezdésében a „katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelemrõl szóló törvény)” szövegrész helyébe a „Kat.”,

e) 21. § (1) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi” szövegrész

helyébe a „hatóság helyi”,

f) 22. § (3) bekezdésében, 23. § (13) bekezdésében, valamint 33. § (3) bekezdésében a „katasztrófavédelemrõl szóló

törvény” szövegrész helyébe a „Kat.”,

g) 22. § (3) bekezdésében a „hatóságnak” szövegrész helyébe a „hatóság helyi szervének”,

h) 23. § (4) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság területi szerve”,

i) 23. § (13) bekezdésében a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi” szövegrész helyébe a „hatóság

helyi”,

j) 25. § (1) bekezdésében a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve” szövegrész helyébe a „hatóság”,

k) 30. § (1) bekezdésében a „hatóság részére” szövegrész helyébe a „hatóság területi szerve részére”,

l) 31. § (1) bekezdésében az „a hatóság az Európai Bizottság” szövegrész helyébe az „a hatóság központi szerve az

Európai Bizottság”,

m) 32. § (1) és (2) bekezdésében a „hatóság vezetõje” szövegrész helyébe a „hatóság központi szervének vezetõje”,

n) 32. § (3) bekezdésben a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság központi szerve”,

o) 33. § (1) bekezdésében, valamint 40. § (3)–(5) bekezdésében a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv” szövegrész

helyébe a „hatóság”,

p) 34. § (1) bekezdésében a „tervet kell készíteni” szövegrész helyébe a „terv készítését kell elõírni”,

q) 34. § (1) bekezdés c) pontjában a „cseppfolyós gáz” szövegrész helyébe a „veszélyes anyagok körébe tartozó

cseppfolyós gáz”

szöveg lép.
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(2) Hatályát veszti az R5.

a) 7. § (2) bekezdése,

b) 13. § (5) bekezdésében a „területi szerve” és az „ , és értékelését a hatóság részére megküldi” szövegrész,

c) 16. § (1) bekezdésében az „és a külsõ védelmi terv” szövegrész,

d) 20. § (6) bekezdésében az „és az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv” szövegrész,

e) 23. § (2) bekezdésében az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes helyi szerve,” szövegrész,

f) 23. § (10) bekezdésében az „A hatóság a területi szerve útján a változtatásokról tájékoztatja a (6) bekezdésben

felsoroltakat.” szövegrész,

g) 24. § (1) bekezdésében a „területi szerve” szövegrész,

h) 30. § (3) bekezdésében és 31. § (5) bekezdésében a „ ,valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes

területi szervét” szövegrész,

i) 35. § (8) és (9) bekezdése,

j) 44. § (1) bekezdésében az „a területi szervei közremûködésével” szövegrész,

k) 44. § (2) bekezdésében az „és területi szervei” szövegrész,

l) 44. § (4) bekezdésében a „ ,valamint területi szerve” szövegrész.

8. A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„8. § A kormányzati koordinációs szerv feladatai különösen:

a) összehangolja a katasztrófák elleni védekezés terén a tudományos, kutató, elemzõ, értékelõ tevékenységet,

b) éves feladattervében meghatározza az ágazati felkészüléssel kapcsolatos feladatokat,

c) összehangolja az ország egészét érintõ katasztrófák elleni védekezési rendszergyakorlatok tervezését, szervezését,

figyelemmel kíséri a két- és többoldalú nemzetközi megállapodásokban foglaltak végrehajtását,

d) összehangolja a védekezésben részt vevõ központi államigazgatási szervek védekezésével kapcsolatos szakmai

tevékenységet,

e) több megyét érintõ katasztrófa esetében összehangolja a védekezésben részt vevõ területi szervezetek feladataira

és az anyagi eszközök átcsoportosítására irányuló ágazati feladatokat,

f) javaslatot tesz a felmerült védekezési költségek biztosítására,

g) kezdeményezi a Kormány döntését a veszélyhelyzet kihirdetésére,

h) javaslatot tesz a felmerült védekezési és helyreállítási pénzeszközök felhasználására,

i) összehangolja a helyreállítással kapcsolatos feladatok végrehajtását, a kárfelmérést, a kormányzati pénzeszközök,

valamint segélyek felhasználását.”

(2) Az R6. 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke)

„c) a hatáskörét meghaladó esetekben a kormányzati koordinációs szerv útján kezdeményezi a Kormány döntését,”

(3) Az R6. 9. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke)

„f) gondoskodik a helyreállítás sorrendjének és ütemének megvalósításáról,”

(4) Az R6. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos

elõterjesztéseket és döntéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetõje útján felterjeszti

a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszternek.”

13. § Az R6. a következõ 9/A. §-al egészül ki:

„9/A. § (1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság a szervezeti és mûködési rendjére vonatkozó szabályozóban rögzíti

a katasztrófák elleni védekezés során követendõ feladatellátási- és munkarendjét.

(2) A védekezési feladatok végrehajtását – a megyei, fõvárosi védelmi bizottság döntésének megfelelõen – a megyei

katasztrófavédelmi igazgatóság vagy a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje (a továbbiakban: igazgató)

által kijelölt személy hangolja össze.
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(3) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság a katasztrófavédelmi operatív tevékenységének támogatása érdekében

operatív munkaszervet mûködtet.

(4) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság területi operatív munkaszervével a megyei, fõvárosi védelmi bizottság

illetékességi területén lévõ helyi védelmi bizottság melletti helyi operatív munkaszerv folyamatosan együttmûködik

a megyei, fõvárosi védelmi bizottság döntéseinek keretei között.

(5) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság a területi operatív munkaszerve bevonásával

a) intézkedéseirõl folyamatosan tájékoztatja a kormányzati koordinációs szerv és a kormányzati koordinációs szerv

operatív szerve vezetõjét és a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § szerinti miniszteri biztost,

b) végrehajtja a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, valamint a Kat. 46. § szerinti miniszteri biztos által

meghatározott mentési feladatokat,

c) irányítja a védekezésben részt vevõ szervek tevékenységét és koordinálja a felajánlásokat,

d) kezdeményezheti más megyék vagy a fõváros polgári védelmi szervezeteinek alkalmazását, továbbá a Magyar

Honvédség közremûködését,

e) illetékességi területén mûködõ közigazgatási szervek részére a védekezéssel és a felkészüléssel összefüggõ

feladatot határozhat meg a katasztrófák elleni védekezés feladatainak összehangolása érdekében,

f) felügyeli a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységet.

(6) A védelmi bizottság a katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtása során a védelmi célú infokommunikációs

rendszereket alkalmazza.”

14. § Az R6. 49. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke)

„h) feldolgozza, értékeli, összegzi és a Kormány számára a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter útján

felterjeszti a beérkezõ jelentéseket.”

15. § Az R6. 24. § (1) bekezdés b) pontjában „a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.)” szövegrész helyébe az „a Kat.” szöveg lép.

9. Az önkormányzati és létesítményi tûzoltóságokra, valamint a hivatásos tûzoltóság, önkormányzati

tûzoltóság és önkéntes tûzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) Az önkormányzati és létesítményi tûzoltóságokra, valamint a hivatásos tûzoltóság, önkormányzati tûzoltóság és

önkéntes tûzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R7.) 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A létesítményi tûzoltóság kötelezõ mûködtetésérõl az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a helyi szerv

javaslatára a területi szerv, a fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság kötelezõ mûködtetésérõl

a) (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a területi szerv,

b) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a helyi szerv javaslatára a területi szerv

határozatban dönt.”

(2) Az R7. 20. § (1) bekezdésében a „Létesítményi tûzoltóság jogszabályi kötelezés vagy a területi szerv határozata nélkül is

létrehozható különösen” szövegrész helyébe a „Létesítményi tûzoltóság létrehozatala nem kötelezõ, de az

létrehozható” szöveg lép.

10. A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel

foglalkozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel foglalkozók

kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (1) bekezdés

a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben

meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

„a) az épületek, építmények tûzvédelmi használati elõírásai, valamint a tûzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos

követelmények alól eltérést engedélyezhet a (2) bekezdés f) pontjában meghatározottak kivételével,”
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(2) Az R8. 1. § (1) bekezdése a következõ h) és i) ponttal egészül ki:

[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben

meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

„h) lefolytatja a tûzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata tevékenység tûzvédelmi jogszabályban foglaltak

szerinti végzésének helyszíni ellenõrzését,

i) eljár a beépített tûzjelzõ berendezés vagy tûzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása,

telepítése, felülvizsgálata, továbbá a tûzátjelzés fogadása, tûzjelzõ vagy tûzoltó központok távfelügyelete

tevékenységgel összefüggõ közigazgatási hatósági eljárásokban.”

(3) Az R8. 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban:

területi szerv) jelöli ki, amely]

„d) a polgári repülõterek, valamint a metró és földalatti vasúti létesítmények tekintetében az (1) bekezdés

a)–g) pontjában meghatározott esetekben eljár,”

(4) Az R8. 1. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban:

területi szerv) jelöli ki, amely]

„f) a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben az építmények beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések

létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, valamint a tûzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények

alól eltérést engedélyezhet,”

(5) Az R8. 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként a területi szervet jelöli ki)

„c) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az elsõ végleges használatbavételig:

ca) magas építmények,

cb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületûnél nagyobb középmagas építmények,

cc) a 4000 fõnél nagyobb befogadóképességû mûvelõdési, kulturális rendeltetésû közhasználatú építmények,

cd) a 10 000 fõnél nagyobb befogadóképességû sport rendeltetésû közhasználatú építmények,

ce) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményû erõmûvek,

cf) a fekvõbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények,

amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,

cg) a metró és földalatti vasúti létesítmények,

ch) az Országház, Országgyûlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.”

(6) Az R8. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tûzvédelmi bírság kiszabására elsõ fokon – az 1. melléklet 38–39. sorában rögzített eseteket kivéve –

a szabálytalanságot észlelõ tûzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság

adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tûzvédelmi hatósági ellenõrzésére

hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 38–39. sorában rögzített esetekben a központi szerv jogosult

a bírság kiszabására.”

(7) Az R8. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A tûzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerõs határozatot költségvetési okokból a központi szerv költségvetési

intézményével is közölni kell.”

(8) Az R8. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. § Hatályát veszti az R8.

a) 1. § (3) bekezdés k) pontja,

b) 1. § (4) bekezdése.

11. A tûzvédelmi tervezõi tevékenység folytatásának szabályairól szóló

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A tûzvédelmi tervezõi tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R9.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed minden, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 8. pontjában meghatározott építmény (építmény, építményrész,
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építményegyüttes), külön jogszabály szerinti építésügyi hatósági (létesítési) engedélyezéséhez és mûszaki

megvalósításához (kivitelezéséhez) szükséges tûzvédelmi dokumentáció, valamint a beépített tûzjelzõ és tûzoltó

berendezés létesítéséhez, tûzvédelmi hatósági engedélyezéséhez szükséges tervdokumentáció készítésére.

(2) A tûzvédelmi tervezõi tevékenység folytatására a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az

építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglalt elõírásokat,

a tûzvédelmi tervezõk továbbképzésére az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához

kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet elõírásait az

e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában:

1. beépített tûzjelzõ berendezés tervezõi tevékenység: a beépített tûzjelzõ berendezés létesítésének, átalakításának

engedélyezési eljárásához és a kivitelezéshez szükséges dokumentáció elkészítése,

2. beépített tûzoltó berendezés tervezõi tevékenység: a beépített tûzoltó berendezés létesítésének, átalakításának

engedélyezési eljárásához és a kivitelezéshez szükséges dokumentáció elkészítése,

3. építésügyi tûzvédelmi tervezõi tevékenység: a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló

1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 21. § (1) bekezdésében meghatározott tûzvédelmi dokumentáció

elkészítése,

4. országos szakmai kamara: a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara,

5. területi szakmai kamara: a területi mérnöki kamarának, illetve a területi építész kamarának a tervezõ és szakértõ

mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott közigazgatási ügyben eljáró

szerve,

6. tûzvédelmi tervezõi tevékenység: az 1., 2. és 3. pont szerinti tevékenység gyakorlása.

7. tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány: a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrõl,

a tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ oktatásszervezésrõl és a tûzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló

45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben foglalt érvényes tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány.”

(2) Az R9. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az építésügyi tûzvédelmi tervezõi jogosultság megállapításánál a szakmai gyakorlati idõ igazolása

a) az (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott végzettség megszerzését követõen

aa) legalább ötéves tûzvédelmi szakterületen végzett, vagy

ab) felsõoktatási intézményben legalább három éves tûzvédelmi szaktárgy-oktatói

gyakorlattal, vagy

b) az illetékes építész vagy mérnök kamarák valamelyikében építész, építési, tartószerkezeti, épületgépészeti,

gépészeti, hõ- és villamosenergetikai, gázipari, elektrotechnikai szakmai névjegyzékben való szerepléssel

bizonyítható.”

20. § Az R9. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) Beépített tûzjelzõ vagy beépített tûzoltó berendezés tervezõi tevékenység végzéséhez

a) a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm.

rendelet 2. mellékletében megállapított mûszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség;

b) a szakterületnek megfelelõ érvényes tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány,

c) a területi mérnöki kamara által vezetett tûzvédelmi szakmai területen való névjegyzékbe vétel

szükséges.

(2) Beépített tûzjelzõ vagy beépített tûzoltó berendezés tervezõi jogosultság megállapításánál a szakmai gyakorlati

idõ igazolása a végzettség megszerzését követõ legalább ötéves beépített tûzjelzõ vagy beépített tûzoltó berendezés

tervezési szakterületen végzett gyakorlattal történhet.”

21. § Az R9. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Nem folytathat tûzvédelmi tervezõi tevékenységet a tûzvédelmi dokumentáció, valamint a beépített tûzjelzõ

és tûzoltó berendezés tervdokumentációjának engedélyezésében, szakhatósági bírálatában vagy az annak alapján

megvalósítandó építmény, berendezés kivitelezésében és annak használatbavétele során hatósági feladatot ellátó

személy.

(2) A tûzvédelmi tervezõi tevékenységek körét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A beépített tûzjelzõ vagy beépített tûzoltó berendezés tervezõnek az általa készített terveket, iratokat és

számításokat, a tervezõi nyilatkozatot alá kell írnia, és ezzel azonos helyen fel kell tüntetnie szakképesítését, értesítési
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címét, valamint a tervezõi névjegyzékben szereplõ nyilvántartási számát. A tûzvédelmi tervezõnek, szakértõnek

a jogosultságát igazoló azonosító számmal és aláírásával kell ellátnia az általa készített tûzvédelmi dokumentációt.”

22. § (1) Az R9. 1. mellékletének helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az R9. 2. mellékletének helyébe az 5. melléklet lép.

23. § Az R9.

a) 2. §-ában a „Tûzvédelmi tervezõi tevékenység” szövegrész helyébe az „Építésügyi tûzvédelmi tervezõi

tevékenység”,

b) 3. § (1) bekezdésében a „szakmagyakorló” szövegrész helyébe a „tûzvédelmi tervezõ”

szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„

4. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi
szerve

tûzvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem

„

2. melléklet a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelethez

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró

hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 13. sorral egészül ki:

(Sorszám) (Szabályozott szakma megnevezése)
(Elõzetes ellenõrzést végzõ

elsõfokú hatóság)

(Elõzetes ellenõrzést végzõ

másodfokú hatóság)

„

13. Beépített tûzjelzõ vagy
beépített tûzoltó berendezés
tervezõi tevékenység

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

”
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3. melléklet a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R8. 1. melléklet 8., 9. sora helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Tûzvédelmi szabálytalanság)
(Tûzvédelmi bírság

legkisebb mértéke /Ft/)

(Tûzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/)

„8. Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret
alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás,
a rendeltetéssel nem összefüggõ elektromos berendezés
felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési
útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség
mértékén túli leszûkítése

60 000 500 000

9. Az épületek menekülési útvonalain éghetõ anyagú
installációk, dekorációk, szõnyegek, falikárpitok, továbbá
egyéb éghetõ anyagoknak az elhelyezéssel érintett
fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékû
részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek
és biztonsági jelek kivételével)

60 000 500 000

”

2. Az R8. 1. melléklet 25. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Tûzvédelmi szabálytalanság)
(Tûzvédelmi bírság

legkisebb mértéke /Ft/)

(Tûzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/)

„25. Tûzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 100 000 1 000 000”

3. Az R8. 1. melléklet a következõ 41. sorral egészül ki:

(Tûzvédelmi szabálytalanság)
(Tûzvédelmi bírság

legkisebb mértéke /Ft/)

(Tûzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/)

„41. A pirotechnikai termékek elõállítására, forgalmazására,
tárolására, szállítására, felhasználására,
megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó
tûzvédelemmel összefüggõ elõírások megszegése

100 000 1 000 000

”

4. melléklet a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A jogosultsági vizsga követelményrendszere

A jogosultsági követelmények két fõrészbõl állnak: általános és különös követelmények.

Az általános rész a tûzvédelmi tervezõi tevékenység közös ismeretanyagát tartalmazza.

A különös rész külön tartalmazza az építésügyi tûzvédelmi tervezõre, a beépített tûzjelzõ vagy tûzoltó berendezés

tervezõre vonatkozó speciális ismereteket.

1. Általános követelmények
1. A vizsgázó ismerje:

1. a jogi környezet általános felépítését (jogszabályi hierarchia);

2. a kötelmi jogon belül a szerzõdésekre vonatkozó általános szabályokat (tartalmi és formai követelmények,

érvényesség);

3. vállalkozási alapismereteket és az adózásra vonatkozó általános követelményeket, elõírásokat;

4. a munkavállaló, és munkáltató alapjogait és kötelezettségeit;

5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, valamint a tûzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások általános

szabályait (az elsõ fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei, a tényállás tisztázása, az egyes szakmagyakorlási

tevékenységek közötti kapcsolatrendszer, a határozat tartalma és közlése, jogorvoslati lehetõségek, ügyfél fogalma);
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6.

6.1. a Ttv. szerkezetét,

6.2. a Ttv. általános fogalmait,

6.3. a tûzmegelõzési feladatokat,

6.4. a magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ

szervezeteinek tûzvédelemmel és mûszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

7.

7.1. az Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerkezetét,

7.2. az építmények tûzveszélyességi osztályba sorolására vonatkozó elõírásokat,

7.3. a tûzállósági fokozatokat, és a telepítési,- tûztávolságokra vonatkozó elõírásokat,

7.4. az építmények tûzszakaszolási elveit,

7.5. az építmények kiürítésére vonatkozó követelményeket, számítási elveit,

7.6. tûzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének kialakítását,

7.7. építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tûzvédelmi követelményeit, azok összefüggéseit,

7.8. az építmény használatára vonatkozó általános tûzvédelmi szabályokat;

8. a közbeszerzés általános (tevékenységével összefüggõ) szabályait;

9. a minõségirányítás rendszerét;

10. a kötelezõ alkalmassági idõre vonatkozó elõírásokat;

11. a megfelelõség igazolására, megfelelõségi tanúsítványra és megfelelõségi nyilatkozatra, továbbá

a CE megfelelõségi jelölés alkalmazására vonatkozó elõírásokat;

12. a szabványokra vonatkozó alapvetõ fogalmakat, a szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályokat,

a szabványtípusokat.

2. Kapcsolódó jogszabályok:

A vizsgázótól számon kérhetõ követelményekre vonatkozó jogszabályok, jogszabályrészek, szabványok és

szabályzatok a szakmai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai kamarák évente aktualizálják a jogszabályok és

szabványok változásainak megfelelõen.

2. Különös követelmények
1. Az építésügyi tûzvédelmi tervezõ ismerje a szakterületén

a) az Étv.

aa) szerkezetét,

ab) általános fogalmait,

ac) építményekkel szemben támasztott általános követelményeit,

ad) az építésügyi hatósági engedélyezésre vonatkozó elõírásait,

ae) az építésfelügyeleti ellenõrzésre vonatkozó általános szabályait;

b) az építésügyi hatóság szervezeti rendszerét (ideértve a sajátos építményfajtákat és a mûemlékvédelmet is);

c) a különleges szabályozás alá esõ – így különösen az örökségi (mûemléki) védelem alatt álló – épületekkel és

építményekkel kapcsolatos jogi-szabályozási környezetet;

d) a tûzvédelmi tervezõi jogosultság feltételrendszerét;

e) tervezõi feladatait, felelõsségi körét, jogait és kötelezettségeit;

f) az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályokat;

g) a tûzvédelmi tervezésre vonatkozó elõírásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, mûszaki specifikációk);

h) a tûzvédelmi tervek és kivitelezési tervek tartalmi követelményeit;

i) az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményeit;

j) a kamarai szabályzatokat.

2. A beépített tûzjelzõ vagy beépített tûzoltó berendezés tervezõ ismerje a szakterületén

a) a tervezõi jogosultság feltételrendszerét;

b) feladatait, felelõsségi körét, jogait és kötelezettségeit;

c) az összeférhetetlenségi és fegyelmi szabályokat;

d) a tevékenységre vonatkozó elõírásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, mûszaki specifikációk);

e) a létesítési engedélyezési eljáráshoz és kivitelezéshez szükséges dokumentáció tartalmi követelményeit;

f) az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményeit;

g) a kamarai szabályzatokat.
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3. Kapcsolódó jogszabályok:

A vizsgázótól számon kérhetõ követelményekre vonatkozó jogszabályok, jogszabályrészek, szabványok és

segédanyagok jegyzéke a szakmai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai kamarák évente aktualizálják

a jogszabályok és szabványok változásainak megfelelõen.”

5. melléklet a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

I. A MÉRNÖKI KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TÛZVÉDELMI SZAKTERÜLETEK

ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ MÛSZAKI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

1. Építésügyi tûzvédelmi tervezõi szakterület (betûjele: TUÉ)

a) építmények tûzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése;

b) építmények tényleges, illetve tervezett tûzállósági fokozatának megállapítása;

c) épületek, építmények tûzszakaszolási rendszerének tervezése;

d) építmények tûzgátló szerkezeteinek tervezése;

e) építmények telepítési-, tûztávolságának tervezése;

f) építmények tûzveszélyességi osztályba sorolásának megállapítása;

g) építmények tûzterhelésének, tûzidõtartamának tervezése;

h) tûzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése;

i) építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése;

j) hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése;

k) építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tûzvédelmi követelményeinek meghatározása új és

meglévõ épületeknél;

l) építmények tûzoltásának tûzoltási feltételeinek tervezése.

2. Beépített tûzjelzõ berendezés tervezõi szakterület (betûjele: TUJ)

a) rendszertervezési követelmények megállapítása;

b) jelzési, riasztási zónák kiosztása;

c) a tûzjelzõ rendszer elemeinek kiosztása, elhelyezése;

d) tûz- és hibajelzések fogadásának tervezése;

e) távkezelõ és/vagy távkijelzõ egységek, átjelzések tervezése;

f) vezérlések, kapcsolódó rendszerekhez történõ csatlakozás tervezése.

3. Beépített tûzoltó berendezés tervezõi szakterület (betûjele: TUO)

a) rendszertervezési követelmények megállapítása;

b) a védett szakaszok besorolásának megállapítása;

c) vezérlések, kapcsolódó rendszerekhez történõ csatlakozás tervezése;

d) oltás- és hibajelzések fogadásának tervezése;

e) méretezési eljárás készítése.

II. AZ ÉPÍTÉSZ KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TÛZVÉDELMI SZAKTERÜLET

ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÛSZAKI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

1. Építésügyi tûzvédelmi tervezõi szakterület (betûjele: TUÉ)

a) építmények tûzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése;

b) építmények tényleges, illetve tervezett tûzállósági fokozatának megállapítása;

c) épületek, építmények tûzszakaszolási rendszerének tervezése;

d) építmények tûzgátló szerkezeteinek tervezése;

e) építmények telepítési-, tûztávolságának tervezése;

f) építmények tûzveszélyességi osztályba sorolásának megállapítása;
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g) építmények tûzterhelésének, tûzidõtartamának tervezése;

h) tûzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése;

i) építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése;

j) hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése;

k) építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tûzvédelmi követelményeinek meghatározása új és

meglévõ épületeknél;

l) építmények tûzoltásának tûzoltási feltételeinek tervezése.”

A Kormány 75/2012. (IV. 13.) Korm. rendelete

a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés

e) pontjában a „nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték” szövegrész helyébe a „nemzetközi és hazai

szénhidrogén és szén-dioxid szállítóvezetékek” szöveg lép.

2. § Az R. a következõ 8. §-sal egészül ki:

„8. § E rendelet 1. § (1) bekezdése a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv,

a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv 4. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

3. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelete

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,

a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

„11. utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi utánpótlás-

fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedõ, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által

támogatási idõszakonként, a támogatás elszámolási idõszakát megelõzõen készített (több támogatási idõszakra szóló
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sportfejlesztési program esetén támogatási idõszakokra lebontott), a jóváhagyást végzõ szervezethez benyújtott

és jóváhagyott sportfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatban felmerült, a sportág utánpótlás-korú

versenyzõinek kiválasztásával, felkészítésével, képzésével, edzõtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggõ

költségek, kiadások, az alábbiak szerint:

a) az edzésen, versenyen, mérkõzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett

utánpótlás-korú sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésére fordított összeg,

b) a sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek, sportorvos által igazolt,

az utánpótlás korú sportolók életkori szükségleteihez igazodó táplálék-kiegészítõk, diagnosztikai eszközök és

gyógyászati segédeszközök beszerzésére, valamint teljesítmény-diagnosztikai mérésekre, vizsgálatokra fordított

összeg,

c) a versenyre, mérkõzésre, továbbá az edzésre, edzõtáborba való személyszállítás költsége,

d) a verseny, mérkõzés nevezési költsége,

e) a rendezéssel – ideértve a verseny, mérkõzés biztonságos megrendezésével összefüggõ, a mentéssel,

a sportesemény rendjének biztosításával, továbbá a bírók, játékvezetõk, szövetségi ellenõrök, versenyfelügyelõk

küldésével és rendelkezésre állásával, utánpótláskorú sportszakemberek (játékvezetõk, versenybírók) kiválasztásával,

felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek,

f) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,

g) sportlétesítmény, sportpálya – igazolt használat alapján számított – bérleti díja,

h) a felkészítéssel, edzõtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggõ szállás és étkezés költsége,

i) az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevõ

sportszakemberek személyi jellegû ráfordításának költsége,

j) a verseny, mérkõzés megrendezéséhez, edzés, edzõtábor megtartásához szükséges sporteszközök,

sportfelszerelések szállításával, logisztikai feladatok ellátásával összefüggõ gépjármû – kivéve a személygépkocsi

és a motorkerékpár – bérleti díja;”

2. § (1) Az R. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet

sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási idõszakonként számított teljes

összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint a támogatási igazolás kiállításának feltételét

képezõ sportfejlesztési program elõkészítésével, a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolás

alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi

kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülõ közremûködõi

költségek támogatására is fordítható. A közremûködõi költségek támogatásának feltétele, hogy a támogatás

igénybevételére jogosult szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását végzõ szervezethez történõ benyújtása

során azt elõzetesen bejelentse, és a jóváhagyást végzõ szervezet azt jóváhagyja. A közremûködõi költségek teljes

körû támogatásának további feltétele, hogy a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására

nyújtott támogatás és a jogszerûen felhasznált támogatás kiadásai tekintetében legalább 75%-ban megvalósuljon.

Amennyiben a sportfejlesztési program megvalósulása a 75%-ot nem éri el, közremûködõi díjként a jogszerûen

felhasznált támogatás 2%-a számolható el.”

(2) Az R. 2. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban

meghatározott támogatási jogcímeken nyújtott támogatás támogatási idõszakonként számított teljes összegének

1%-át a sportpolitikáért felelõs minisztérium ellenõrzõ szervezet által közzétett elõirányzat felhasználási

keretszámlájára befizesse. A befizetett összeget az ellenõrzõ szervezet által a látvány-csapatsportok támogatásával

összefüggésben ellátott közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok központi költségvetési támogatására kell

fordítani.”

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

„(1) A támogatási igazolás kiállításának elõzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet

a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több támogatási idõszakra szóló sportfejlesztési

program esetén támogatási idõszakokra lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelõzõen a jóváhagyást végzõ

szervezet részére jóváhagyás céljából a tárgyév március 1. és április 30. közötti idõszakban benyújtsa. A sportfejlesztési
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program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyást végzõ szervezet részére történõ benyújtásának – jogvesztõ –

határideje a tárgyév április 30-a.”

4. § Az R. 6. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(A kérelem teljesítése nem tagadható meg, ha)

„d) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet – vagy a kérelem benyújtásával egyidejûleg a támogató –

igazolást nyújt be arról, arról, hogy a kérelemben szereplõ támogató az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény

178. § 32. pontja szerint – a kérelem idõpontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és

da) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

db) a támogató szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

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

„(3) A versenyeztetéssel összefüggõ feladatok támogatása – az országos sportági szakszövetség díjfizetési rendjében

rögzített díjak csökkentésén keresztül – a szakszövetségen keresztül is történhet. Ilyen esetben a szakszövetség készíti

el és nyújtja be a sportfejlesztési programot jóváhagyásra és kérelmezi a támogatási igazolás kiállítását.

A díjcsökkentés nem minõsül továbbadott támogatásnak.”

(2) Az R. 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési engedélyhez kötött beruházásra, felújításra irányuló

tárgyi eszköz beruházás, felújítás, és összege meghaladja a 10 millió forintot, úgy annak megvalósítását szolgáló

támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható.”

(3) Az R. 9. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A támogatott szervezet a támogatást kizárólag a jóváhagyó szervezet által kiállított támogatási igazolásban

meghatározottak szerinti jogcímre, az abban meghatározott mértékben használhatja fel. A támogatott szervezet az

önrészt a sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben úgy köteles rendelkezésre

bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási idõszakban felhasználásra kerüljön.”

6. § (1) Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az e rendelet alapján elszámolt számviteli bizonylatokat a támogatott szervezet köteles záradékolni, vagy

a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén a támogatás végsõ kedvezményezettjével

záradékoltatni. A záradékolt számviteli bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy a támogatott szervezet azt

a jóváhagyást végzõ szervezet által meghatározott ügyszámon kiállított sportfejlesztési programot jóváhagyó

határozat alapján, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás részeként számolta el.”

(2) Az R. 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott

szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített

számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenõrzõ szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett

támogatás összértékét elérõ, de legfeljebb 50 millió forint értékû felelõsségbiztosítással kell rendelkeznie, amit

a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási idõszakra szóló

biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendõ adatok körét tartalmazó, az ellenõrzõ

szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.”

7. § Az R. a következõ 5/B. alcímmel egészül ki:

„5/B. Adatszolgáltatási kötelezettség
15/B. § (1) A jóváhagyást végzõ szervezetek a sportfejlesztési programok jóváhagyásáról szóló döntések 4. § szerinti

meghozatalát követõen, de legkésõbb a tárgyév július 15-éig adatot szolgáltatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium

részére a sportfejlesztési programban feltüntetett, egyes jogcímeken igénybe vehetõ támogatás teljes értékérõl.

(2) A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, valamint az ellenõrzõ szervezet minden hónap

15. napjáig adatokat szolgáltatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a tárgyhót megelõzõ hónapban

a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken kiadott támogatási

igazolásokról.”
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8. § Az R. 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,

a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kormányrendelet) megállapított

a) 2. § (1) bekezdés 11. pontját, 2. § (6) és (6a) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ

sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben,

b) 9. § (10) bekezdését és 11. § (5) bekezdését a Kormányrendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ, 2011–2012-es

támogatási idõszak sportfejlesztési programjainak megvalósítása során

is alkalmazni kell.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 20/2012. (IV. 13.) BM rendelete

az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló

1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosításáról

A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 15/A. § (1) bekezdés c) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az érdekérvényesítés elõsegítésérõl a területi áldozatsegítõ szolgálat esetnaplót vezet. Az esetnapló a következõ adatokat

tartalmazza:)

„c) az Ást. 10. § (3) bekezdés a)–c) pontjában foglalt adatok,”

2. § A Rendelet 19. § (3) bekezdésében a „bûncselekménnyel” szövegrész helyébe a „bûncselekménnyel, illetve tulajdon

elleni szabálysértéssel” szöveg lép.

3. § A Rendelet 1. melléklet A) rész helyébe a Melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet 15/A. § (1) bekezdés d) pontja.

5. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Melléklet a 20/2012. (IV. 13.) BM rendelethez

„A) RÉSZ

SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BÛNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE

VONATKOZÓ ADATOK

(A nyomtatvány „A” részét azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés igénylése esetén is ki kell tölteni.)

I. A kérelmezõ személyi adatai

Neve:

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Értesítési címe*:
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Lakástelefon*:
Mobiltelefon*:
E-mail cím*:

Állampolgársága:

Nem magyar állampolgár kérelmezõ esetén Magyarország területén tartózkodás jogcíme:

II. A kérelemre okot adó bûncselekményre, valamint tulajdon elleni szabálysértésre

és annak közvetlen következményeként elszenvedett sérelemre vonatkozó adatok

A bûncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés megnevezése:

A bûncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének helye:

A bûncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének idõpontja: ............... év ............................... hó ............. nap

A bûncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének rövid leírása:

A kérelmezõt ért sérelmek:
testi sérülés:

......................................................................................................................................................................................................................................
lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás:

......................................................................................................................................................................................................................................
vagyoni kár:

......................................................................................................................................................................................................................................
egyéb:

......................................................................................................................................................................................................................................

III. Az igényelt támogatás(ok) megjelölése

Minden áldozat jogosult arra, hogy az áldozatsegítõ szolgálat segítséget nyújtson számára a bûncselekmény/
tulajdon elleni szabálysértés okozta jogi, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, társadalombiztosítási,
munkaügyi vagy bármely egyéb probléma megoldásához (érdekérvényesítés elõsegítése).
Jogosult továbbá arra, hogy az áldozatsegítõ szolgálat a bûncselekménnyel/ tulajdon elleni szabálysértéssel
összefüggõ jogi kérdések rendezése érdekében, rászorultság esetén az áldozati státusz igazolásával ügyvédi
támogatáshoz segítse hozzá (jogi segítségnyújtás).
Ezen túlmenõen az azonnali pénzügyi segélyt és az állami kárenyhítést ezen a nyomtatványon kell kérni.

A következõ támogatásokat igényelem:

azonnali pénzügyi segély
célja:

lakhatással kapcsolatos kiadás ruházkodással kapcsolatos kiadás
élelmezéssel kapcsolatos kiadás utazással kapcsolatos kiadás
gyógyászati jellegû kiadás kegyeleti jellegû kiadás

indoka, krízishelyzet leírása:
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

kárenyhítés [Igénylése esetén a nyomtatvány B) részét is ki kell tölteni!]

Az azonnali pénzügyi segély kizárólag olyan rendkívüli kiadásokra tekintettel kérhetõ, amelyek megfizetésére
az áldozat a bûncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés következtében nem képes.
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A pénzben nyújtott támogatás kifizetésének módja:
készpénz (Kizárólag azonnali pénzügyi segély esetén!)

Állami kárenyhítés esetén csak az alábbiak választhatóak:
postai utalvány (cím: ..........................................................)

saját névre szóló fizetési számlára utalás:

(Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése .......................................................................................,

számlaszám: – – )

IV. Mellékletek (megnevezése, darabszáma)

1.

2.

3.

V. Közlemények

1. Kijelentem, hogy korábban igénybe vett, pénzben nyújtott áldozatsegítõ támogatásokkal kapcsolatos, illetve

a jogi segítségnyújtási díjra vonatkozó visszafizetési kötelezettség terhel / nem terhel.

2. Kijelentem, hogy jelen kérelmemben feltüntetett bûncselekménnyel / tulajdon elleni szabálysértéssel

összefüggésben ugyanilyen tartalmú támogatást korábban kaptam / nem kaptam.

3. Kijelentem, hogy valótlan adatszolgáltatás vagy az ellenõrzésre irányuló vizsgálat akadályoztatása miatt velem

szemben a támogatást kizáró ok áll fenn / nem áll fenn.

4. A nyomtatványt kérésemre – jelenlétemben – az áldozatsegítõ szolgálat munkatársa töltötte ki. Igen / Nem

5. Egyéb közlendõk:

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelezõ.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak.

A kérelmezõ a nyomtatvány aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a fõvárosi és megyei

kormányhivatal igazságügyi szolgálata és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata kezelje.

Kelt: ...................................., ......... év ............................. hó ................ nap.

.............................................................

kérelmezõ aláírása”
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A belügyminiszter 21/2012. (IV. 13.) BM rendelete

a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatközlés

formájáról, módjáról és rendjérõl, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés

rendjérõl, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított

hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjérõl

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 250. §

(2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva a következõket rendelem el:

1. Az adatközlés közös szabályai

1. § (1) A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény

(a továbbiakban: Szabs. tv.) 153. § (3) bekezdésében és 154. § (3) bekezdésében meghatározott, adatközlésre

kötelezett személyek és szervek (a továbbiakban: adatközlõ szerv) a szabálysértési nyilvántartás tekintetében az

adatkezelõi feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: szabálysértési nyilvántartó szerv) részére történõ adatközlést

kizárólag elektronikus úton teljesítik.

(2) Az adatközlõ szerv az (1) bekezdés szerinti adatközlést az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer

távoli elérését lehetõvé tévõ számítástechnikai alkalmazás útján teljesíti.

(3) Az adatközlés az adatközlõ szerv és a szabálysértési nyilvántartó szerv számítástechnikai rendszereinek a közvetlen

összekapcsolásával is teljesíthetõ, feltéve, hogy a személyes adatoknak az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott szintû védelme, illetve az adatbiztonság

feltételei biztosítottak.

2. § (1) Az adatközlõ szerv felel a szabálysértési nyilvántartási rendszerbe továbbított adatok pontosságáért, teljességéért és

naprakészségéért. Amennyiben utólag jut az adatközlõ szerv tudomására valamely adathiba, úgy annak tényét,

valamint a helyes adatot haladéktalanul megküldi a szabálysértési nyilvántartó szervnek.

(2) A szabálysértési nyilvántartó szerv az ellentmondó, valamint a nyilvánvalóan hibás adatok észlelésekor az adatközlõ

szervnél haladéktalanul kezdeményezi az adatpontosítást.

3. § A szabálysértési nyilvántartó szerv részére történõ adatközlés során

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vagy az idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá tartozó személyek

esetében a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjának aa), ab), ad), ae), af), ag), ah) és ai) alpontjában

meghatározott személyazonosító adatokat kell megküldeni,

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vagy az idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá nem tartozó személy

esetében

ba) a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjának aa), ad), ae) és ah) alpontjában meghatározott adatokat,

bb) – abban az esetben, amennyiben rendelkezésre állnak – a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjának ab), af)

és ai) alpontja szerinti adatokat

kell megküldeni.

4. § A személyazonosító adatok nyilvántartásában szereplõ, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás vagy az

idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá nem tartozó személynek a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pont aa)–af),

ah), és ai) alpontjai, valamint c) pontja szerinti személyi adataiban bekövetkezett adatváltozásról az adatközlõ szerv

– a tudomásszerzéstõl számított három napon belül – értesíti a szabálysértési nyilvántartó szervet.

2. A szabálysértési hatóság adatközlési kötelezettsége

5. § A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az eljáró szabálysértési hatóság

a) a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdésének b)–e) pontjában meghatározott adatokat

aa) a határozatának jogerõre emelkedését követõ naptól számított három napon belül,

ab) a határozata ellen benyújtott kifogást elbíráló bíróság döntésének kézhezvételét követõ naptól számított

három napon belül;
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b) a büntetések teljesítésérõl szóló értesítés kézhezvételét követõ naptól számított három napon belül a Szabs. tv.

153. § (2) bekezdésének f)–h) és n) pontjában meghatározott adatokat;

c) a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, valamint a közérdekû munka szabálysértési elzárásra történõ

átváltoztatása esetén a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdésének i) és o) pontjában meghatározott adatokat az iratok

visszaérkezésétõl számított három napon belül;

d) szabálysértési elzárás végrehajtásának elhalasztása, perújítás esetén az elzárás félbeszakítása tényérõl szóló

határozat visszaérkezésének napjától számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdésének

l) pontjában meghatározott adatokat

közli.

6. § (1) A szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az eljáró szabálysértési hatóság

a) az eljárás megindításának napját követõ naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének

b)–d), valamint f) és g) pontjában meghatározott adatokat,

b) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdés e) és g)–i) pontjában meghatározott adatot az eljárási cselekménytõl számított

három napon belül,

c) a Szabs. tv. 155. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülése érdekében, a jogerõs határozatról történõ

adatközléssel egyidejûleg a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a 154. § (2) bekezdés

d) pontjában meghatározott adatokat,

d) a szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértések esetén a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdés e) és h) pontjában

meghatározott adatokat az iratok visszaérkezésétõl számított három napon belül

közli.

(2) A szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértések esetében az elõkészítõ eljárást lefolytató szerv közli a Szabs. tv.

154. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatot, az eljárás megkezdésétõl számított három napon belül.

(3) A szabálysértési ügy áttétele esetén a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az (1) bekezdés

szerinti adatközlést – a Szabs. tv. 154. § (3) bekezdése alapján – az átvételt követõ három napon belül az ügyet átvevõ

szabálysértési hatóság teljesíti.

3. A bíróság adatközlési kötelezettsége

7. § A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása a részére az eljáró bíróság

a) a szabálysértési elzárással is büntethetõ szabálysértések esetén a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés b)–e) pontjában

meghatározott adatokat a határozat jogerõre emelkedésének megállapításától számított három napon belül,

b) a szabálysértési elzárás büntetés végrehajtásának elhalasztását, valamint perújítás esetén elzárás

végrehajtásának felfüggesztése vagy félbeszakítása tényérõl szóló határozat meghozatalának napjától számított

három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdésének l) pontjában meghatározott adatot,

c) a határozata ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt elbíráló Alkotmánybíróság döntésének kézhezvételét

követõ naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott

adatokat

közli.

8. § (1) A szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az eljáró bíróság

a) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének c), d) és f) pontjai szerinti adatokat az eljárás megindítását követõ három

napon belül,

b) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti adatot az eljárási cselekmény elrendelését követõ három

napon belül,

c) a Szabs. tv. 154. § (2) bekezdésének i) pontja szerinti adatot az eljárási cselekmény napját követõ három napon

belül

közli.

(2) Amennyiben az eljárás alá vont személy elõvezetésére a szabálysértési eljárás megindításáról szóló adatközlés

teljesítését követõen került sor, az elõvezetés elrendelésére vonatkozó adatot az elõvezetés elrendelésétõl számított

három napon belül kell közölni a szabálysértési nyilvántartó szervvel.

(3) A szabálysértési ügy áttétele esetén a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az (1) bekezdés

szerinti adatközlést – a Szabs. tv. 154. § (3) bekezdése alapján – az átvételt követõ három napon belül az ügyet átvevõ

bíróság teljesíti.
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4. Adatközlési kötelezettség méltányossági döntéshozatal esetén

9. § (1) A szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter vagy a köztársasági elnök a méltányossági kérelem elbírálása során

hozott döntésérõl, valamint a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdésének j) és k) pontjában meghatározott adatokról az

adatközlést három napon belül teljesíti.

(2) Ha az adatközlést a méltányossági döntést hozó szerv az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül nem teljesíti,

akkor az

a) ügyben érdemi döntést hozó szabálysértési hatóság vagy

b) ha az érdemi döntést a bíróság hozta, az általános szabálysértési hatóság

teljesíti.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatközlést a szabálysértési hatóságnak vagy bíróságnak a döntés beérkezésének

napjától számított három napon belül kell teljesítenie a szabálysértés elkövetõirõl és a helyszíni bírságoltakról vezetett

nyilvántartás részére.

5. A büntetés-végrehajtási intézet adatközlési kötelezettsége

10. § A büntetés-végrehajtási intézet a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére

a) a szabálysértési elzárás végrehajtásának a Szabs. tv. 140. § (3) és (4) bekezdés szerinti félbeszakításáról szóló

döntés jogerõre emelkedését követõ naptól számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés

l) pontjában meghatározott adatokat,

b) a szabálysértési elzárás letöltésének napját, valamint az azonnali szabadítás elrendelésének napját követõ naptól

számított három napon belül a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés m) pontjában meghatározott adatokat,

közli.

6. A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy adatközlési kötelezettsége

11. § (1) A szabálysértés elkövetõirõl és a helyszíni bírságoltakról vezetett nyilvántartás részére a helyszíni bírság kiszabására

jogosult szerv vagy személy a helyszíni bírság kiszabását követõen azonnal, de legkésõbb három napon belül közli

a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés p) pont pa)–pc) és pe) alpontjában meghatározott adatokat. A Szabs. tv. 153. §

(2) bekezdés p) pont pd) alpontjában meghatározott adatokat a helyszíni bírság megfizetésének idõpontjáról történõ

tudomásszerzését követõ három napon belül közli.

(2) A Szabs. tv. 100. § (1) bekezdésében meghatározott helyszíni bírság esetén a szabálysértés elkövetõirõl és a helyszíni

bírságoltakról vezetett nyilvántartás részére a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a Szabs. tv.

153. § (2) bekezdés p) pontjában meghatározott adatokat a helyszíni bírság megfizetésének idõpontjáról történõ

tudomásszerzését követõ három napon belül közli.

7. A szabálysértési nyilvántartási rendszer vezetésének általános szabályai

12. § A szabálysértési nyilvántartási rendszer nyilvántartásai elektronikus nyilvántartások, mûködtetésüket a szabálysértési

nyilvántartó szerv folyamatosan biztosítja.

13. § A szabálysértési nyilvántartó szerv a Szabs. tv. 150. § (5) bekezdés szerinti kapcsolati kódot – a nyilvántartott személyrõl

a szabálysértési nyilvántartási rendszerben tárolt adatok egyértelmû összerendelhetõsége érdekében –

a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása, valamint a szabálysértés elkövetõirõl és a helyszíni

bírságoltakról vezetett nyilvántartás számára is átadja.

14. § A szabálysértési nyilvántartó szerv a személyazonosító adatok nyilvántartásában szereplõ, a Szabs. tv. 151. §

(2) bekezdés a) pontja szerinti adatokon az adatváltozásokat a Szabs. tv. 151. § (5) bekezdésében meghatározott

adategyeztetési eljárási cselekmények végzése során, ügyintézõi közremûködés nélkül, automatikusan vezeti át.
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8. A szabálysértési nyilvántartási rendszer vezetéséhez szükséges technikai nyilvántartások

15. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartási rendszer vezetésével összefüggõ feladatai

ellátásához az alábbi technikai nyilvántartásokat vezeti:

a) szabálysértési tényállások nyilvántartása,

b) üzemeltetési napló,

c) technikai háttérnyilvántartás (napló, gép- és szoftvernyilvántartás).

(2) A technikai háttérnyilvántartás részeként vezetett napló a Szabs. tv. 155. § (1)–(2) bekezdése szerinti nyilvántartási idõ

elteltéig a szabálysértési nyilvántartási rendszerben végrehajtott összes adatkezelési mûvelet technikai azonosítóját

és adatait tartalmazza.

9. Adatbiztonság

16. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv gondoskodik az adatállományok fizikai megsemmisülés elleni védelmérõl, az

adatkezelési eljárások és az adatállományok biztonságáról, valamint az illetéktelen hozzáférés elleni védelemrõl.

A szabálysértési nyilvántartási rendszerben végrehajtott adatkezelési mûveletet naplózni kell.

(2) A szabálysértési nyilvántartási rendszerben a rendszer mûködtetéséhez szükséges mûveleteket a szabálysértési

nyilvántartó szerv engedélyével lehet végrehajtani.

10. Az adattovábbítás közös szabályai

17. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartási rendszerbõl a Szabs. tv.-ben, valamint az e

rendeletben meghatározottak szerint végez – az arra jogosultak számára – adattovábbítást.

(2) Az adatközlõ szerv az adattovábbítást a Szabs. tv. 158–162. §-ában, valamint az e rendeletben meghatározott

feltételek teljesülése esetén

a) az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli elérését lehetõvé tévõ számítástechnikai

alkalmazás útján,

b) számítástechnikai rendszerek közvetlen összekapcsolásával vagy

c) adatigénylési kérelem alapján

teljesíti.

11. Közvetlen hozzáféréssel történõ adattovábbítás

18. § (1) A Szabs. tv. 157. § szerinti adattovábbítás a 17. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti módon történik.

(2) A 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adattovábbítás során a szabálysértési nyilvántartási szerv által kialakított

rendszerkapcsolati modellt kell használni.

19. § (1) A szabálysértési nyilvántartási rendszerhez az erre a célra kialakított, a szabálysértési nyilvántartási rendszer távoli

elérését lehetõvé tévõ számítástechnikai alkalmazás útján hozzáférõ, egyedi azonosítóval rendelkezõ személynek

a Szabs. tv. 160. § (1) bekezdésében meghatározott adatok megadása mellett, a közvetlen lekérdezéssel érintett,

a szabálysértési nyilvántartási rendszerben nyilvántartott személyrõl a Szabs. tv. 151. § (2) bekezdés a) pontjában

meghatározott adatkörbõl legalább

a) az aa), ab), ae), af), vagy

b) az ab) és ag), vagy

c) az aa) és ag) alpontok szerinti adatokat, vagy

d) az ab) alpont és a b) pont szerinti adatokat

kell megadnia.

(2) Egyedileg azonosítandó személy adatainak igénylése esetén a szabálysértési nyilvántartó szerv – a Szabs. tv. 157. §

(1) bekezdésében felsorolt szervek kivételével – abban az esetben teljesít adattovábbítást, amennyiben a közölt

ismérveknek csak egy személy adata felel meg.

20. § A Szabs. tv. 157. § (1) bekezdése szerinti szerv a szabálysértési nyilvántartási rendszerbõl a rendelkezésére álló

adatokkal is jogosult adatot igényelni, számukra a szabálysértési nyilvántartási rendszerbõl a keresési eredmény akkor
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is továbbítható, ha egyedileg azonosítandó személy adatainak igénylése esetén a megadott adatoknak több személy

adata is megfeleltethetõ (többes találat).

12. Adatigénylési kérelem alapján történõ adattovábbítás

21. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartási rendszerbõl a Szabs. tv. 161. § (1) bekezdése szerinti

jogosultnak adatigénylés iránti kérelem (a továbbiakban: adatigénylés) alapján teljesít adattovábbítást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatigénylés

a) elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében a Kormány által biztosított adatelérési felületen keresztül

elektronikus úton vagy

b) papír alapon

terjeszthetõ elõ a szabálysértési nyilvántartó szervnél.

(3) A szabálysértési nyilvántartó szerv az adatigénylés beérkezését követõ naptól számított tíz napon belül teljesíti az

adattovábbítást.

(4) Az adatigénylésben megjelölt személy szabálysértési nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatai akkor

továbbíthatók, ha az adatigénylés a Szabs. tv. 161. §-ában foglalt feltételeknek megfelel és a kérelemben megjelölt,

a szabálysértési nyilvántartási rendszerben szereplõ személy azonosítása sikeres volt. Többes találat esetén a többes

találattal érintett személyek adatai nem továbbíthatók.

13. Hatósági bizonyítvány

22. § (1) A Szabs. tv. 161. § (3) bekezdésben meghatározott hatósági bizonyítvány kiállítása iránt elõterjesztett kérelemnek

tartalmaznia kell

a) a kérelmezõ Szabs. tv. 161. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait,

b) a hatósági bizonyítvány címzettjének pontos megnevezését és postázási címét,

c) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy mely adat, tény igazolása céljából kérelmezi a hatósági bizonyítvány

kiállítását,

d) a bizonyítvány kiállításáért az illetékekrõl szóló törvény alapján fizetendõ illeték megfizetésének igazolását.

(2) A hatósági bizonyítvány címzettje – belföldön történõ felhasználás esetén – azon szerv, amely eljárásában a hatósági

bizonyítványt a kérelmezõ fel kívánja használni.

14. A szabálysértési nyilvántartási rendszer használatára jogosultak nyilvántartása

23. § (1) A Szabs. tv. 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultsági nyilvántartás a lekérdezési, valamint

adatközlési jogosultsággal rendelkezõ szervezet, a Szabs. tv. 153. § (3) bekezdésében, valamint a 154. §

(3) bekezdésében meghatározott adatközlõ, valamint a Szabs. tv. 157. §-a szerinti, az adatok átvételére közvetlen

hozzáféréssel jogosult szervek, továbbá a szabálysértési nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos, törvényben

meghatározott feladatokat ellátó egyéb szervek Szabs. tv. 158. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott adatait és az

informatikai rendszerek használatához szükséges technikai adatokat, egyedi azonosítót és jelszót tartalmazza.

(2) A jogosultság kérésére szolgáló formanyomtatványt a szabálysértési nyilvántartó szerv honlapján közzéteszi.

15. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.

25. § Hatályát veszti a központi szabálysértési nyilvántartás részére történõ adatközlés formájáról és módjáról, valamint az

adatszolgáltatás rendjérõl szóló 59/2009. (XI. 3.) IRM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete

a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló

2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekrõl, valamint ahhoz kapcsolódó

egyes rendeletek módosításáról

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 250. §

(2) bekezdés a), d), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § j), l), o) és q) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi

miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel

egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben és az

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

94. § a), e), j) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a 41. § tekintetében a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §

l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL, A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSRÓL ÉS A SZABÁLYSÉRTÉSI NYILVÁNTARTÁSI

RENDSZERRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE

1. Hatásköri kérdések

1. § (1) A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény

(a továbbiakban: Szabs. tv.) 23. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti esetben az ügyet az illetékes bírósághoz kell

áttenni.

(2) Azon szabálysértés miatt, amelyre a Szabs. tv. 23. § (1) bekezdés b), illetve d) pontja szerint szabálysértési elzárás

büntetést lehet kiszabni, nincs helye a Szabs. tv. 117. §-ában meghatározott elõkészítõ eljárás lefolytatásának.

2. § Ha a Szabs. tv. 40. § (2) bekezdése szerinti hatósághoz történõ áttételre kerül sor, az áttételrõl mindazokat értesíteni

kell, akiket az áttétel idõpontjáig megtett eljárási cselekményekrõl értesítettek. Az áttétel megalapozottságát

indokolni kell.

2. Ügyészi felhívással kapcsolatos intézkedés

3. § Ha a szabálysértési hatóság az ügyészi felhívással nem ért egyet, errõl az ügyészt, indokai kifejtésével nyolc napon

belül értesíti.

3. Szabálysértési eljárás

4. § (1) A feljelentésnek a Szabs. tv.-ben foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) károkozás esetén – amennyiben ismert – a károkozó és a károsult megnevezését, a kár jellegét, hozzávetõleges

mértékét, a biztosítást igazoló okirat számát, a biztosító megnevezését, biztosítási fedezet hiányában annak

tényét,

b) a lefoglalás érdekében visszatartott dolog megnevezését, azonosító adatait és jegyeit, illetve a dolog

megõrzésével megbízott személy nevét és az õrzés helyét,

c) lõfegyverrel kapcsolatos szabálysértés esetén a lõfegyvertartási engedély számát, az engedélyt kiállító hatóság

megnevezését, a fegyver fajtáját, kategóriáját, gyártóját, típusát, gyártási számát, kaliberjelét, illetve a lõszer

darabszámát és azonosítási adatait,
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d) az engedélyhez kötött jármûvezetés szabályainak megszegésével elkövetett szabálysértés esetén a jármû

forgalmi rendszámát, a vezetésre jogosító okmány számát, típusát, kategóriáját, a jármû üzemben tartójának

nevét és címét,

e) okmány elvétele esetén annak tényét és az átvételi elismervény sorszámát,

f) kitiltás szabályainak megszegése esetén a kitiltást elrendelõ határozat számát, az elrendelõ hatóság

megnevezését, a kitiltásra vonatkozó adatokat,

g) a helyszínen alkalmazott intézkedéseket, eljárási cselekményeket,

h) az eljárás alá vont személy nyilatkozatát a szabálysértés elkövetésének körülményeirõl, illetve saját felelõsségérõl.

(2) Ha az eljárás alá vont személy a személyi, családi körülményeire, valamint anyagi, jövedelmi viszonyaira, munkahelyére

nézve nem nyilatkozik úgy ezt a tényt a meghallgatásáról felvett jegyzõkönyvben, illetve az ügy irataiban rögzíteni

kell.

(3) A szabálysértési eljárás megindulását követõen ellenõrizni kell, hogy fennállnak-e a Szabs. tv. 23. § alkalmazásának

feltételei.

(4) Az engedélyhez kötött jármûvezetés szabályainak megszegésével elkövetett szabálysértés esetén ellenõrizni kell,

hogy az eljárás alá vont személy nem áll-e jármûvezetéstõl eltiltás hatálya alatt.

5. § (1) A szabálysértési hatóság indokolt esetben jogosult megkeresni a meghallgatni kívánt személy lakóhelye, illetve

tartózkodási helye szerint illetékes szabálysértési hatóságot a meghallgatás foganatosítása érdekében azzal, hogy

a megkeresett hatóság a meghallgatásról készült jegyzõkönyvet a megkeresõ szerv részére az általa megjelölt

határidõben küldje meg.

(2) Megkeresés esetén a megkeresett szabálysértési hatóság haladéktalanul köteles a megkeresésben foglaltakat

teljesíteni, különös figyelemmel az adott szabálysértési ügyben rendelkezésre álló határidõre.

(3) Ha a meghallgatás iránti megkeresés több szabálysértési hatóságot érint, a megkeresni kívánt szabálysértési

hatóságokat párhuzamosan is meg lehet keresni.

(4) A megkeresett szabálysértési hatóság

a) a meghallgatás iránt soron kívül intézkedik,

b) az eljárás alá vont személyt, a sértettet, a képviselõt a tanú, a szakértõ meghallgatásának helyérõl és idõpontjáról

az intézkedéssel egyidejûleg értesíti,

c) a meghallgatás elháríthatatlan akadálya esetén a késedelemrõl a megkeresõ szabálysértési hatóságot

haladéktalanul értesíti.

(5) Az eljárás alá vont személy, a sértett, illetve a tanú vallomása között felmerült lényegi ellentétek tisztázását

– amennyiben az szükséges – meghallgatáson kell megkísérelni.

6. § A jogkövetkezmények alkalmazásakor a hatóságokkal való együttmûködésnek tekinthetõ különösen a szabálysértés

elkövetésének az elkövetés körülményeire és a felelõsség vállalására kiterjedõ beismerése, valamint a bizonyítási

eljárás gyors és eredményes lefolytatásának elõsegítése.

7. § (1) A jármûvezetéstõl eltiltást elrendelõ határozatnak tartalmaznia kell

a) az eltiltás tartamát,

b) a közlekedési ágazat meghatározását,

c) meghatározott jármûkategóriára, illetve jármûfajtára vonatkozó eltiltás esetén a jármûkategóriát, illetve

a jármûfajtát,

d) az eltiltással érintett jármû vezetésére jogosító okmány számát,

e) utánképzési kötelezettség esetén az erre vonatkozó tájékoztatást.

(2) A jármûvezetéstõl eltiltást elrendelõ határozatot a jogerõre emelkedéstõl számított nyolc napon belül meg kell

küldeni

a) közúti jármûvezetéstõl történõ eltiltás esetén a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes közlekedési igazgatási

hatósághoz, illetve

b) nem közúti jármû vezetésétõl történõ eltiltás esetén az engedélyt kiállító hatósághoz.

8. § (1) Több eljárás alá vont személlyel szemben ugyanabban az ügyben egy határozatban kell rendelkezni.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell a pénzbírság megfizetésének módját.
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9. § (1) A szabálysértési hatóság a jogerõs határozat egy példányával – a szükséges intézkedések megtétele céljából – értesíti:

a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feltételek

fennállása esetén – ha a pénzbírság, a helyszíni bírság nem került befizetésre – a szabálysértési hatóság székhelye

szerint illetékes idegenrendészeti hatóságot,

b) az engedélyhez kötött tevékenységgel összefüggõ szabálysértés elkövetése esetén az engedélyezõ hatóságot,

c) ha olyan dolgot kell elkobozni, amelynek a birtoklása engedélyhez kötött, az engedély kiadására jogosult

hatóságot, valamint

d) a nem magyar állampolgárságú személyt érintõ közúti közlekedési baleset esetén a kárrendezés érdekében

a Magyar Biztosítók Szövetségét.

(2) Közérdekû munka kiszabása esetén a jogerõs határozat egy példányát az elkövetõ lakóhelye, tartózkodási helye

szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnek kell megküldeni.

10. § (1) A Szabs. tv. 102. §-a szerinti meghallgatás nélkül hozott határozat visszavonásáról, valamint a meghallgatás

eredményeként megállapított ténynek megfelelõ új döntésrõl egy határozatban kell rendelkezni.

(2) A szabálysértési hatóság – hatásköre hiányának megállapítása esetén – a Szabs. tv. 102. §-a szerinti meghallgatás

nélkül hozott határozata visszavonásával egyidejûleg intézkedik az ügy áttételérõl.

4. Végrehajtás

11. § (1) A pénzbírságot kiszabó szabálysértési hatóság, valamint a bíróság határozatához mellékeli a meghatározott fizetési

számlára történõ készpénzátutalási megbízást (a továbbiakban: csekkszelvény). A csekkszelvény tartalmazza

a határozat egyedi azonosítására alkalmas ügyszámát, a pénzbírságot kiszabó hatóság vagy bíróság megnevezését,

a számlaszámát, a nemzetközi fizetési számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és a pénzbírság

összegét.

(2) A pénzbírságból, szabálysértési költségbõl származó bevételt a szabálysértési bírság befizetését kezelõ szerv

célelszámolási számlán kezeli és arról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

(3) A szabálysértési bírság befizetését kezelõ szerv a központosított bevételt az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 131. § (1) bekezdésében foglaltak

szerint köteles a Magyar Kincstár által megjelölt számlára átutalni.

(4) A szabálysértési hatóság, valamint a bíróság részletfizetés engedélyezése esetén valamennyi részlet befizetéséhez

szükséges, az egyes részletek meghatározását tartalmazó csekkszelvényt biztosít az elkövetõ részére.

12. § A szabálysértési költség megfizetésére adott halasztás határidejének vagy bármely részlet megfizetésének az

elmulasztásakor a szabálysértési hatóság a szabálysértési költség végrehajtása érdekében az adók módjára történõ

végrehajtás iránt intézkedik.

13. § A Szabs. tv. 144/A. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott intézmény akkor vehetõ fel az állami foglalkoztatási

szerv nyilvántartásába kijelölt foglalkoztatóként, ha az elkövetõ foglalkoztatását, az ezzel járó – jogszabályban

meghatározott – értesítési, hatóságokkal történõ együttmûködési, valamint ellenõrzési kötelezettségeket

nyilatkozatban vállalja.

14. § (1) Közérdekû munkavégzésre alkalmas munkahely hiányában a munkahely kijelölés ismételt megkísérlése érdekében

harminc napon belül ismételt megjelenésre kell felszólítani az elkövetõt.

(2) Ha az elkövetõ megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, az állami foglalkoztató szerv értesíti a szabálysértési

hatóságot, hogy kezdeményezze a szabálysértési elzárásra történõ átváltoztatást.

15. § (1) A közérdekû munka végrehajtása során a napi munkaidõ legalább négy óra, legfeljebb nyolc óra, azzal, hogy

a közérdekû munka tartama havonta nem lehet kevesebb huszonnégy óránál.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv a munkahely kijelölésénél lehetõség szerint figyelembe veszi az elkövetõnek

a munkavégzésre vonatkozó igényét.
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16. § (1) A kijelölt munkahely köteles

a) az elkövetõt közérdekû munkával foglalkoztatni,

b) a közérdekû munkavégzésrõl nyilvántartást vezetni és az elkövetõvel kapcsolatban kért felvilágosítást

a szabálysértési hatóságnak, illetve az állami foglalkoztatási szervnek megadni.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv a közérdekû munka végzését ellenõrizheti.

(3) A kijelölt munkahely az állami foglalkoztatási szervet arról is haladéktalanul értesíti, ha az elkövetõ büntetésének

végrehajtására más munkahely kijelölése azért indokolt, mert a közérdekû munka lehetõsége a közérdekû munka

idõtartamának kitöltése elõtt megszûnt.

(4) Ha az állami foglalkoztatási szerv arról értesíti a szabálysértési hatóságot, hogy az elkövetõ a munkakötelezettségének

nem tesz eleget, az értesítést a szabálysértési hatóság – az ügyben keletkezett iratokkal együtt – a szabálysértési

elzárásra történõ átváltoztatás érdekében megküldi a bíróságnak.

17. § (1) A szabálysértési hatóság a közérdekû munka végrehajtásának megkezdésére az elkövetõ kérelmére – indokolt

esetben – egy alkalommal, legfeljebb két hónapi halasztást engedélyezhet, ha az elkövetõ egészségi állapotában

olyan változás következett be, amely a közérdekû munka végrehajtását nem teszi lehetõvé.

(2) A szabálysértési hatóság a közérdekû munka végrehajtását indokolt esetben hivatalból vagy az elkövetõ kérelmére

félbeszakíthatja, a döntése elõtt meghallgathatja az elkövetõt. A félbeszakítás tartama évente a harminc napot nem

haladhatja meg, amelynek tartama a közérdekû munka tartamába nem számít be.

II. FEJEZET

A HELYSZÍNI BÍRSÁG VÉGREHAJTÁSÁRÓL, A HELYSZÍNI BÍRSÁG NYOMTATVÁNYRÓL

18. § (1) Ha a jogszabály helyszíni bírság kiszabását lehetõvé teszi és a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy

a helyszíni bírság kiszabása mellett dönt, ezt közli az eljárás alá vont személlyel, egyben tájékoztatja

a jogkövetkezményekrõl.

(2) Közúti közlekedési szabálysértés miatt kiszabott helyszíni bírság esetén, ha a jogszabály közúti közlekedési elõéleti

pontot rendel a szabálysértéshez, úgy a helyszíni bírságot kiszabó személy errõl is tájékoztatja az eljárás alá vontat,

illetve rögzíti a meghatározott pontszámot a helyszíni bírságolás kiszabásáról szóló nyomtatványon.

(3) Ha az eljárás alá vont személy a helyszíni bírság kiszabását aláírásával igazoltan nem veszi tudomásul, a helyszíni bírság

kiszabására jogosult a helyszíni bírságolás alkalmazásától eláll és közli az eljárás alá vont személlyel, hogy feljelentést

tesz.

19. § A helyszíni bírság összegét úgy kell megállapítani, hogy az maradék nélkül osztható legyen 1000 forinttal.

20. § (1) A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy három példányban (eredeti, másodlat és tõpéldány) tölti ki

a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatványt.

(2) A nyomtatvány kitöltése elõtt a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványból meg kell állapítani az

eljárás alá vont személy személyi adatait.

(3) A helyszíni bírságoláshoz használt sorszámmal ellátott nyomtatványnak tartalmaznia kell:

a) az eljárás alá vont személy családi nevét, utónevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét,

állampolgárságát,

b) személyazonosításra alkalmas igazolványának, vagy engedélyhez kötött jármûvezetés szabályainak

megszegésével elkövetett szabálysértés esetén a vezetõi engedély számát és típusát,

c) az elkövetés helyét, idejét, a történeti tényállás rövid leírását, a megvalósított szabálysértési tényállást,

gépjármûvel elkövetett szabálysértés esetén a forgalmi rendszámot, a közlekedési elõéleti pont számát,

d) a kiszabott helyszíni bírság összegét,

e) tájékoztatást arról, hogy a meg nem fizetett helyszíni bírságot 5000 forintonként 6 óra közérdekû munkával

válthatja meg, valamint azt, hogy a bíróság 5000 forintonként egy napi szabálysértési elzárásra változtatja át,

f) a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv nevét, az intézkedõ személy azonosító számát, vagy nevét.

21. § (1) A helyszíni bírság kiszabásának tudomásul vétele, illetve gépjármûvezetõ távollétében kiszabott helyszíni bírságolás

esetén tájékoztatást kell adni a helyszíni bírság végrehajtására vonatkozó rendelkezésekrõl.
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(2) Fiatalkorú eljárás alá vont személyt tájékoztatni kell, hogy vele szemben csak akkor szabható ki helyszíni bírság,

ha annak megfizetését vállalja.

22. § (1) A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a nyomtatvány másodlati példányát a csekkszelvénnyel

együtt az eljárás alá vont személynek átadja. Az átadott csekkszelvény tartalmazza a helyszíni bírságoláshoz használt

nyomtatvány sorszámát, a helyszíni bírság kiszabására jogosult megnevezését, a számlaszámát, a nemzetközi fizetési

számlaszámot (IBAN), a nemzetközi banki azonosító (BIC) kódot és a helyszíni bírság összegét.

(2) A nyomtatvány eredeti példányát – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – a helyszíni bírság kiszabására

jogosult szerv két évig megõrzi.

(3) A Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés c)–i) pontja szerint helyszíni bírság kiszabására jogosultak által használt nyomtatvány

eredeti példányát az általános szabálysértési hatóság két évig megõrzi.

(4) A helyszíni bírságból származó bevételt a helyszíni bírság befizetését kezelõ szerv célelszámolási számlán kezeli és

arról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

(5) A helyszíni bírság befizetését kezelõ szerv a központosított bevételt az Ávr. 131. § (1) bekezdésében foglaltak szerint

köteles a Magyar Kincstár által megjelölt számlára átutalni.

(6) A helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány és a csekkszelvény sorszámmal ellátott okirat.

(7) A nyomtatvány tõpéldányát a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv két évig megõrzi.

23. § (1) Ha a helyszíni bírság készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz alkalmazásával történõ megfizetésének feltételei

fennállnak, a helyszíni bírság kiszabására jogosult tájékoztatja errõl az eljárás alá vont személyt.

(2) Ha az eljárás alá vont személy a helyszíni bírságot a helyszínen készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz alkalmazásával

kívánja megfizetni, a helyszíni bírság kiszabására jogosult

a) nem ad át csekkszelvényt,

b) a POS-terminál által nyomtatott bizonylat másodlati példányát a sikeres befizetés után átadja az eljárás alá vont

személynek, eredeti példányát pedig csatolja a helyszíni bírság nyomtatvány eredeti példányához.

(3) Ha a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz alkalmazásával történõ fizetés bármilyen okból nem sikerült vagy nem

lehetséges, a további eljárásra a csekkszelvénnyel történõ fizetés szabályai az irányadók.

(4) E § alkalmazásában POS-terminál: olyan mobil készülék, melynek segítségével a bankkártyás fizetés a helyszínen

lebonyolítható.

24. § (1) A gépjármûvezetõ távollétében kiszabott helyszíni bírságról szóló tájékoztatást a gépjármû szélvédõjére, amennyiben

az nem lehetséges, egyéb helyen jól látható módon kell elhelyezni.

(2) A tájékoztatás tartalmazza:

a) a helyszíni bírságot kiszabó szerv megnevezését, székhelyét és telefonszámát,

b) az intézkedés idõpontját és helyét, a gépjármû rendszámát,

c) a jogszabályi alap megjelölését, valamint a jogsértõ cselekmény rövid leírását, továbbá

d) a helyszíni bírság kiszabására jogosult személy azonosító számát és aláírását.

III. FEJEZET

A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS SORÁN LEFOGLALT ÉS ELKOBZOTT DOLOGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

5. A lefoglalás

25. § (1) A lefoglalást, ha azt az elõkészítõ eljárást végzõ szerv rendelte el, az elõkészítõ eljárást végzõ szerv, egyéb esetben

a lefoglalást elrendelõ szabálysértési hatóság, illetve a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy hajtja

végre (a továbbiakban együtt: lefoglalást végrehajtó szerv).

(2) Ha a dolog biztonságos megõrzése indokolja, a dolog elvehetõ annak birtokosától.

(3) Ha jogszabály valamely szervnek, illetve személynek szabálysértéssel összefüggésben valamely dologgal

kapcsolatban visszatartási jogot biztosít, úgy a dolog visszatartására e fejezet rendelkezéseit értelemszerûen

alkalmazni kell.

(4) A lefoglalással kapcsolatban felmerült költségeket a lefoglalást végrehajtó szerv elõlegezi.
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(5) Ha a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság jogerõs határozatával elrendeli valamely dolog elkobzását, az elkobzás

végrehajtása iránt az elkobzás tárgyát képezõ, lefoglalt dolog lefoglalását végrehajtó szerv intézkedik.

26. § (1) Ha a nem magyar állampolgárságú eljárás alá vont személy esetén az elõre láthatólag kiszabásra kerülõ pénzbírság és

szabálysértési költség fedezéséhez szükséges összeg letétbe helyezésére nem került sor, a szükséges vagyontárgy

lefoglalására a határozat meghozataláig kerülhet sor.

(2) Nem magyar állampolgárságú személy által letétbe helyezett összeget vagy a lefoglalt vagyontárgyat három

példányban készült elismervénnyel kell átvenni, amelynek egy-egy eredeti példányát az eljárás alá vont személy és

a pénzkezelést végzõ vagy a bûnjelkezelõ részére át kell adni. A harmadik példány az eljárási iratok részét képezi.

(3) A letétbe helyezett összegnek, valamint a lefoglalt dolog értékesítésébõl befolyt összegnek a határozatban

megállapított pénzbírság és szabálysértési költség összegének levonása után megmaradt részét – ha az elkövetõ

a megjelölt magyarországi címen tartózkodik – átvételi elismervényen részére át kell adni. Ha Magyarország területét

elhagyta, az általa megadott számlára kell az átutalást teljesíteni.

6. A lefoglalt dolog kezelése

27. § (1) A dolog lefoglalásáról szóló határozatnak a Szabs. tv. 96. § (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

a) a lefoglalást végrehajtó szerv megnevezését,

b) a szabálysértés megjelölését,

c) a szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá vont személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét,

d) a szabálysértési eljárás ügyszámát,

e) a lefoglalást elszenvedõ személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét,

f) a lefoglalás helyét és idõpontját,

g) a lefoglalt dolog megnevezését, mennyiségét, értékét,

h) a lefoglalt dolog ismertetõjeleit,

i) az azonosításra alkalmas jel (pl. pecsét, ólomzár) alkalmazását,

j) a lefoglalt dologra vonatkozó elismervény átadásának tényét,

k) azt a tényt, hogy a dolgot a lefoglalást végrehajtó szerv elszállítja-e vagy birtokban hagyja, valamint

l) a lefoglalást elszenvedõ személy lefoglalás elleni panasz kérdésében tett nyilatkozatát.

(2) A lefoglalást végrehajtó szerv az (1) bekezdésben meghatározott jegyzõkönyvön kívül elismervényt ad a lefoglalt

dologról a lefoglalást elszenvedõ személynek. Ha a lefoglalás birtokban hagyás mellett történt, az elismervényen fel

kell tüntetni a lefoglalt dolog õrzési helyét is.

(3) A lefoglalt dologról a lefoglalást végrehajtó szervnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

az (1) bekezdés e), g), h), i) pontjaiban meghatározott adatokat.

(4) A lefoglalást végrehajtó szerv a lefoglalt dolog értékét a lefoglalás alkalmával megállapítja. Ha erre a lefoglaláskor

nincs lehetõség, a lefoglalt dolog értékének megállapítása iránt a lefoglalást követõen haladéktalanul intézkedni kell.

(5) A lefoglalt dolgot állagsérelem nélkül, azonosításra alkalmas jellel (így különösen lefoglalt dologcímke, pecsét,

ólomzár) kell ellátni.

7. A lefoglalt dolog õrzése

28. § (1) A lefoglalt dolog õrzésérõl a lefoglalást végrehajtó szerv gondoskodik. A lefoglalt dolog tárolását biztonságosan és

úgy kell végezni, hogy az változatlan állapotban megmaradjon, az azonosság biztosított és könnyen megállapítható

legyen.

(2) Ha a lefoglalt dolog használatához a lefoglalást elszenvedõ személynek különös méltánylást érdemlõ érdeke fûzõdik,

vagy a lefoglalt dolog elszállítása, raktározása körülményes, az azonosság megfelelõ biztosítása mellett a lefoglalást

elszenvedõ személy birtokában hagyható a rendelkezési jog megtiltása mellett. Ilyen esetben a lefoglalást elszenvedõ

személy a lefoglalt dolgot csak annak állagsérelme nélkül használhatja.

(3) A lefoglalást elszenvedõ személynek a lefoglalt dolog használata is megtiltható, ebben az esetben a lefoglalt dolgot

változatlan állapotban kell megõriznie. A lefoglalást elszenvedõ személyt erre a 27. § (2) bekezdés szerinti

elismervényen figyelmeztetni kell. Ha a lefoglalást elszenvedõ személy nem tesz eleget a figyelmeztetésben

foglaltaknak, a lefoglalást végrehajtó szerv haladéktalanul intézkedik a lefoglalt dolog biztonságos õrzése iránt.
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(4) A nem közösségi árut és jövedéki terméket lefoglalás után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)

vámszervének kell átadni, illetve, amennyiben a lefoglalást a NAV vámszerve végezte, õrzésérõl a NAV vámszerve

köteles gondoskodni.

8. A lefoglalás megszüntetése

29. § (1) A lefoglalás megszüntetésérõl a lefoglalás elrendelõje gondoskodik. A bíróság által lefoglalt dolog kivételével az

ügyész is megszüntetheti a lefoglalást.

(2) Nem adható vissza az a lefoglalt dolog, amelynek birtokban tartását jogszabály feltételhez köti, ha a feltétel nem áll

fenn, illetve amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy veszélyezteti a közbiztonságot.

(3) Ha a lefoglalt dolog átvételére jogosult személy a lefoglalást megszüntetõ határozatban megadott határidõn belül

a lefoglalt dolgot nem veszi át, a lefoglalást végrehajtó szerv a dolog értékesítése vagy megsemmisítése iránt

intézkedik. A Szabs. tv. által meghatározott elévülési idõ elteltét megelõzõ idõben jelentkezõ jogosult a lefoglalt dolog

értékesítése esetén – a tárolás és az értékesítés során felmerült indokolt költségek levonása után – az értékesítésbõl

befolyt ellenértékre, megsemmisítés esetén – a tárolás és a megsemmisítés indokolt költségeinek levonása után –

a lefoglalt dolog lefoglaláskori értékére tarthat igényt.

(4) Ha a lefoglalt dolog átvételére jogosult személy Magyarországon nem rendelkezik lakóhellyel, illetve tartózkodási

hellyel, a lefoglalást megszüntetõ határozatban a lefoglalt dolog átvételére legalább harminc napot kell biztosítani.

(5) A lefoglalt nem közösségi árut, jövedéki terméket kiadni csak a NAV vámszerve által lefolytatott vám-, illetve jövedéki

igazgatási eljárást követõen lehet.

9. A lefoglalt dolog értékesítése

30. § A lefoglalt dolog értékesítése során az elkobzott dolog értékesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A lefoglalt dolog értékesítésébõl befolyt ellenértéket annak a szervnek a számláján kell elkülönítetten kezelni,

amelynek a költségvetésében a lefoglalást végrehajtó szerv szerepel.

10. Az elkobzott dolog értékesítése, közérdekû felhasználása, illetve megsemmisítése

31. § (1) Az elkobzott dolog csak az elkobzást elrendelõ határozat jogerõre emelkedését követõen értékesíthetõ, illetve

semmisíthetõ meg. Az elkobzott dolognak csak az elkobzást elrendelõ határozat jogerõre emelkedését követõen

rendelhetõ el közérdekû felhasználása.

(2) Az elkobzást elrendelõ határozat jogerõre emelkedése után az elkobzást foganatosító hatóság megvizsgálja, hogy az

egyes elkobzott dolgok közérdekû felhasználásáról szóló törvényben meghatározott közérdekû felhasználás feltételei

fennállnak-e. A feltételek hiánya esetén a közérdekû felhasználásra nem kerülhet sor.

(3) Az elkobzott dolgot – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az annak tárolási helye szerint illetékes általános

szabálysértési hatóságnak kell értékesítésre átadni.

(4) A rendõrség hatáskörébe utalt szabálysértések esetén az értékesítés a rendõri szerv feladata.

(5) Nem magyar állampolgárságú személy által az elõreláthatólag kiszabásra kerülõ pénzbírság, illetve eljárási költség

fedezeteként letétbe helyezett összegbõl, illetve a Szabs. tv. alapján tõle lefoglalt vagyontárgyak értékesítésébõl

a tartozás kiegyenlítése után fennmaradt összeget – ha a nem magyar állampolgárságú személy már nem tartózkodik

Magyarország területén – az általa megadott bankszámlára kell befizetni.

(6) Az elkobzott dolog szállításával, tárolásával, értékesítésével, illetve megsemmisítésével kapcsolatban felmerülõ

kiadásokról annak a szervnek a költségvetésében kell gondoskodni, amelynek szervezetében az elkobzást végrehajtó

szerv mûködik. Az elkobzott dolog értékesítésébõl befolyt ellenértéket ehhez a szervhez kell átutalni.

(7) Ha az elkobzott dolog értékesítése nem lehetséges, az elkobzást végrehajtó szerv az elkobzást elrendelõ szerv elõzetes

hozzájárulásával az elkobzott dolgot – jegyzõkönyv felvétele mellett – megsemmisíti.

(8) A megsemmisítési jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell

a) az elkobzott dolognak a 27. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartás szerinti nyilvántartási számát,

b) a megsemmisítés helyét és idejét,

c) a megsemmisítésnél jelen levõk nevét,

d) a megsemmisítés kezdõ és befejezõ idõpontját,

e) az elkobzott dolog megnevezését,
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f) az elkobzásról rendelkezõ jogerõs határozat számát,

g) a megsemmisítés módját és körülményeit, valamint

h) a jelenlévõk aláírását.

(9) Ha az elkobzást végrehajtó szerv az elkobzott dolog értékesítését vagy megsemmisítését követõen azt állapítja meg,

hogy az elkobzás alaptalanul történt, a 29. § (3) és (4) bekezdésben meghatározott jogosult részére visszafizetést

rendel el. Értékesítés esetén a ténylegesen befolyt ellenértéket, megsemmisítés esetén a dolog lefoglaláskori értékét

kell megtéríteni. A visszatérítendõ összeget az elkobzás alaptalanságát megállapító határozat jogerõre emelkedését

követõen a megtérítés idõpontjáig minden naptári nap után, a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki

alapkamat kétszeresének 365-öd részét kitevõ kamattal növelten kell az elkobzást végrehajtó szervnek visszafizetnie.

A 29. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott jogosult ezt meghaladó igényét a polgári jog szabályai szerint

érvényesítheti. A visszafizetés annak a szervnek a feladata, amelynek költségvetésében az elkobzást végrehajtó szerv

szerepel.

IV. FEJEZET

SZABÁLYSÉRTÉSI STATISZTIKAI ADATGYÛJTÉS, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

32. § E fejezet alkalmazásában:

1. szabálysértési statisztikai adat: a szabálysértési statisztikai adatlapon szereplõ,

a) a szabálysértés miatt eljáró hatóságokkal,

b) a szabálysértési ügyekben eljáró járásbíróságokkal és törvényszékekkel,

c) a helyszíni bírság kiszabására jogosult szervekkel és személyekkel,

d) a szabálysértési elzárást, a meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépõ szabálysértési elzárást, illetve a nem

teljesített közérdekû munka helyébe lépõ szabálysértési elzárást végrehajtó büntetés-végrehajtási

intézetekkel,

e) a szabálysértéssel,

f) a szabálysértési eljárással,

g) a szabálysértési eljárás során hozott döntéssel,

h) a szabálysértés miatt kirótt jogkövetkezménnyel, illetve

i) az eljárás alá vont személlyel

összefüggõ személyazonosításra nem alkalmas tény, valamint az e ténybõl levont következtetés.

2. szabálysértési statisztikai adatgyûjtõk:

a) a szabálysértés miatt eljáró hatóságok, a szabálysértési ügyekben eljáró járásbíróságok és törvényszékek,

a helyszíni bírság kiszabására jogosult szervek és személyek, valamint

b) a szabálysértési elzárást, a meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépõ szabálysértési elzárást, illetve a nem

teljesített közérdekû munka helyébe lépõ szabálysértési elzárást végrehajtó büntetés-végrehajtási

intézetek.

33. § (1) A szabálysértési statisztikai adatgyûjtõk minden szabálysértési ügyben folyamatosan gyûjtik a szabálysértési

statisztikai adatokat.

(2) A szabálysértési statisztikai adatgyûjtõk kizárólag a hatáskörükbe tartozó, az eljárásuk során keletkezõ szabálysértési

statisztikai adatokat gyûjtik.

34. § (1) A szabálysértési statisztikai adatgyûjtõk a szabálysértési statisztikai adatokat a szabálysértési statisztikai adatok

gyûjtésére és rögzítésére szolgáló és arra alkalmas egyedi informatikai alkalmazással rögzítik.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt számítógépi program rendelkezésére állásáról a szabálysértési statisztikai adatgyûjtõk

saját hivatali szervezetükben gondoskodnak.

35. § A szabálysértési statisztikai adatgyûjtõk a szabálysértési statisztikai adatokat a szabálysértési eljárás befejezését

követõen haladéktalanul, dokumentált adatátadást megvalósító informatikai alkalmazással megküldik

a szabálysértési nyilvántartó szervnek, amely azt a szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium rendelkezésére bocsájtja.
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36. § (1) A szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter gondoskodik a szabálysértési statisztikai adatok feldolgozásáról.

(2) A szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter gondoskodik arról, hogy minden év

a) augusztus 1. napjáig a tárgyév elsõ félévére,

b) március 1. napjáig a tárgyévet megelõzõ évre

vonatkozó szabálysértési statisztikai adatok feldolgozott összessége közzétételre kerüljön.

(3) A közzététel a szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján történõ

megjelentetéssel, valamint az érintett szabálysértési adatgyûjtõknek történõ közvetlen megküldéssel történik.

37. § A szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter gondoskodik arról, hogy összesítések, leválogatások, kimutatások

és elemzések készüljenek a szabálysértési statisztikai adatokból és azok hozzáférhetõek legyenek, illetve azokat

térítésmentesen az azt kérelmezõ rendelkezésére bocsátja.

38. § A szabálysértési statisztikai adatokat a szabálysértési nyilvántartó szerv, a szabálysértési statisztikai adatokból készített

adatfeldolgozásokat, összesítéseket, leválogatásokat, kimutatásokat és elemzéseket, valamint az egyéb

adatösszesítéseket szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium tárolja és megõrzi.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.

40. § A Szabs. tv. 144/A. § (5) bekezdés a)–c) pontjában foglalt szervek, szervezetek a székhelyük szerint illetékes állami

foglalkoztató szervnek a rendelet hatálybalépésétõl számított hatvan napon belül, majd folyamatosan bejelentik

a közérdekû munka végzésére alkalmas, a Szabs. tv. 144/A. § (2) bekezdés a)–i) pontjában foglalt adatokat.

41. § A közterület-felügyelõi intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeirõl szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet

11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § A jármû megállítása, feltartóztatása során a felügyelõnek a közlekedési szabályok figyelembevétele mellett úgy

kell intézkednie, hogy a megállított, feltartóztatott jármû a folyamatos közlekedést a szükségesnél tovább ne

akadályozza.”

42. § Hatályát veszti

a) a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet,

b) a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelete

a földgáz árszabályozással összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában és

a 3. alcím tekintetében a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) és (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

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

rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

1. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

1. melléklet 5. pontjában az fgFtT jelölés sorban a „60%–40%-os” szövegrész helyébe a „30%–70%-os” szöveg lép.

2. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz

mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló

19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása

2. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl

és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet

(a továbbiakban: R1.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 141/A. § (1)–(3) és (8) bekezdése alapján

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ kereskedõ

(a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedõ) által az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendõ földgázforrás

árát és mennyiségét, továbbá a feleket a 2. melléklet tartalmazza. A földgázforrás mennyiségét a 2. melléklet

a földgáztárolóból és a nem földgáztárolóból származó mennyiségek szerinti bontásban tartalmazza. A volt közüzemi

nagykereskedõ jogosult a földgázforrás árán túlmenõen érvényesíteni a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz

kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: árképzési rendelet) 2. §

(1) bekezdés e) pontjában meghatározott nagykereskedõi árrést, ezen felül szállítóvezetéki kilépési ponton történõ

értékesítés esetében az árképzési rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott mobilgáz-finanszírozási

költséget, a szállítás és a tárolás díját.”

3. § Az R1. a következõ 3/B. §-sal egészül ki:

„3/B. § A 2–3/A. §-ban hivatkozott, a 2–4. mellékletben meghatározott földgázmennyiség árát az adott mennyiség

tekintetében a 2–4. mellékletben feltüntetett devizanemben kell megfizetni.”

4. § Az R1. a következõ 5. §-sal egészül ki:

„5. § A földgázforrás árát a következõ negyedévre meghatározó miniszteri rendelet hatálybalépéséig

a 2–4. mellékletben meghatározott árakat kell alkalmazni az egyetemes szolgáltatás céljára átvett földgázmennyiség

tekintetében.”

5. § Az R1. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az e rendeletnek a földgáz árszabályozással összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2012.

(IV. 13.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított rendelkezéseit a Mód. rendelet

hatálybalépését követõ felajánlások tekintetében kell alkalmazni.”

6. § Az R1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. § Az R1. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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9. § Az R1. 6. § (2) bekezdésében az „az 1. melléklet és a 2. melléklet 1. és 3. pontjában meghatározott” szövegrész helyébe

az „a 2. melléklet 1. és 3. pontjában USA dollárban (USD) meghatározott” szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. §-a,

b) 6. § (4) bekezdése,

c) 6/A. §-a,

d) 1. melléklete és

e) 5. melléklete.

3. A földgáz biztonsági készlet mértékérõl, értékesítésérõl és visszapótlásáról szóló

13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosítása

11. § A földgáz biztonsági készlet mértékérõl, értékesítésérõl és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet

(a továbbiakban: R2.) 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kedvezményezett jogosult a határkeresztezõ vezetékek mosonmagyaróvári, illetve beregdaróci betáplálási

pontján a visszapótlás érdekében éves kapacitást lekötni.

(2) A kedvezményezett a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 82. §-ában az elõzetes lekötési igény bejelentésre meghatározott határidõn belül

köteles szándéknyilatkozatban bejelenteni a földgázszállítási engedélyesnek, hogy mely betáplálási ponton és

mennyi kapacitást kíván lekötni.

(3) A földgázszállítási tevékenységet végzõ engedélyes minden év április 30-ig biztosítja a (2) bekezdés szerinti

szándéknyilatkozatban szereplõ kapacitások lekötését a kért betáplálási pontokon

a) a 4. § (1) bekezdés a) pont szerinti kedvezményezettnek összesen 68,5 millió MJ/nap,

b) a 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti kedvezményezettnek összesen 205,5 millió MJ/nap

határkeresztezõ kapacitással a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott

díjakon.”

12. § Az R2. 7/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kedvezményezett a 6. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének a 2012/2013. gázévben a földgáz

árszabályozással összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet

hatálybalépését követõ ötödik munkanapig tesz eleget.”

13. § Az R2. 3. § (1) bekezdésében a „2012.” szövegrész helyébe a „2014.” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

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

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 44. szám 8245



1. melléklet a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelethez

Az R1. 2. melléklet címe és az 1–2. pontja szerinti táblázatok helyébe a következõ cím és táblázatok lépnek:

„A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2012. második negyedévre, valamint a felek köre

1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedõ által értékesítendõ, nem földgáztárolóból származó

földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerzõdött egyetemes szolgáltató
Földgázforrás mennyisége

(TJ)

Nem hazai termelésbõl
beszerzett földgázforrás ára

(USD/GJ)

Hazai termelésbõl beszerzett
földgázforrás ára (Ft/MJ)

FÕGÁZ Zrt. 2877 12,123 –

E.ON Energiaszolgáltató Kft. 1344 12,178 –

E.ON Energiaszolgáltató Kft. 908 – 1,799

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1706 12,369 –

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1152 – 1,828

TIGÁZ Zrt. 2847 12,248 –

OERG Kft. 0,742 11,084 –

2. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedõ által értékesítendõ, földgáztárolóból származó

földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerzõdött egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (Ft/MJ)

Alpiq Csepeli Erõmû Kft. – –

FÕGÁZ Zrt. – –

E.ON Energiaszolgáltató Kft. – –

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. – –

ISD POWER Kft. – –

TIGÁZ Zrt. – –

”

2. melléklet a 17/2012. (IV. 13) NFM rendelethez

„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedõre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésû földgáz legmagasabb

hatósági ára és mennyisége 2012. második negyedévre

A volt közüzemi nagykereskedõ Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (Ft/MJ)

E.ON Földgáz Trade Zrt. 2913 1,247

”

3. melléklet a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelethez

„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésû földgáz legmagasabb hatósági ára

és mennyisége 2012. második negyedévre

Egyetemes szolgáltató Földgázforrás mennyisége (TJ) Földgázforrás ára (Ft/MJ)

FÕGÁZ Zrt. 2578 1,738

TIGÁZ Zrt. 3819 1,690

”
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A vidékfejlesztési miniszter 35/2012. (IV. 13.) VM rendelete

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének 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. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeirõl szóló

30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet a következõ 5. §-sal egészül ki:

„5. § E rendeletnek az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének

feltételeirõl szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet, valamint az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló

82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 117/2011. (XII. 15.) VM rendelet által megállapított 2. §-át az egyes

agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban

lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § (1) A szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet] 4. § (1) bekezdése és az azt

megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A támogatás összege és forrása
4. § (1) A támogatás összege a szõlõ- és a gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a (2) bekezdés

szerinti gázolaj mennyisége után literenként kilencvenöt forint.”

(2) A 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet a következõ 9. §-sal egészül ki:

„9. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet

2. §-ával megállapított 4. § (1) bekezdését és Melléklete 3. pont d) alpontját a 2012. január 1-jét követõen indult

eljárásokban kell alkalmazni.”

(3) A 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet Mellékletének 3. pont d) alpontjában szereplõ, a támogatás kiszámításának módjára

vonatkozó képletben a „70” szövegrész helyébe a „95” szöveg lép.

3. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:

R1.) 7. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A LEADER közösségi célú fejlesztés esetében:]

„c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem

benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási

határozattal jóváhagyott mûvelet kizárólag a 3. § (1) bekezdés a) pontjához a pályázati felhívásban meghatározott

marketing kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletre az

üzemeltetési idõszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

4. § A R1. 7. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A LEADER vállalkozás alapú fejlesztés esetében:]

„b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem

benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási

határozattal jóváhagyott mûvelet kizárólag a 3. § (1) bekezdés b) pontjához a pályázati felhívásban meghatározott

marketing kiadásokat foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletre az

üzemeltetési idõszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

5. § A R1. 7. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 3. § (1) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott jogcím keretében megvalósuló támogatás esetében a Vhr.

23. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezést nem kell alkalmazni.

(10) A 3. § (1) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott jogcímek esetében a Vhr. 24. § (1) bekezdését nem kell

alkalmazni.”
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6. § A R1. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet

(a továbbiakban: módosító rendelet) 3–5. §-aival megállapított 7. § (7) bekezdés c) pontját, 7. § (8) bekezdés b) pontját,

valamint a 7. § (9) és (10) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni

kell.”

7. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének

végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban:

R2.) 3. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 2. § (1) bekezdés c)–f) pontjában meghatározott jogcím keretében megvalósuló támogatás esetében a Vhr.

23. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezést nem kell alkalmazni.”

8. § A R2. 6. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ültetvénytelepítés esetében, eltérõen a Vhr. 3. § 29. pontjától, a beruházás befejezése a támogatott

tevékenységek megvalósítása. ”

9. § A R2. 10. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E jogcím keretében a LEADER közösségi célú fejlesztés esetében:]

„b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó beruházási kifizetési kérelem

benyújtásától számított öt évig tart kivéve, ha a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási

határozattal jóváhagyott mûvelet kizárólag a 4. melléklet g) pontjában meghatározott elszámolható kiadásokat

foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletre az üzemeltetési

idõszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

10. § A R2. 11. § (8) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem

benyújtásától számított öt évig tart, kivéve, ha a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcím esetében a támogatási

határozattal jóváhagyott mûvelet kizárólag az 5. melléklet g) pontjában meghatározott elszámolható kiadásokat

foglalja magában, mert ebben az esetben a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletre az üzemeltetési

idõszakra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

11. § A R2. 13. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a támogatott

tevékenységre vonatkozó utolsó kifizetési kérelem összegét a támogatási határozattal jóváhagyott támogatás

összegének 5%-ával csökkenti.”

12. § A R2. 22. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § szerinti idõszakokban elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével

elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun vagy postai úton keresztül az MVH regionális kirendeltségéhez kell

benyújtani. Az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás használata esetén a kérelemhez csatolandó dokumentumokat

szkennelés útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

13. § A R2. a következõ 25/B. §-sal egészül ki:

„25/B. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2012. (IV. 13.) VM rendelet

(a továbbiakban: módosító rendelet) 7–12. §-aival megállapított 3. § (9) bekezdését, 6. § (9) bekezdését, 10. §

(7) bekezdés b) pontját, 11. § (8) bekezdését, 13. § (4) bekezdését, valamint 22. § (1) bekezdését a módosító rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 36/2012. (IV. 13.) VM rendelete

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl,

valamint a barlangok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegõszennyezõ

anyagok összkibocsátási határértékeirõl szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet

módosításáról

Az 1. és 4. § tekintetében a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 23–24. pontjában,

a 2. és 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján,

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

rendelet 94. § k) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok

kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet (a továbbiakban: BarlangR.) 21. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl,

valamint a barlangok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegõszennyezõ anyagok

összkibocsátási határértékeirõl szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról szóló 36/2012.

(IV. 13.) VM rendelettel (a továbbiakban: R.) hatályon kívül helyezett rendelkezései az R. hatálybalépésekor

folyamatban lévõ, elsõ fokon el nem bírált engedélyezési ügyekben nem alkalmazhatók.”

2. § Az egyes levegõszennyezõ anyagok összkibocsátási határértékeirõl szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes

rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában)

„d) emissziókataszter: az együttes EMEP/EEA légszennyezõ anyag kibocsátási leltár kézikönyv elõírásainak megfelelõen

számított, légszennyezõ anyagokra vonatkozó éves összkibocsátásokat tartalmazó dokumentum.”

3. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg a 3. §-a a következõ (3) és

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határértékeket 2010-ig kell teljesíteni, amelyek elérésének ütemezését,

végrehajtásával kapcsolatos feladatait a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP) és annak éves

intézkedési tervei tartalmazzák. Az NKP 2015. évvel kezdõdõen tartalmazza az elfogadott és elõirányzott

intézkedéseket, valamint azok szennyezõanyag kibocsátásra gyakorolt várható hatásainak számszerûsített becslését,

jelentõs változás esetén annak földrajzi eloszlását is.

(3) A környezetvédelemért felelõs miniszter gondoskodik az (1) bekezdésben meghatározott légszennyezõ anyagokra

vonatkozó emissziókataszter kidolgozásáról, annak évenkénti felülvizsgálatáról és aktualizálásáról, valamint az

évenkénti, a 2010. évre vetített, számszerûsített kibocsátási elõrejelzés elkészítésérõl.

(4) Az emissziókatasztert és az elõrejelzést a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedõ levegõszennyezésrõl

szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentésérõl

szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 195/2006. (IX. 25.) Korm.

rendeletben meghatározott módszerekkel kell elkészíteni, az együttes EMEP/EEA légszennyezõ anyag kibocsátási

leltár kézikönyv elõírásainak figyelembevételével.”

4. § Hatályát veszti a BarlangR. 16. § (7) és (8) bekezdése.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a az egyes légköri szennyezõk nemzeti kibocsátási határértékeirõl szóló, 2001. október 23-i

2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 32/2012. (IV. 13.) OGY határozata

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggõ

2010. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyûlés elfogadja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggõ 2010. évi

tevékenységérõl szóló beszámolót.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke,

az Országgyûlés elnökének

feladatait ellátva

Göndör István s. k., Móring József Attila s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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	A belügyminiszter 20/2012. (IV. 13.) BM rendelete
	az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 21/2012. (IV. 13.) BM rendelete
	a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatközlés formájáról, módjáról és rendjérõl, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjérõl, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban ke

	A belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete
	a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekrõl, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelete
	a földgáz árszabályozással összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 35/2012. (IV. 13.) VM rendelete
	egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 36/2012. (IV. 13.) VM rendelete
	a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegõszennyezõ anyagok összkibocsátási határértékeirõl szóló 7/2003. (V. 16.

	Az Országgyûlés 32/2012. (IV. 13.) OGY határozata
	a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggõ 2010. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról*



