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II. Tör vé nyek

2009. évi XLI.
tör vény

a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
 szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintõ

módosításáról*

1.  § (1) A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok -
ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.)
101.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Az Alap a kár ta la ní tás ra jo go sult sze mély ré szé re
a be fa gyott be tét tõ ke- és ka mat össze gét sze mé lyen ként és
hi tel in té ze ten ként össze von tan leg fel jebb öt ven ezer euró
összeg ha tá rig fo rint ban fi ze ti ki kár ta la ní tás ként. A kár ta -
la ní tás fo rint össze gét a kár ta la ní tás 105.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott kez dõ idõ pont já nak nap ját meg -
elõ zõ na pon ér vé nyes MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi -
za ár fo lyam alap ján kell meg ha tá roz ni. De vi za be tét ese tén
a kár ta la ní tás össze gé nek, va la mint az e be kez dés sze rin ti
összeg ha tár nak a meg ál la pí tá sa – a ki fi ze tés idõ pont já tól
füg get le nül – a kár ta la ní tás 105.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kez dõ idõ pont já nak nap ját meg elõ zõ na pon 
ér vé nyes MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon
tör té nik.”

(2) A Hpt. 101.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Alap a be fa gyott tõ ke összeg után a még nem tõ -
ké sí tett és ki nem fi ze tett ka ma tot a kár ta la ní tás
105.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kez dõ idõ -
pont já ig leg fel jebb az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
összeg ha tá rig a szer zõ dés sze rin ti ka mat láb bal té rí ti meg
a kár ta la ní tás ra jo go sult sze mély ré szé re.”

2.  § (1) A Hpt. 102.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Alap ál tal biz to sí tott be té tek ese té ben a hi tel in -
té zet és a be té tes kö zött be szá mí tás nak ak kor van he lye, ha 
a be té tes nek a hi tel in té zet tel szem ben hi tel lel vagy más
ügy let tel kap cso la tos le járt tar to zá sa van. A hi tel in té zet
a be té tek re vo nat ko zó ada tok át adá sá val egy ide jû leg kö te -
les a be szá mí tá si igé nyét az Alap pal kö zöl ni. A hi tel in té zet 
kö te les ok irat tal iga zol ni, hogy a be té test (az adóst) a be -
szá mí tá si igé nyé rõl tá jé koz tat ta. Ha a be szá mí tás ra sor ke -
rül, ak kor az Alap a 101.  § sze rin ti összeg bõl a hi tel in té ze -
tet meg il le tõ és ré szé re át utalt összeg le vo ná sa után fenn -
ma ra dó össze get fi ze ti ki a be té tes ré szé re.”

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. má jus 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A Hpt. 102.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A kár ta la ní tás mér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán az
ügy fél nek az Alap tag já nál fenn ál ló va la mennyi be fa gyott
kö ve te lé sét össze kell szá mí ta ni. Ha az Alap tag já nak az
ügy fél lel szem ben le járt kö ve te lé se van, azt a kár ta la ní tás
meg ál la pí tá sa so rán az ügy fél kö ve te lé sé be be kell szá mí -
ta ni.”

3.  § A Hpt. 103.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál la mi ga ran ci á val vagy ke zes ség gel fe de zett
be té tek ese tén a köz pon ti költ ség ve tés a kár ta la ní tás
105.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kez dõ idõ -
pont já tól szá mí tott húsz mun ka na pon be lül bo csát ja a ga -
ran cia be vál tá sá hoz szük sé ges pénz esz kö zö ket az Alap
ren del ke zé sé re. Ezt az össze get az Alap ki zá ró lag az ál la -
mi ga ran cia vagy ke zes ség be vál tás ból szár ma zó fi ze té si
kö te le zett ség tel je sí té sé re hasz nál hat ja fel, amely ki fi ze té -
se ket az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter kép vi se lõ je
a hi tel in té zet nél a hely szí nen el len õriz he ti.”

4.  § (1) A Hpt. 105.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Alap a be té tek be fa gyá sa vagy a Fel ügye let nek
a 30.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján ho zott ha tá ro za ta vagy
fel szá mo lá si el já rás kez de mé nye zé se ese tén a bí ró ság fel szá -
mo lást el ren de lõ vég zé sé nek köz zé té te le után – a há rom idõ -
pont kö zül a leg ko ráb bi ban – meg kez di (a kár ta la ní tás kez dõ
idõ pont ja) és húsz mun ka na pon be lül be fe je zi a be té te sek ré -
szé re a kár ta la ní tás ki fi ze té sét. Ki vé te le sen in do kolt eset ben
az Alap ké ré sé re a Fel ügye let en ge dé lyez he ti a ki fi ze té si ha -
tár idõ meg hosszab bí tá sát leg fel jebb egy al ka lom mal és leg -
fel jebb tíz mun ka nap pal.”

(2) A Hpt. 105.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Alap kö te les leg alább két or szá gos na pi lap ban,
va la mint hon lap ján köz zé ten ni a be té te sek kár ta la ní tá sá -
nak fel té te le it és a le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos informá -
ciókat. Az Alap ál tal köz zé tett in for má ci ó kat a kár ta la ní -
tás sal érin tett hi tel in té zet hon lap ján is köz zé kell ten ni.”

5.  § A Hpt. 106.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„106.  § A kár ta la ní tás sal érin tett hi tel in té zet az Alap

kez de mé nye zé se ese tén az Alap ál tal biz to sí tott be té tek
alap ján járó kár ta la ní tá si ki fi ze tés sel együtt járó fel ada tok
el lá tá sá ra kö te les az Alap pal meg ál la po dást köt ni. E fel -
ada tok el lá tá sá ért a hi tel in té zet a mû kö dé se so rán ha tály -
ban volt leg utol só üz let sza bály za ta sze rin ti, vagy a leg -
utol só üz let sza bály za ta tar tal mi lag leg in kább ha son ló té te -
lé nek meg fe le lõ té rí tés re jo go sult.”

6.  § (1) A Hpt. 115.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A tag in té ze tek be tét biz to sí tás sal kap cso la tos kö te -
le zett sé ge i nek tel je sí té sét – ide ért ve az ada tok nak az Alap
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ki fi ze tõ rend sze ré nek meg fe le lõ ren del ke zés re ál lá sát és
a be té tek sze mé lyen ként tör té nõ össze vo ná sát – a Fel ügye -
let a hely szí nen el len õr zi. Az Alap el len õr zés sel kap cso la -
tos ja vas la tát a Fel ügye let figye lembe ve szi az éves el len -
õr zé si ter vé nek ki ala kí tá sa kor.”

(2) A Hpt. 115.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A hi tel in té zet kö te les a be té tek re és a be té te sek re

vo nat ko zó – a 3. sz. mel lék let I. pont sze rin ti – azo no sí tó
ada to kat oly mó don nyil ván tar ta ni, hogy azok nap ra ké -
szek és a kár ta la ní tás vég re haj tá sa cél já ból az Alap ké ré sé -
re ha la dék ta la nul át ad ha tó ak le gye nek.”

(3) A Hpt. 115.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Az Alap a tag in té ze tek ál tal meg kül dött adat ál lo -

má nyok alap ján rend sze re sen tesz te li ki fi ze tõ rend sze ré -
nek mû kö dé sét.”

7.  § A Hpt. 119.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(3) A Kor mány az Alap ál tal a 98.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti kö te le zett sé gei tel je sí té se ér de ké ben fel -
vett köl csön re az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 33.  §-ának (3) be kez dé sé re te kin tet tel
kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal.”

8.  § (1) A Hpt. 126.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hi tel in té zet ki zá rá sa vagy a tag sá gi jog vi szony
meg szün te té se – a (4) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – nem 
érin ti a tag ság fenn ál lá sa alatt a hi tel in té zet nél el he lye zett
be té tek re vo nat ko zó biz to sí tást.”

(2) A Hpt. 126.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az Alap – a hi tel in té zet tag sá gi vi szo nyá nak meg -

szû né sét köve tõen – nem fi zet kár ta la ní tást azok ra a be té -
tek re, ame lyek re más or szág be tét biz to sí tá sa ki ter jed.”

9.  § A Hpt. 150.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„150.  § (1) A Fel ügye let a pénz ügyi in téz ménnyel
szem ben al kal ma zott in téz ke dés és ki vé te les in téz ke dés
al kal ma zá sa, il let ve bír ság ki sza bá sa ese tén a ha tá ro zat tal
egy ide jû leg az MNB-t, va la mint – ha a ha tá ro zat az Alap
e tör vény sze rin ti fel ada ta i nak el lá tá sá ra ki hat hat, il let ve
a ha tá ro zat meg ho za ta lá ra a pénz ügyi in téz mény nek az
Alap te vé keny sé gé vel össze füg gõ kö te le zett sé ge meg sér -
té se  miatt ke rült sor, ak kor – az Ala pot ér te sí ti.

(2) A Fel ügye let ak kor is ér te sí ti az MNB-t és az Ala pot, 
ha a hi tel in té zet anya vál la la tá nak fel ügye le tét el lá tó ha tó -
ság tá jé koz ta tá sa alap ján olyan hely zet fenn ál lá sát ál la pít -
ja meg, amely az Alap e tör vény sze rin ti fel ada ta i nak el lá -
tá sá ra ki hat hat.”

10.  § A Hpt. 151.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
k) pont tal egé szül ki:

[(1) A Fel ügye let nek mér le gel nie kell az in téz ke dés
szük sé ges sé gét, ha a pénz ügyi in téz mény, va la mint a pénz -

ügyi in téz mény nek nem mi nõ sü lõ ki egé szí tõ pénz ügyi szol -
gál ta tást nyúj tó egyéb jogi sze mély, ezek ve ze tõ ál lá sú sze -
mé lye, ille tõ leg tu laj do no sa meg sér ti az e tör vény, az ered -
mé nyes, meg bíz ha tó és füg get len tu laj don lás ra, ille tõ leg
a pru dens mû kö dés re vo nat ko zó jog sza bá lyok, va la mint az 
MNB tv., a pénz for ga lom ról  szóló jog sza bá lyok elõ írásait, 
ille tõ leg te vé keny sé gét nyilván valóan nem el vár ha tó gon -
dos ság gal vég zi, így kü lö nö sen]

„k)  ha a pénz ügyi in téz mény nem tesz ele get a 115.  §
(6) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gé nek.”

11.  § A Hpt. 204.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A hi tel in té zet nek tá jé koz tat ni kell a be té test ar ról is,
hogy a 100.  §-ban és a 126.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben az Alap ál tal nyúj tott biz to sí tás nem ter jed
ki a be tét re.”

12.  § A Hpt. 6. szá mú mel lék le te e tör vény mel lék le te
sze rint mó do sul.

13.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé te lek kel – 2009. jú ni us 30-án lép ha tály ba.

(2) E tör vény 1.  §-ának (2) be kez dé se, 2–6.  §-a és
10.  §-a 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ha a kár ta la ní tás ki fi ze té sét meg ala po zó kö rül mény
e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt kö vet ke zett be, az Or szá gos
Be tét biz to sí tá si Alap a kár ta la ní tást az e kö rül mény be kö -
vet kez te kor ha tá lyos jog sza bá lyok sze rin ti fel té te lek kel
tel je sí ti.

(4) Ha a kár ta la ní tás ki fi ze té sét meg ala po zó kö rül mény
2010. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en kö vet ke zett be, az Or szá gos 
Be tét biz to sí tá si Alap a kár ta la ní tást az e kö rül mény be kö -
vet kez te kor ha tá lyos jog sza bá lyok sze rin ti fel té te lek kel
tel je sí ti.

(5) E tör vény 2010. szep tem ber 30-án ha tá lyát vesz ti.

(6) Ha tá lyát vesz ti a Hpt. 116.  §-ának (2) be kez dé se.

(7) 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Hpt. 101.  §-ának
(3) be kez dé se és 105.  §-ának (3) be kez dé se.

14.  § E tör vény a be tét biz to sí tá si rend sze rek rõl  szóló
94/19/EK irány elv nek a fe de ze ti szint és a ki fi ze té si ha tár -
idõ te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló 2009. már -
cius 11-i 2009/14/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv nek  való meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Melléklet
 a 2009. évi XLI. törvényhez

Az 1996. évi CXII. tör vény 6. szá mú mel lék le té nek
I. pont ja az aláb bi al pont tal egé szül ki:

2009/74. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17121



„12. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2009. már -
cius 11-i 2009/14/EK irány el ve a be tét biz to sí tá si rend sze -
rek rõl  szóló 94/19/EK irány elv nek a fe de ze ti szint és a ki -
fi ze té si ha tár idõ te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

2009. évi XLII.
törvény

a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény módosításáról*

1. § A köz hasz nú szer ve ze tek rõl szó ló 1997. évi
CLVI. tör vény 27. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A (3) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te li kö te -
le zett ség nem vo nat ko zik az ál la mi tar ta lék gaz dál ko dá si
fel ada to kat el lá tó szer ve zet re.”

2. § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, 
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2009. évi XLIII.
törvény

a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
módosításáról**

1. § A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Ftv.) 81/A. § b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény]
„b) 41. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en – az

e tör vény 121. § (8) be kez dé sé ben az in téz mé nyi tár sa sá -
gok kal kap cso la to san elõ írt kor lá to zás meg tar tá sa mel -
lett – a ma ga sabb ve ze tõ és a ve ze tõ meg bí zá sá val nem
össze fér he tet len a gaz da sá gi tár sa ság ban be töl tött igaz ga -
tó sá gi, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság,”

2. § (1) Az Ftv. 96. § (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. má jus 18-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. má jus 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(5) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõi
meg bí zá sok ha tá ro zott idõ re – há rom-öt évre – ad ha tók, és
az (1) be kez dés a)–d) pont já ban fel so rolt meg bí zá sok egy,
az (1) be kez dés e)–f) pont já ban, to váb bá a (2) be kez dés -
ben fel so rolt meg bí zá sok több al ka lom mal meg hosszab -
bít ha tók. Ha azt a sze ná tus tag jai két har ma dá nak igen lõ
sza va za tá val tá mo gat ta, az (1) be kez dés a)–d) pont ja sze -
rin ti meg bí zás má so dik al ka lom mal is meghosszabbít -
ható.”

(2) Az Ftv. 96. § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(10) A ma ga sabb ve ze tõi és a ve ze tõi meg bí zás – ha
e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a hat van ötö dik élet -
év be töl té sé ig szól hat. Ha a ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás
a hat van ötö dik élet év be töl té sét kö ve tõ en ke rül ne ki töl tés -
re, a meg bí zás a sze ná tus tag jai két har ma dá nak igen lõ sza -
va za tá val meg ho zott dön té sé vel – leg fel jebb a het ve ne dik
élet év be töl té sé ig ter je dõ idõ szak ra – ad ha tó meg.”

3. § Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

III. Kormány rendeletek

A Kormány
114/2009. (V. 29.) Korm.

rendelete

a megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának,

továbbá az akkreditált munkáltatók ellenõrzésének
szabályairól  szóló 

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 39.  §
(6) be kez dés a) pont já nak 1. al pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat fog -
lal koz ta tó mun kál ta tók akk re di tá ci ó já nak, to váb bá az akk -
re di tált mun kál ta tók el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
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176/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  § 
(1) be kez dés h) és n) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lépnek:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„h) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló:

a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fog lal -
koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás ról  szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dés
e) pont já ban meg ha tá ro zott mun ka vál la ló;”

„n) szo ci á lis in téz mé nyen be lü li fog lal koz ta tás: a szo -
ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény 99/B.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fog -
lal koz ta tás;”

2.  §

(1) Az R. 5.  § (1) be kez dés a) pont já nak ab) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Akk re di tá ci ós ta nú sít vány ak kor ad ha tó, ha
a mun kál ta tó:]
„ab) a ta nú sít vány irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -

zõ en leg alább 12 hó na pon ke resz tül mû kö dött, és”

(2) Az R. 5.  § (1) be kez dés b) pont já nak ba) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Akk re di tá ci ós ta nú sít vány ak kor ad ha tó, ha
az akk re di tá ci ó val érin tett szék hely, te lep hely, ille tõ leg

fi ók te lep:]
„ba) mû kö dé sé hez szük sé ges va la mennyi en ge dély,

ille tõ leg iga zo lás ren del ke zés re áll,”

(3) Az R. 5.  § (6) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa 
ese tén sem ad ha tó ta nú sít vány, ha a mun kál ta tó]

„b) le járt ese dé kes sé gû adó-vagy adók mód já ra be haj -
tan dó köz tar to zás sal ren del ke zik, ki vé ve, ha az adó ha tó -
ság a szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge -
dé lye zett,”

3.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A mun kál ta tó re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tó vá

nyil vá nít ha tó, ille tõ leg szék he lyé re, te lep he lyé re, fi ók te le -
pé re vo nat ko zó re ha bi li tá ci ós ta nú sít vány ad ha tó, ha

a) az 5.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek meg fe lel,

b) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
több mint fele az 5.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott re ha bi li tá ci ós célú fog lal koz ta tás nak meg fe le lõ
te vé keny sé get vé gez,

c) az Mt. 70/A.  §-ában sza bá lyo zott esély egyen lõ sé gi
terv vel ren del ke zik,

d) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott

da) se gí tõ szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek le he tõ sé gét 
biz to sít ja,

db) az al kal ma zott meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la ló ra vo nat ko zó an, sze mély re  szóló re ha bi li tá -
ci ós ter vet ké szít, az ORSZI, vagy 2007. au gusz tus 15-ét
meg elõ zõ en az OOSZI re ha bi li tál ha tó ság ra, a re ha bi li tá -
ció le het sé ges irá nya i ra vo nat ko zó szak vé le mé nye ese tén
an nak figye lembe véte lével,

dc) fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós szak mai prog ram mal
ren del ke zik,

dd) re ha bi li tá ci ós meg bí zot tat al kal maz, ille tõ leg re ha -
bi li tá ci ós mun ka tár sat fog lal koz tat, és

e) szék he lyén, ille tõ leg te lep he lyén az 5.  § (1) be kez -
dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn áll nak, és
a fog lal koz ta tás az 5.  § (3)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint re ha bi li tá ci ós célú mun ka vég zés nek mi nõ sül,

f) az 5.  § (6) be kez dé sé ben meg je lölt va la mely kö rül -
mény nem áll fenn.

(2) Akk re di tá ci ós ta nú sít vány csak a re ha bi li tá ci ós fog -
lal koz ta tó vá nyil vá ní tás (1) be kez dés ben meg je lölt fel té te -
le i nek meg lé te ese tén ad ha tó an nak a mun kál ta tó nak,
amely nél a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá ma – a ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ há rom hó nap át la gá ban – el éri vagy meg -
ha lad ja a húsz fõt, és ará nya el éri vagy meg ha lad ja a mun -
kál ta tó nál al kal ma zás ban álló mun ka vál la lók sta tisz ti kai
ál lo má nyi lét szá má nak a 40%-át. Ha az elõb bi lét szám fel -
té te lek kel ren del ke zõ mun kál ta tó ese té ben az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nem áll nak fenn, ré szé re,
ille tõ leg szék he lyé re, te lep he lyé re, fi ók te le pé re alap ta nú -
sít vány ak kor sem ad ha tó, ha az alap ta nú sít vány ki adá sá -
hoz szük sé ges fel té te lek kel egyébként rendelkezik.

(3) A re ha bi li tá ci ós ta nú sít ványt ki kell adni an nak
a mun kál ta tó nak, amely nél a meg vál to zott mun ka ké pes sé -
gû mun ka vál la lók lét szá ma vagy ará nya nem éri el
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té ket, il let ve arányt,
de a re ha bi li tá ci ós ta nú sít vány ki adá sá nak az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel té te le i vel ren del ke zik.”

4.  §

(1) Az R. 7.  § (1) be kez dés a) pont já nak ac) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vé dett fog lal koz ta tó vá mi nõ sí tés fel té te le, hogy
a mun kál ta tó]
„ac) a mun kál ta tó mun ka vál la ló i nak át la gos sta tisz ti -

kai ál lo má nyi lét szá ma a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
hat hó nap át la gá ban el éri az öt ven fõt, és a fog lal koz ta tot -
tak leg alább 50 szá za lé ka meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la ló,”

(2) Az R. 7.  § (1) be kez dés a) pont já nak ae) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vé dett fog lal koz ta tó vá mi nõ sí tés fel té te le, hogy
a mun kál ta tó]
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„ae) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
el té rõ ké pes sé ge i nek meg fe le lõ fog lal koz ta tás biz to sí tá sa
ér de ké ben a re ha bi li tá ci ós célú fog lal koz ta tás mel lett a kö -
zös sé gi mun ka vég zés le he tõ sé gét is biz to sít ja, ha azt
a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók egy ész sé -
gi vagy men tá lis ál la po ta in do kol ja,”

5.  §

Az R. 8.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az akk re di tá ci ós ta nú sít vánnyal ren del ke zõ mun kál ta -
tót az akk re di tá ci ó val össze füg gés ben az aláb bi kö te le zett -
sé gek ter he lik:]

„d) az akk re di tá ci ós kö ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl, ille -
tõ leg a fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós te vé keny sé gé rõl min -
den év már ci us 31-éig, a Mel lék let ben meg ha tá ro zott
szem pon tok sze rint be szá mol a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á -
lis Hi va tal nak (a továb biak ban: FSZH), to váb bá”

6.  §

(1) Az R. 10.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A mun kál ta tó ké rel mé re új ta nú sít ványt kell ki ál lí -
ta ni az akk re di tá ció ér vé nyes sé gi idõ tar ta má nak vál to zat -
la nul ha gyá sá val, ha

a) a ta nú sít vány ban meg je lölt ada tok meg vál toz nak, és
a vál to zás az akk re di tá ció alap já ul szol gá ló fel té te le ket
nem érin ti,

b) a ta nú sít vány ér vé nyes sé gi ide je alatt a ki emelt ta nú -
sít vánnyal ren del ke zõ mun kál ta tó re ha bi li tá ci ós ta nú sít -
ványt vagy alap ta nú sít ványt, a re ha bi li tá ci ós ta nú sít -
vánnyal ren del ke zõ mun kál ta tó alap ta nú sít ványt kér.”

(2) Az R. 10.  § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(10) Az akk re di tá ci ós ta nú sít vány irán ti ké re lem el bí -
rá lá sá ra nyit va álló ha tár idõ 60 nap.”

(3) Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (11)–(14) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(11) Ha az akk re di tá ci ós ta nú sít vánnyal ren del ke zõ
mun kál ta tó a ta nú sít vány ér vé nyes sé gi idõ tar ta má nak le -
jár tát meg elõ zõ en új akk re di tá ci ós ta nú sít vány iránt ké rel -
met nyújt be, és a ta nú sít vány ki ál lí tá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek fo lya ma to san fenn áll nak, – a ta nú sít vány fo lya ma -
tos meg lé té nek biz to sí tá sa ér de ké ben – az új ta nú sít vány -
ban ér vé nyes sé gi idõ tar tam kez dõ nap ja ként – az el já rás
be fe je zé sé nek idõ pont já tól füg get le nül – a ko ráb bi ta nú -
sít vány ér vé nyes sé gi idõ tar ta má nak le jár tát kö ve tõ na pot
kell meg je löl ni.

(12) Ha a ta nú sít vány ér vé nyes sé gi ide je alatt a ki emelt
ta nú sít vánnyal ren del ke zõ mun kál ta tó re ha bi li tá ci ós ta nú -
sít ványt vagy alap ta nú sít ványt, a re ha bi li tá ci ós ta nú sít -
vánnyal ren del ke zõ mun kál ta tó alap ta nú sít ványt kér, az új

ta nú sít ványt az zal a kez dõ nap pal kell ki ál lí ta ni, ame lyik
na pon a mun kál ta tó a ma ga sabb szin tû ta nú sít vány va la -
me lyik fel té te lé nek már nem fe lel meg.

(13) Az FSZH az akk re di tá ci ós ta nú sít vánnyal ren del -
ke zõ mun kál ta tót a ta nú sít vány ér vé nyes sé gi idõ tar ta má -
nak le jár tá ról, a ta nú sít vány hi á nyá nak jog kö vet kez mé -
nye i rõl leg alább a le já rat idõ pont ját meg elõ zõ 90 nap pal
elekt ro ni kus le vél ben tá jé koz tat ja.

(14) Ha a mun kál ta tó az FSZH va la mely dön té se el len
fel leb be zést nyújt be, és má sod fo kú dön tés ered mé nye ként 
új el já rás ra ke rül sor, a meg is mé telt el já rás ban ki ál lí tott ta -
nú sít vány ér vé nyes sé gé nek kez dõ nap ja az elsõ fokú dön -
tés meg ho za ta lá nak idõ pont ja.”

7.  §

(1) Az R. 11.  § (1) be kez dés f) pont já nak fa) és fd) al -
pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Vissza kell von ni az akk re di tá ci ós ta nú sít ványt, ha
a mun kál ta tó

az akk re di tá ci ós ta nú sít vány ér vé nyes sé gi ide je alatt]
„fa) fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt áll,

il let ve csõd el já rás ese tén a csõd egyez ség nem jött lét re,
vagy le járt ese dé kes sé gû adó vagy adók mód já ra be haj tan -
dó köz tar to zá sa fo lya ma to san 30 na pig fenn áll, ki vé ve, ha
az adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze -
tést en ge dé lye zett,”

„fd) a mun ka bért a ta nú sít vány ér vé nyes sé gi ide je alatt
nem fi zet te meg, vagy leg alább két al ka lom mal ké se del -
me sen fi zet te meg a mun ka vál la lók ré szé re,”

(2) Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2)–(3) be kez dés szá mo -
zá sa (3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés f) pont já nak fd) al pont ja al kal ma -
zá sá ban a mun ka bért meg nem fi ze tett nek kell te kin te ni,
ha an nak ki fi ze té sé re 30 na pot meg ha la dó ké se de lem mel
ke rül sor.”

8.  §

Az R. az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott Mel -
lék let tel egé szül ki.

9.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2009. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az 1–8.  §, va la mint a (3)–(4) be kez dés a ki hir de tést
kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

(3) Az R.
a) 9.  § (4) be kez dé sé ben az „az FMM” szö veg rész he -

lyé be az „a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg,
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b) 13.  § (1) be kez dé sé ben az „a Fog lal koz ta tá si és Szo -
ci á lis Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) szö veg rész he lyé -
be az „az FSZH” szö veg,

c) 13.  § (1) be kez dé sé ben az „A Hi va tal” szö veg rész
he lyé be az „Az FSZH” szö veg
lép.

(4) Az R.
a) 7.  § (2) be kez dé sé ben az „akk re di tált vagy” szö veg,

va la mint
b) 8.  § (3) be kez dé se

ha tá lyát ve szí ti.

(5) Ha tá lyát ve szí ti
a) a szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo -

ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról  szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. ren de let 9.  § (4) be kez dés d) pont ja,

b) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
fog lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás ról
 szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let 3.  § (7) be kez dé -
sé ben az „ , és e fel té te lek fenn ál lá sát kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don iga zol ja” szö veg,

c) a mun ká ba já rás sal össze füg gõ ter hek csök ken té sét
cél zó tá mo ga tá sok ról, va la mint a mun ka erõ-to bor zás tá -
mo ga tá sá ról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. ren de let 2.  §
c) pont já ban az „ , il let ve e fel té te lek iga zo lá sa a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don meg tör té nik” szö veg,

d) a mun ká ba já rás sal össze füg gõ ter hek csök ken té sét
cél zó tá mo ga tá sok ról, va la mint a mun ka erõ-to bor zás tá -
mo ga tá sá ról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. ren de let 3.  §
(1) be kez dés b) pont já ban az „ , il let ve e fel té te lek fenn ál -
lá sa a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zo -
lás ra ke rül” szö veg,

e) a tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö zös sé gi el lá tá sok fi -
nan szí ro zá sá nak rend jé rõl  szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dés l) pont ja.

(6) A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
fog lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás ról
 szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let 9.  § (2) be kez dé -
sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Vé dett szer ve ze ti szer zõ dés a köz hasz nú szer ve ze tek rõl
 szóló 1997. évi CLVI. tör vény 2.  §-a (1) be kez dé sé nek d) és
g) pont já ban meg je lölt mun kál ta tó val köt he tõ, ha]

„e) a mun kál ta tó meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap -
cso la tok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott – fel té te le i -
nek.”

(7) A szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo -
ci á lis fog lal koz ta tá si tá mo ga tás ról  szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. ren de let 9.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás ra az a szo ci á lis in téz mény jo go sult,
amely

a) fog lal koz ta tó ként szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge -
déllyel ren del ke zik, és meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 15.  §-ában fog lalt – kö ve tel mé nyé nek,
vagy

b) az el lá tot tak fog lal koz ta tá sá ra szo ci á lis fog lal koz ta -
tá si en ge déllyel ren del ke zõ fog lal koz ta tó val meg ál la po -
dást kö tött, és e fog lal koz ta tó meg fe lel a ren de zett mun ka -
ügyi kap cso la tok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 15.  §-ában fog lalt – kö ve tel mé nyé nek.”

(8) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 31. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet  a 114/2009. (V. 29.) Korm. rendelethez

[Mel lék let  a 176/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let hez]

A munkáltató által, a 8.  § (1) bekezdés d) pontja alapján készítendõ, az akkreditációs követelmények
teljesítését, ille tõ leg a foglalkozási rehabilitációs tevékenységet értékelõ éves beszámoló szempontjai

A be szá mo ló
I. a mun kál ta tó ál tal, a re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás sze mé lyi és tár gyi fel té te le i nek ja ví tá sa ér de ké ben tett fõbb in téz -

ke dé sek nek a be mu ta tá sá ból, va la mint
II. e mel lék let sze rin ti táb lá zat, va la mint adat lap ki töl té sé bõl áll.

I.

A re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás sze mé lyi és tár gyi fel té te le i nek ja ví tá sá ra tett in téz ke dé sek is mer te té se kor kü lön is ki
kell tér ni:

a) az al kal ma zott tech no ló gi ák ban, ille tõ leg a mun ka kö rül mé nyek ben tör tént vál to zá sok ra,
b) az igény be vett (nyúj tott) se gí tõ szol gál ta tá sok nak a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek egész sé gi ál la po tá ra és men -

tá lis fej lõ dé sé re ki fej tett ha tá sá ra,
c) a mun ka vál la lók szak mai fel ké szült sé gé nek ja ví tá sát szol gá ló in téz ke dé sek re (bel sõ, mun ka he lye ken meg -

valósított és kül sõ, is ko la rend sze ren kí vü li, eset leg is ko la rend sze rû kép zés, to vább kép zés),
d) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat igé nye sebb, ma ga sabb szín vo na lú mun ka vég zés re ösz tön zõ

bel sõ ér de kelt sé gi ele mek re,
e) az al kal ma zott kép zé sek (bel sõ, mun ka he lye ken be lül meg valósított és kül sõ, is ko la rend sze ren kí vü li, eset leg is -

ko la rend sze rû ok ta tá sok) is mer te té sé re,
f) an nak ér té ke lé sé re, hogy mi ként ösz tön zik a mun ka vál la ló kat a re ha bi li tá ci ós fej lesz tést szol gá ló át és to vább kép -

zés ben tör té nõ mi nél na gyobb ará nyú rész vé tel re és az el sa já tí tott, új is me re te ket ho gyan tud ják a mun ká juk so rán al kal -
maz ni, to váb bá

g) a re ha bi li tá ci ós bi zott ság, a re ha bi li tá ci ós meg bí zott és – ahol van – a re ha bi li tá ci ós mun ka társ mun ká já nak be mu -
ta tá sá ra arra vo nat ko zó an, hogy mennyi ben és mi vel já rult hoz zá a mun kál ta tó re ha bi li tá ci ós te vé keny sé gé nek erõ sí té sé -
hez, a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók szak mai és egyé ni fej lõ dé sé hez.

II.

A) A foglalkoztatottak számának változása

Sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám */fõ

Meg ne ve zés Akk re di tá ci ós ta nú sít vány 
ki adá sá nak nap ján

A tárgy évet meg elõ zõ év
utol só nap ján

Vál to zás
 ±

1. Összes fog lal koz ta tott

Eb bõl: meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek

2. Akk re di tált te lep he lyen fog lal koz ta tott

Eb bõl: meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek

Ezen be lül:
– egész ség ká ro so dot tak
– fo gya ték kal élõk
– be ta ní tott mun ká sok
– szak mun ká sok
– fel sõ fo kú ké pe sí tés hez kö tött mun ka kört be töl tõk

* A sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mot a KSH lét szám szá mí tá si sza bá lyai sze rint kell szá mí ta ni.
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B) Adatlap

1. A mun kál ta tó ál tal a tárgy évet meg elõ zõ két év ben (éven kén ti bon tás ban) igé nyelt re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tá si tá -
mo ga tás for má ja és össze ge:
Bér tá mo ga tás ......................... ezer Ft
Re ha bi li tá ci ós költ ség tá mo ga tás ..................... ezer Ft.

2. Az akk re di tá ci ós ta nú sít vány ki adá sa óta tör tént te lep hely és fi ók te lep vál to zá sok:
új te lep hely, fi ók te lep szá ma ........................
eb bõl: akk re di tált te lep hely szá ma ..................
akk re di tált fi ók te lep szá ma ................ 

meg szûnt te lep hely, fi ók te lep szá ma ............... 
eb bõl: akk re di tált te lep hely szá ma .................. 
akk re di tált fi ók te le pek szá ma ................ 

3. Mi lyen akk re di tá ci ós ta nú sít vánnyal ren del ke zik a mun kál ta tó:
alap ta nú sít vány
re ha bi li tá ci ós ta nú sít vány
ki emelt ta nú sít vány
fel té te les ta nú sít vány

A meg fe le lõ vá laszt kér jük alá húz ni!

4. Ter ve zi-e a mun kál ta tó ma ga sabb akk re di tá ci ós ta nú sít vány meg szer zé sét*

igen nem

ha igen, mi kor: a) a tárgy év ben b) a tárgy évet köve tõen

* Csak alap-, ille tõ leg re ha bi li tá ci ós ta nú sít vánnyal ren del ke zõ mun kál ta tó nak kell ki töl te ni.
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
7/2009. (V. 29.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról  szóló

1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról  szóló 
10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény 21.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – 
a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let (a továb biak ban: KTMr.) 10.  §-a he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § (1) Ter mék díj ked vez ményt a Kör nye zet ba rát
Ter mék Köz hasz nú Tár sa ság gal kö tött ér vé nyes kör nye -
zet ba rát véd jegy hasz ná la ti szer zõ dés alap ján le het igény -
be ven ni. Amennyi ben a cso ma go lás vagy an nak össze te -
võ je a kör nye zet ba rát véd jegy hasz ná la ti jog gal ren del ke -
zik, a ter mék díj fi ze tés re kö te le zett a Kör nye zet ba rát Ter -
mék Köz hasz nú Tár sa ság erre vo nat ko zó iga zo lá sá val is
jo go sult ter mék díj-ked vez mény re.

(2) A mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás kán a men tes ség
ér de ké ben fel tün te tett kör nye zet ba rát véd jegy nek a mû -
anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka egyik fõ ol da la leg alább
20%-át ki te võ fe lü le tét kell fed nie.”

2.  §

(1) A KTMr. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. mel lék le te lép.

(2) A KTMr. 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. mel lék le te lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépése elõtt kör nye zet ba rát jel zés 
fel tün te té sé vel gyár tott mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 
a men tes ség igény be vé te le cél já ból e ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ 120 na pig hoz ha tó for ga lom ba.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 121. na pon
ha tá lyát vesz ti.

4.  §

A ren de let ter ve ze té nek a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak -
tu sok sze rin ti elõ ze tes be je len té se meg tör tént:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács – 98/48/EK irány -
elv vel mó do sí tott – 98/34/EK irány el ve (1998. jú ni us 22.)
a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok te rén tör té nõ in for má -
ció-szol gál ta tá si el já rás és az in for má ci ós tár sa da lom szol -
gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 94/62/EK irány el -
ve (1994. de cem ber 20.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról, 16. cikk (1) és (2) be kez dé se.

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 7/2009. (V. 29.) KvVM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Termékdíjköteles termékek és anyagok köre

Az „ex” jel zés sel el lá tott vám ta ri fa szám olyan ter mék cso por tot je lent, mely ben csak a Kt. ha tá lya alá tar to zó ter mé kek 
ter mék díj kö te le sek.

A * jel zés sel el lá tott vtsz. szá mok olyan elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ter mék cso por to kat je len te nek, mely -
ben azok a ter mé kek ter mék díj kö te le sek, me lyek nek brut tó sú lya leg fel jebb 200 kg, vagy tel je sít mény fel vé te le leg fel -
jebb 4 kW.

Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám 
és HR al szám

KN al szám

Gu mi ab ron csok

Új gumi lég ab roncs, ki vé ve a 4011 40; 4011 50 00 vtsz. alá tar to zó ter mé ke ket ex 4011

Új ra fu tó zott vagy hasz nált gumi lég ab roncs; tö mör vagy kis nyo má sú
gu mi ab roncs, ki vé ve a 4012 90 30; 4012 90 90 vtsz. alá tar to zó ter mé ke ket

ex 4012

Hû tõ kö ze gek

Szén hid ro gé nek ha lo gén szár ma zé kai hû tõ kö zeg cél já ra:

Acik li kus szén hid ro gé nek két vagy több kü lön bö zõ ha lo gént tar tal ma zó
ha lo gén szár ma zé kai

Tri klór-flu or-me tán ex 2903 41 00

Di klór-di flu or-me tán ex 2903 42 00

Tri klór-tri flu or-etán ex 2903 43 00

Di klór-tet raf lu or-etá nok és klór-pen ta flu or-etá nok ex 2903 44

Csak flu or ral és klór ral per ha lo gé ne zett más szár ma zé kok ex 2903 45

Bróm-klór, di flu or-me tán, bróm-tri flu or-me tán és di bróm-tet raf lu or-etán ex 2903 46

Más per ha lo gé ne zett szár ma zé kok ex 2903 47 00

Más ex 2903 49

Me tán, etán vagy pro pán ha lo gé ne zett szár ma zé ka it tar tal ma zó ke ve ré kek:

Klórf lu ór-szén hid ro gé ne ket (CFC-k) tar tal ma zó, hid rok lórf lu ór-
szén hid ro gén-(HCFC), perf lu ór-szén hid ro gén (PFC) vagy hid rof lu ór-
szén hid ro gén (HFC) tar ta lom mal is

ex 3824 71 00

Bróm klór-di flu or-me tá no kat, bróm-tri flu or-me tá no kat vagy di bróm-
tet raf lu o re tá no kat tar tal ma zó

ex 3824 72 00

Hid rob rómf lu ór-szén hid ro gé ne ket (HBFC-k) tar tal ma zó ex 3824 73 00

Hid rok lórf lu ór-szén hid ro gé ne ket (HCFC-k) tar tal ma zó, perf lu ór-
szén hid ro gén (PFC) vagy hid rof lu ór-szén hid ro gén (HFC) tar ta lom mal is, de
klórf lu ór szén hid ro gén (CFC) tar ta lom nél kül

ex 3824 74 00

Szén-tet rak lo ri dot tar tal ma zó ex 3824 75 00

1,1,1-trik ló re tánt tar tal ma zó (me til-klo ro form) ex 3824 76 00

Bróm-me tánt (me til-bro mid) vagy bróm klór-me tánt tar tal ma zó ex 3824 77 00

Más ex 3824 79 00

Rész le ge sen ha lo gé ne zett flu o ro zott-kló ro zott acik li kus szén hid ro gént
tar tal ma zó ke ve ré kek és más rész le ge sen ha lo gé ne zett acik li kus szén hid ro gént
tar tal ma zó ke ve ré kek

ex 3824 90 97

Ak ku mu lá to rok

Elekt ro mos ak ku mu lá to rok a 8507 90 vtsz. ki vé te lé vel ex 8507

Egyéb kõ olaj ter mé kek

Ke nõ olaj
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám 
és HR al szám

KN al szám

Mo tor olaj, komp resszor-ke nõ olaj, tur bi na-ke nõ olaj 2710 19 81

Hid ra u li kus célú fo lya dék 2710 19 83

Fe hér olaj, fo lyé kony pa raf fin 2710 19 85

Dif fe ren ci ál olaj és re duk tor olaj 2710 19 87

Ke ve rék fém meg mun ká lás hoz, for ma le vá lasz tó olaj, kor ró zió gát ló olaj 2710 19 91

Vil la mos szi ge te lé si olaj 2710 19 93

Más ke nõ olaj és más olaj, ki vé ve ke nõ zsí rok ex 2710 19 99

Tex til, bõr, szõr me és más anya gok ke ze lé sé re hasz nált ké szít mé nyek 3403 11 00

Leg alább 70 tö meg szá za lék kõ olaj- vagy bi tu me nes ás vá nyok ból elõ ál lí tott
olaj tar ta lom mal, de nem fõ al ko tó ként

3403 19 10

Gé pek, be ren de zé sek és jár mû vek ke nõ anya gai, ki vé ve ke nõ zsí rok ex 3403 19 91

Más 3403 19 99

Hid ra u li kus fék-fo lya dék és más el ké szí tett fo lya dék hid ra u li kus haj tó mû höz,
amely kõ ola jat vagy bi tu me nes ás vá nyok ból nyert ola jat 70 tö meg szá za lék nál
ki sebb arány ban tar tal maz

ex 3819 00 00

Rek lám hor do zó pa pí rok

Pa pír és kar ton; pa pír ipa ri rost anyag ból, pa pír ból vagy kar ton ból ké szült áruk ex 48

Köny vek, új sá gok, ké pek és más nyom da ipa ri ter mé kek ex 49

Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek

Ház tar tá si nagy gé pek

Lég- vagy vá ku um szi vattyú, lég- vagy más gáz komp resszor és ven ti lá tor;
el szí vó vagy vissza ve ze tõ kür tõ be épí tett ven ti lá tor ral, szû rõ vel is

ex 8414*

Lég kon di ci o ná ló be ren de zés mo tor meg haj tá sú ven ti lá tor ral, va la mint
hõ mér sék let- és ned ves ség sza bá lyo zó szer ke zet tel, be le ért ve az olyan
be ren de zést is, amely ben a ned ves ség kü lön nem sza bá lyoz ha tó

ex 8415*

Hû tõ gép, fa gyasz tó gép és egyéb hû tõ- vagy fa gyasz tó ké szü lék, elekt ro mos
vagy más mû kö dé sû is; hõ szi vattyú a 8415 vtsz. alá tar to zó lég kon di ci o ná ló
be ren de zés ki vé te lé vel, va la mint a 8418 91 és a 8418 99 vtsz. alá tar to zó
ter mé kek ki vé te lé vel

ex 8418*

Mo so ga tó gép; pa lack vagy más tar tály tisz tí tá sá ra vagy szá rí tá sá ra szol gá ló
gép; pa lack, kan na, do boz, zsák vagy más tar tály töl té sé re, zá rá sá ra, vagy
cím ké zé sé re szol gá ló gép; pa lack, be fõt tes üveg, kém csõ és ha son ló tar tály
du ga szo lá sá ra szol gá ló gép; más cso ma go ló- vagy bá lá zó gép (be le ért ve
a zsu gor fó li á zó bá lá zó gé pet is); ital szén sa va zá sá ra szol gá ló gép

ex 8422*

Ház tar tás ban vagy mo so dá ban hasz ná la tos mo só gép, be le ért ve az olyan gé pet
is, amely mos és szá rít is

ex 8450*

Elekt ro mo tor és elekt ro mos ge ne rá tor [az áram fej lesz tõ egy ség (agg re gát)
ki vé te lé vel]

ex 8501*

Por szí vók be épí tett elekt ro mo tor ral a 8508 11 vtsz. alá tar to zók ki vé te lé vel ex 8508 19

Elekt ro mos át fo lyá sos víz me le gí tõ 8516 10 11

He lyi sé gek fû té sé re szol gá ló, elekt ro mos lég- és ta laj me le gí tõ ké szü lék

Hõ tá ro lós ra di á tor 8516 21 00

Fo lya dék kal töl tött ra di á tor 8516 29 10

Hõ su gár zó 8516 29 50

Más be épí tett ven ti lá tor ral 8516 29 91

Más he lyi sé gek fû té sé re szol gá ló, elekt ro mos lég- és ta laj me le gí tõ ké szü lék 8516 29 99

Mik ro hul lá mú sütõ 8516 50 00

Más sütõ; tûz hely, fõ zõ lap, for ra ló gyû rû, grill sü tõ és sü tõ ros tély 8516 60
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám 
és HR al szám

KN al szám

Ház tar tá si kis gé pek

Sze mély mér leg, cse cse mõ mér leg is, ház tar tá si mér leg 8423 10

Ház tar tá si var ró gép 8452 10

Leg fel jebb 1500 W tel je sít mé nyû és leg fel jebb 20 li te res por zsák kal vagy más
tar tály ka pa ci tás sal ren del ke zõ be épí tett elekt ro mo to ros por szí vó

8508 11 00

Elekt ro me cha ni kus ház tar tá si ké szü lé kek be épí tett elekt ro mo tor ral, a 8508
vtsz. alá tar to zó por szí vók ki vé te lé vel, va la mint a 8509 90 vtsz. ki vé te lé vel

ex 8509

Vil lany bo rot va, -haj nyí ró gép és szõr el tá vo lí tó ké szü lék be épí tett
elekt ro mo tor ral:

8510

Elekt ro ter mi kus fod rá sza ti ké szü lék vagy kéz szá rí tó ké szü lék:

Haj szá rí tó 8516 31

Más fod rá sza ti ké szü lék 8516 32 00

Kéz szá rí tó ké szü lék 8516 33 00

Vil lany va sa ló 8516 40

Ká vé- vagy tea fõ zõ 8516 71 00

Ke nyér pi rí tó 8516 72 00

Olaj sü tõ 8516 79 20

Más elekt ro ter mi kus ház tar tá si ké szü lék 8516 79 70

Leg fel jebb 1000 V fe szült sé gû elekt ro mos áram kör össze kap cso lá sá ra vagy
vé del mé re vagy elekt ro mos áram kör be vagy azon be lü li össze kap cso lás ra
szol gá ló ké szü lék (pél dá ul kap cso lók, re lék, ol va dó biz to sí té kok,
túl fe szült ség-csök ken tõk, du ga szok, fog la la tok, lám pa fog la la tok és más
csat la ko zók, csat la ko zó do bo zok); op ti kai szá lak hoz, op ti kai szál ból álló
nya lá bok hoz vagy ká be lek hez  való csat la ko zók

8536

Ka ró ra, zse bó ra és más óra (be le ért ve a stop per órát is), ne mes fém bõl vagy
ne mes fém mel plat tí ro zott fém bõl ké szült tok kal

ex 9101

Ka ró ra, zse bó ra és más óra, be le ért ve a stop per órát is, a 9101 vtsz. alá tar to zó
ki vé te lé vel

ex 9102

Óra „kis óra szer ke zet tel”, a 9104 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel ex 9103

Mû szer fal ba be épí tés re al kal mas és ha son ló tí pu sú óra gép jár mû höz, lé gi-, ûr-
és vízi jár mû höz

ex 9104

Más óra ex 9105

In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek (ki vé ve a mo bil és a rá dió te le fon
ké szü lék)

Nyom da ipa ri gép, amely nyo mó la pok, nyo mó hen ge rek és más, a 8442 vtsz. alá
tar to zó nyo mó al kat ré szek se gít sé gé vel mû kö dik; más nyom ta tók, má so ló gé pek
és fax gé pek, kom bi nál va is; ezek al kat ré szei és tar to zé kai

ex 8443*

Író gé pek a 8443 vtsz. alá tar to zó nyom ta tók ki vé te lé vel; szö veg szer kesz tõ
gé pek

ex 8469

Szá mo ló gép és szá mo ló funk ci ó val el lá tott zseb mé re tû adat rög zí tõ-, elõ hí vó- és 
meg je le ní tõ gép; köny ve lõ gép, pos tai bér men te sí tõ gép, jegy ki adó gép és
ha son ló gép szá mo ló szer ke zet tel; pénz tár gép

ex 8470

Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép és egy sé gei; mág ne ses vagy op ti kai le ol va só,
adat át író gép a kó dolt adat adat hor do zó ra tör té nõ át írá sá ra és más hol nem
em lí tett gép ilyen ada tok fel dol go zá sá hoz

ex 8471

Más iro dai gép (pl. sten cil- vagy más sok szo ro sí tó gép, cím író gép, au to ma ta
bank jegy ki adó gép, ér me vá lo ga tó, ér me szám lá ló vagy ér me cso ma go ló gép,
ce ru za he gye zõ, lyu kasz tó- vagy fû zõ gép), ki vé ve a 8472 90 30 vtsz. alá tar to zó 
ter mé kek

ex 8472
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám 
és HR al szám

KN al szám

Táv be szé lõ-ké szü lé kek, be le ért ve a mo bil te le fon-há ló za tok hoz vagy más
ve ze ték nél kü li há ló za tok hoz  való ké szü lé ke ket; hang, ké pek vagy más ada tok
to váb bí tá sá ra vagy vé te lé re szol gá ló más ké szü lé kek, be le ért ve a ve ze té kes
vagy ve ze ték nél kü li há ló za tok (he lyi- vagy nagy ki ter je dé sû há ló zat)
táv köz lé si be ren de zé se it a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tar to zó,
to váb bí tás ra vagy vé tel re szol gá ló ké szü lé kek, va la mint a 8517 12, 
a 8517 69 31 és a 8517 69 39 ki vé te lé vel

ex 8517

Ve ze té kes te le fon ké zi be szé lõ je 8518 30 20

Szö veg is mét lõ ké szü lék te le fon hoz 8519 81 11

Dik ta fon, amely csak kül sõ áram for rás sal mû kö dik 8519 81 51

Te le fon üze net-rög zí tõ 8519 50 00

Ra dar ké szü lék, rá di ó na vi gá ci ós se géd ké szü lék és rá di ós táv irá nyí tó ké szü lék 8526

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8471 vtsz. alá tar to zó au to ma ti kus adat fel dol go zó
rend szer ben hasz ná la tos ka tód su gár csö ves mo ni tor

8528 41 00

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8471 vtsz. alá tar to zó au to ma ti kus adat fel dol go zó
rend szer ben hasz ná la tos más mo ni tor

8528 51 00

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8471 vtsz. alá tar to zó au to ma ti kus adat fel dol go zó
rend szer ben hasz ná la tos pro jek tor

8528 61 00

Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép ál tal lét re ho zott di gi tá lis in for má ció
meg je le ní té sé re al kal mas, sík pa nel meg je le ní tõ (pél dá ul fo lya dék kris tá lyos
esz köz) se gít sé gé vel mû kö dõ más pro jek tor

8528 69 10

Elekt ro mos el len õr zõ jel zõ-, és biz ton sá gi be ren de zés vas út, vil la mos vas út,
köz út bel ví zi ki kö tõ, ki kö tõi be ren de zés vagy re pü lõ tér szá má ra (a 8608 vtsz.
alá tar to zók ki vé te lé vel)

ex 8530

Elekt ro ni kus for dí tó gép vagy szó tár 8543 70 10

Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek

Mik ro fon és tar tó szer ke ze te; hang szó ró, do boz ba sze rel ve is; fej hall ga tó és
fül hall ga tó, mik ro fon nal össze épít ve is, va la mint egy mik ro fon ból és egy vagy
több hang szó ró ból álló egy ség; hang frek ven ci ás elekt ro mos erõ sí tõ; elekt ro mos 
hang erõ sí tõ egy ség a 8518 30 20 vtsz. alá tar to zó ter mé kek ki vé te lé vel

ex 8518

Hang fel ve võ- vagy hang le ját szó ké szü lék a 8519 50, a 8519 81 11 és a 
8519 81 51 vtsz. alá tar to zó ter mé kek ki vé te lé vel

ex 8519

Vi deo fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lék, vi de ot un er rel egy be épít ve is ex 8521*

Te le ví zi ós ka me rák (fel ve võk), di gi tá lis fény ké pe zõ gé pek és
vi deo ka me ra-fel ve võk a 8525 80 11 ki vé te lé vel

ex 8525 80

Rá dió mû sor-ve võ ké szü lék, hang fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lék kel vagy órá val 
kom bi nál va is, kö zös ház ban

8527

Mo ni to rok és ki ve tí tõk, be épí tett te le ví zió ve võ-ké szü lék nél kül; te le ví zi ós adás 
vé te lé re al kal mas ké szü lék, rá dió mû sor-ve võ ké szü lé ket vagy hang-
vagy kép fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lé ket ma gá ban fog la ló is, a 8528 41 00,
a 8528 51 00, a 8528 61 00 és a 8528 69 10 vtsz. alá tar to zó ter mé kek
ki vé te lé vel

ex 8528

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8525–8528 vtsz. alá tar to zó ké szü lé kek
al kat ré szei:

ex 8529

Fény ké pe zõ gép (a moz gó fény ké pé sze ti ki vé te lé vel); fény ké pé sze ti
vil la nó fény-ké szü lék és vil la nó kör te, a 8539 vtsz. alá tar to zó ki sü lé si csõ
ki vé te lé vel

Azon nal elõ hí vó (po la ro id) fény ké pe zõ gép 9006 40 00

Fény ké pe zõ gép köz vet len ke re sõ vel [egy len csés vissza tük rö zés (SLR)],
leg fel jebb 35 mm szé les sé gû film te kercs hez

9006 51 00
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám 
és HR al szám

KN al szám

Más fény ké pe zõ gép, 35 mm-nél ki sebb szé les sé gû film te kercs hez 9006 52 00

Más fény ké pe zõ gép 35 mm szé les sé gû film te kercs hez 9006 53

Fény ké pé sze ti vil la nó fény-ké szü lék és vil la nó kör te:

Ki sü lé si csõ vel mû kö dõ (elekt ro ni kus) vil la nó fény-ké szü lék 9006 61 00

Moz gó kép fel ve võ (ka me ra) és -ve tí tõ, hang fel ve võ vagy
hang le ját szó ké szü lék kel vagy anél kül:

Ka me ra, 16 mm-nél kes ke nyebb vagy su per 8-as film hez: 9007 11 00

Ka me ra, más film hez 9007 19 00

Ál ló kép ve tí tõ, a moz gó fény ké pé sze ti-gép ki vé te lé vel; fény ké pé sze ti na gyí tó és
ki csi nyí tõ (moz gó-fény ké pé sze ti ki vé te lé vel)

Dia ve tí tõ 9008 10 00

Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok, ki vé ve a nagy mé re tû,
hely hez kö tött ipa ri szer szá mok

Más, au to ma ta ipa ri var ró gép 8452 21 00*

Fém ipa ri esz ter ga (be le ért ve az esz ter gá ló köz pon tot is): 8458*

Anyag le vá lasz tás sal mû kö dõ fém ipa ri fú ró-, fu rat meg mun ká ló,
ma ró me net vá gó vagy me net fú ró gép (be le ért ve a hor doz ha tó fú ró gé pet is),
a 8458 vtsz. alá tar to zó esz ter ga (be le ért ve az esz ter gá ló köz pon tot is)
ki vé te lé vel:

8459*

Gya lu gép, vé sõ-, hor nyo ló-, üre ge lõ-, fo gas ke rék ma ró, fo gas ke rék-
kö szö rü lõ vagy fo gas ke rék-si mí tó gép, fû rész- és vá gó gép, va la mint más vtsz.
alá nem osz tá lyoz ha tó fém vagy cer met le vá lasz tás sal mû kö dõ más
szer szám gép:

8461*

Szer szám gép (be le ért ve a sze ge zõ-, ra gasz tó- vagy más össze ál lí tó gé pet is) fa,
pa ra fa, csont, ke mény gu mi; ke mény mû anyag vagy ha son ló ke mény anyag
meg mun ká lá sá ra

8465*

Ko vá cso ló, ka la pá ló vagy ala kos saj to ló szer szám gép (be le ért ve a prés gé pet is)
fém meg mun ká lá sá ra; nyí ró, haj lí tó, haj to ga tó, re dõ zõ, si mí tó, egyen ge tõ,
nyí ró, lyu kasz tó vagy ro vát ko ló szer szám gép (be le ért ve a prés gé pet is) fém
meg mun ká lá sá ra; más hol nem em lí tett prés gép fém vagy ke mény fém
meg mun ká lá sá ra

8462*

Anyag le vá lasz tás nél kül mû kö dõ más szer szám gép fém vagy ce ment
meg mun ká lá sá ra

8463*

Kézi hasz ná la tú szer szám, pne u ma ti kus, hid ra u li kus, vagy be épí tett elekt ro mos
vagy nem elekt ro mos mo tor ral mû kö dõ

ex 8467*

Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek

Na po zó ágyak, na po zó lám pák és ha son ló, na po zás hoz hasz nált fel sze re lé sek:

Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló fény csõ vel:

Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló fény csõ vel leg fel jebb 100 cm
csõ hosszú ság gal

8543 70 51

Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló más fény csõ vel 8543 70 55

Más, na po zó ágyak, -lám pák, ha son ló fel sze re lé sek na po zás hoz 8543 70 59

Vil lany vo nat, vá gány, jel zõ lám pa és más tar to zé kai; csök ken tett mé re tû
„mé ret ará nyos” össze sze rel he tõ mo dell kész let ben, mû kö dõ is

9503 00 30

Be épí tett mo tor ral mû kö dõ más já ték és mo dell mû anyag ból 9503 00 75

Be épí tett mo tor ral mû kö dõ más já ték és mo dell más anyag ból 9503 00 79

Té vé hez kap csol ha tó vi deo já ték 9504 10 00

Pénz ér mék kel, bank je gyek kel, bank kár tyák kal, zse to nok kal vagy más
fi ze tõ esz kö zök kel mû kö dõ más já ték, a te ke pá lya-fel sze re lés ki vé te lé vel

9504 30
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám 
és HR al szám

KN al szám

Elekt ro mos au tó ver seny-kész let, ver seny jel le gû 9504 90 10

El len õr zõ és ve zér lõ esz kö zök

Mér leg, vizs gá ló és el len õr zõ mér leg is (az 50 mg vagy en nél na gyobb
ér zé keny sé gû mér leg ki vé te lé vel) be le ért ve a súllyal mû köd te tett szám lá ló
vagy el len õr zõ mér le get is; súly min den faj ta mér leg hez (va la mint a 8423 10
vtsz. alá tar to zó ter mé kek ki vé te lé vel)

ex 8423*

Gép jár mû höz hasz nált ri asz tó be ren de zés 8512 30 10

Elekt ro mos, akusz ti kus vagy vi zu á lis jel zõ be ren de zés (pl. csen gõ, szi ré na
jel zõ táb la, be tö rést vagy tü zet jel zõ ri asz tó ké szü lék), a 8512 vagy a 8530 vtsz.
alá tar to zó ki vé te lé vel

ex 8531

Ada go ló au to ma ták

Bank jegy ki adó au to ma ta 8472 90 30

Au to ma ta el áru sí tó gép (pl. pos tai bé lyeg, ci ga ret ta, étel vagy ital áru sí tá sá ra),
be le ért ve a pénz vál tó gé pet is:

Au to ma ta ital áru sí tó gép be épí tett me le gí tõ- vagy hû tõ ké szü lék kel 8476 21 00

Más el áru sí tó au to ma ta be épí tett me le gí tõ-, hû tõ ké szü lék kel 8476 81 00

Rá dió te le fon ké szü lék

Mo bil te le fon-há ló zat hoz vagy más ve ze ték nél kü li há ló za tok hoz  való
táv be szé lõk

8517 12 00

Rá dió te le fon- vagy rá dió táv író-ve võ ké szü lék

Hor doz ha tó sze mé lyi hívó 8517 69 31

Más rá dió te le fon- vagy rá dió táv író-ve võ ké szü lék 8517 69 39

II. Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka

ex 3923 21

ex 3923 29

2. melléklet a 7/2009. (V. 29.) KvVM rendelethez

[7. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Környezetvédelmi Termékdíj Kódok

I. Ter mék díj kö te les ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj kód jai (KT kód)

A kö vet ke zõ táb lá za tok a KT kó dok elsõ 3 je gyét tar tal maz zák.

Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT kód

Ak ku mu lá tor, elekt ro lit tal fel töl tött Akt. 501
Ak ku mu lá tor, elekt ro lit tal fel nem töl tött Akt. 502
Rá dió te le fon ak ku mu lá to rok Akt. 503

Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai (ide nem értve a kereskedelmi csomagolást)

Cso ma go lás anya ga Ter mék díj tí pu sa KT kód

Mû anyag Cskt. 419
Pa pír, kar ton és ter mé sze tes ala pú tex til Cskt. 439
Alu mí ni um Cskt. 441
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Cso ma go lás anya ga Ter mék díj tí pu sa KT kód

Fém (ki vé ve alu mí ni um) Cskt. 448
Fa Cskt. 459
Üveg Cskt. 479
Tár sí tott Cskt. 489
Egyéb Cskt. 499

Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának elsõ 3 jegye

Cso ma go lás tí pu sa Ter mék díj tí pu sa KT kód

Mû anyag 1,5 li te rig Cskt. 4A9
Mû anyag 1,5 li ter fe lett Cskt. 4B9
Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 3 li te rig Cskt. 4C9
Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 3,001–20 li ter kö zött Cskt. 4D9
Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 20 li ter fe lett Cskt. 4E9
Üveg 1 li te rig Cskt. 4F9
Üveg 1 li ter fe lett Cskt. 4G9
Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li te rig
Ré teg zett ital cso ma go lás Cskt. 4H9
Egyéb Cskt. 4I9
Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li ter fe lett
Ré teg zett ital cso ma go lás Cskt. 4J9
Egyéb Cskt. 4K9
Fém 1,0 li te rig Cskt. 4L9
Fém 1,0 li ter fe lett Cskt. 4M9
Egyéb anya gok 1,0 li te rig Cskt. 4N9
Egyéb anya gok 1,0 li ter fe lett Cskt. 4O9
Gyûj tõ kód új ra hasz nál ha tó cso ma go lás le vo ná sá hoz Cskt. 4ÚL
Gyûj tõ kód nem új ra hasz nál ha tó cso ma go lás le vo ná sá hoz Cskt. 4HL

Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának 3. jegye a 2008. évi visszaigénylési jogosultság
igénybevételéhez

Ke res ke del mi cso ma go lás ter mék kör Ter mék díj tí pu sa KT kód

Mû anyag be vá sár ló rek lám tás ka Cskt. A
Bor Cskt. B
Sör Cskt. C
Al ko hol ter mék, köz tes al ko hol ter mék Cskt. D
Ás vány víz, kris tály víz Cskt. E
Ivó víz, szik víz Cskt. F
Szén sa vas üdí tõ ital, va la mint tar tó sí tó szert tar tal ma zó nem szén sa vas
üdí tõ ital, illetve szörp

Cskt. G

Tar tó sí tó szert nem tar tal ma zó, nem szén sa vas üdí tõ ital, il let ve szörp Cskt. H
Az összes ter mék tech ni kai gyûj tõ kód ja Cskt. 9

Egyéb kõolajtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT kód

Ke nõ olaj Kkt. 601
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Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT kód

Gu mi ab roncs Gkt. 211

Hûtõközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT kód

Hû tõ kö zeg Hkkt. 809

Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT kód

Rek lám hor do zó pa pí rok Pkt. 900

Elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék kör meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT kód

Ház tar tá si nagy gé pek Ekt. 101
Ház tar tá si kis gé pek Ekt. 102
In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek, ki vé ve rá dió te le fon készülék Ekt. 103
Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek Ekt. 104
Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok, ki vé ve a hely hez
kö tött, nagy mé re tû ipa ri szerszámok

Ekt. 105

Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek Ekt. 106
El len õr zõ, ve zér lõ és meg fi gye lõ esz kö zök Ekt. 107
Ada go ló au to ma ták Ekt. 108
Rá dió te le fon ké szü lék Ekt. 109

A KT kód 4–5. je gye:

00, ha a ter mék sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben nem ré sze sül, to váb bá ha a ke res ke del mi cso ma go lás
„H” díj té tel vo nat ko zá sá ban sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben nem ré sze sül, és E1 díj té tel
vo nat ko zá sá ban kedvezményben nem részesül;

05, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben
nem ré sze sül, és a Kt. 12.  § (7) be kez dés alap ján nem kell a ter mék dí jat meg fi zet ni [a Kt. 2.  §
(1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont já ban
meg ha tá ro zott „E1” ter mék díj té tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12.  §
(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szin ten nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol];

09, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „E2” díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben nem részesül;

10, ha a ter mék ked vez mény ben ré sze sül, to váb bá ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel és az „E1”
díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben részesül;

15, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül, és a Kt. 12.  §
(7) be kez dés alap ján nem kell a ter mék dí jat meg fi zet ni [a Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont já ban meg ha tá ro zott „E1”
ter mék díj té tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12.  § (7) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget csomagol];

19, ha a ter mék „E2” díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben részesül;

20, ha a ter mék tel jes men tes ség ben ré sze sül, to váb bá ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel tel jes
men tes ség ben és az „E1” ter mék díj vo nat ko zá sá ban kedvezményben nem részesül;

21, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel tel jes men tes ség ben és az „E1” ter mék díj vo nat ko zás ban
ked vez mény ben részesül;
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25, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül, és a Kt. 12.  §
(7) be kez dés alap ján nem kell a ter mék dí jat meg fi zet ni [a Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont já ban meg ha tá ro zott „E1”
ter mék díj té tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12.  § (7) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget csomagol];

30, ha a ter mék nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben ré sze sül, to váb bá a ke res ke del mi cso ma go lás
„H” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben, „E1” díj té tel vo nat ko zá sá ban 
kedvezményben részesül;

35, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben és
ked vez mény ben ré sze sül, és a Kt. 12.  § (7) be kez dés alap ján nem kell a ter mék dí jat meg fi zet ni [a Kt.
2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék let 
2.4. b) pont já ban meg ha tá ro zott „E1” ter mék díj té tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni,
ha a Kt. 12.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget 
csomagol];

40, ha a ter mék nem tel jes men tes ség ben ré sze sül, to váb bá ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel
vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben, „E1” díj té tel vo nat ko zá sá ban kedvezményben részesül;

41, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben, „E1” díj té tel
vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben nem részesül;

42, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben, il let ve
ked vez mény ben ré sze sül, és „E” díj té tel vo nat ko zá sá ban fizetési kötelezettsége nincs;

43, ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben, illetve
kedvezményben nem részesül, és „E” díjtétel vonatkozásában fizetési kötelezettsége nincs;

45, ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben részesül, és az
„E1” díjtételt a Kt. 12.  § (7) bekezdés alapján nem kell a termékdíjat megfizetni [a Kt. 2.  § (1) bekezdés 
a)–c) pontjában meghatározott kötelezettnek a Kt. 2. számú melléklet 2.4. b) pontjában meghatározott
„E1” termékdíjtétel alapján számított termékdíjat nem kell megfizetni, ha a Kt. 12.  § (7) bekezdésében
meghatározott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget csomagol];

46, ha a ,,H” díjtétel számlán átvállalásra került, és „E” díjtétel vonatkozásában kedvezményben részesül;

47, ha a ,,H” díjtétel számlán átvállalásra került, és „E” díjtétel vonatkozásában kedvezményben nem
részesül;

50, ha a termékdíjat jogszabály alapján nem kell megfizetni;

51, ha a termékdíjat a Kt. 5/C.  § (4) bekezdése alapján nem kell megfizetni;

52, ha a termékdíjat a Kt. 5/C.  § (5) bekezdése alapján nem kell megfizetni (kenõolaj közvetlen anyagként
 való felhasználása esetén);

53, ha a termékdíjat a Kt. 5/C.  § (6) bekezdése alapján nem kell megfizetni (raktározási vámszabad
területre külföldrõl történõ betároláskor);

54, ha a termékdíjat a Kt. 5/C.  § (7) bekezdése alapján nem kell megfizetni (a Kt. hatálya alá tartozó
termékek, amelyek a vámjogszabályok szerint mentesek a behozatali vámok alól);

55, ha a termékdíjat a Kt. 12.  § (7) bekezdése alapján nem kell megfizetni [a Kt. 2.  § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott kötelezettnek a Kt. 2. számú melléklet 2.4. b) pontjában meghatározott
„E1” termékdíjtétel alapján számított termékdíjat nem kell megfizetni, ha a Kt. 12.  § (7) bekezdésében
meghatározott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget csomagol];

56, ha a termékdíj-fizetési kötelezettség korábban teljesítésre került, mivel újrahasználható
termékdíjköteles termék újbóli felhasználás történik;

60, ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;

61, ha a termékdíj exportált, vagy Közösségen belül értékesített termékdíjköteles termék után megfizetésre
került, és az visszaigénylésre kerül;

62, ha a termékdíj a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált
termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;

63, ha a termékdíj a nemzetközi szerzõdés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
Biztonsági Beruházási programja meg valósítása keretében behozott, felhasznált termékek után
megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
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64, ha a termékdíj a termékdíjköteles kenõolajok után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;

65, ha a termékdíj megfizetésre került, és az egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül;

66, ha az „E1” termékdíj a Kt. 5/E.  § (1) bekezdése szerint az újrahasználható csomagolás visszavétele és
újrahasználata után 100%-os visszaigényléssel történõ levonásra kerül;

67, ha az „E1” termékdíj a Kt. 5/E.  § (3) bekezdése szerint a nem újrahasználható csomagolás visszavétele
és anyagában történõ hasznosítása után 85%-os levonásra kerül;

68, ha az „E2” termékdíj a Kt. 5/E.  § (2) bekezdése szerint az újrahasználható csomagolás visszavétele és
átadása után 100%-os levonásra kerül;

69, ha az „E2” termékdíj a Kt. 5/E.  § (4) bekezdése szerint a nem újrahasználható csomagolás hulladékának 
és átadása után 85%-os levonásra kerül;

70 ha a mûanyag (bevásárló-reklám) táska „E” termékdíja a Kt. 5/E.  § (5) bekezdése szerint
környezetbarát reklám bevásárló táskák meghatározott arányban forgalmazott mennyisége esetén
100%-os levonásra kerül;

90, az összes termék (a 00–89-es végzõdéssel rendelkezõ termékek gyûjtõkódja).

A KT kód 6–7. ki egé szí tõ je gye (szár ma zás kód):

Ter mék szár ma zá sa Kö te le zet ti stá tus Szár ma zás kód

Bel föl di elõ ál lí tá sú
ter mék

Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó B1

Sa ját célú fel hasz ná ló B2

Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ to vább for gal ma zó vevõje B3

Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je (csak Egyéb kõ olaj ter mék és
Rek lám hor do zó pa pír esetén)

B4

Cso ma go lás ese tén az elsõ bel föl di for gal ma zó vagy sa ját  cé lú fel hasz ná ló
kész let re vé tel kor ke let kez te tõ fi ze té si kötelezettség esetén

B5

Bér gyár ta tó B6

Bel sõ tech ni kai kód B9

A Kt. 2/A.  § (2) be kez dés sze rin ti át vál la ló BA

A Kt. 2/A.  § (3) be kez dés a) pont aa) al pont ja sze rin ti ex por tá ló,
Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí tõ elsõ belföldi vevõ

BB

A Kt. 2/A.  § (3) be kez dés a) pont aa) al pont ja sze rin ti bér gyár tó BC

A Kt. 2/A.  § (3) be kez dés a) pont ab) al pont ja sze rin ti ex por tá ló,
Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí tõ elsõ belföldi vevõ

BD

A Kt. 2/A.  § (3) be kez dés a) pont ac) al pont ja sze rin ti hasz no sí tást
ko or di ná ló szervezet

BE

Eu ró pai Kö zös ség bõl
be ho zott ter mék

Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó K1

Sa ját célú fel hasz ná ló K2

Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ to vább for gal ma zó vevõje K3

Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó vagy sa ját célú fel hasz ná ló kész let re
vé tel kor ke let kez te tõ fi ze té si kö te le zett ség esetén

K5

Bel sõ tech ni kai kód K9

Har ma dik or szág ból
im por tált ter mék

Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó I1

Sa ját célú fel hasz ná ló I2

Elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ to vább for gal ma zó vevõje I3

Bel sõ tech ni kai kód I9

Bel föl di elõ ál lí tá sú kö zös ség bõl be ho zott és har ma dik or szág ból im por tált ter mé kek bel sõ tech ni kai
gyûjtõkódja

99
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II. Ter mék díj kö te les ter mék bõl kép zõ dõ hul la dék kör nye zet vé del mi ter mék díj kód jai (HKT-kód)

A 9 szám je gyû HKT-kód fel épí té se:

1. po zí ció: 1 – a bel föl dön ke let ke zõ és bel föl dön ke zelt hul la dék esetén

2 – a bel föl dön ke let ke zõ, de kül föl dön ke zelt hul la dék esetén

9 – a bel föl dön ke let ke zõ és bel föl dön, va la mint kül föl dön ke zelt hul la dék össze sen 
  (1+2)

3 – or szá gon kí vül ke let ke zõ, de bel föl dön ke zelt hul la dék esetén

2–4. po zí ció: 900 – hul la dék ke ze lés ese tén (bel sõ tech ni kai kód)

010 – vissza vett hul la dék mennyi sé ge össze sen (011+012)

011 – la kos ság tól vissza vett hul la dék mennyi sé ge esetén

012 – nem la kos ság tól vissza vett hul la dék mennyi sé ge esetén

100 – be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge ese tén (101+102)

101 – la kos sá gi sze lek tív hul la dék gyûj tés bõl be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge esetén

102 – nem la kos sá gi sze lek tív hul la dék gyûj tés bõl be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge 
  esetén

200 – kész le te zett hul la dék mennyi sé ge ese tén

300 – elõ ke zelt hul la dék mennyi sé ge ese tén

310 – elõ ke zelt (vá lo ga tás) hul la dék mennyi sé ge esetén

320 – elõ ke zelt (bon tás) hul la dék mennyi sé ge ese tén

400 – összes hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén

410 – anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

411 – biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

412 – újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

413 – visszanyeréssel alapanyaggá átalakított – anyagában hasznosított hulladék 
  mennyisége esetén

414 – egyéb anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

420 – energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén

421 – hulladékégetõben energetikai hasznosítással történõ elégetés esetén

422 – energia visszanyerés esetén

430 – más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén

500 – ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

510 – elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

520 – lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

530 – más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége 
  esetén

5–9. pozíció: megegyezik a KT kód elsõ öt jegyének felépítésével 
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A szociális és munkaügyi miniszter,
valamint az önkormányzati miniszter

13/2009. (V. 29.) SZMM–ÖM
együttes rendelete

a szegregált lakókörnyezet felszámolása céljából
helyi önkormányzat részére 2009. évben nyújtott

támogatásról

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 29. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában, valamint
az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
megállapított feladatkörünkben eljárva – a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatároott fel-
adatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kiké-
résével – a következõket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) szegregált lakókörnyezet: az a legalább egy ház-
tömbbõl álló településrész, ahol a súlyosan hátrányos
helyzetû lakosságnak a településrész teljes lakosságához
viszonyított aránya legalább 50%,

b) integrált lakókörnyezet: az a legalább egy háztömb-
bõl álló településrész, ahol a súlyosan hátrányos helyzetû
lakosságnak a településrész teljes lakosságához viszonyí-
tott aránya legfeljebb 40%,

c) háztömb: az épített környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának
26. pontjában meghatározott, egy telektömbön lévõ lakás
céljára szolgáló építmények összessége,

d) súlyosan hátrányos helyzetû lakosság: a 18. életévet
betöltött, de a 62. életévet be nem töltött lakosságon belül
azon személyek összessége, akik legfeljebb az iskola
8. évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sike-
resen, és a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélkü-
liek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) be-
kezdésének e) pontja szerinti keresõ tevékenységet
(a továbbiakban: keresõ tevékenység) nem folytatnak,

e) szegregációs index: a súlyosan hátrányos helyzetû
lakosság aránya a 18. életévet betöltött, de a 62. életévet be
nem töltött teljes lakossághoz képest az adott településen,
illetve a legalább egy háztömbbõl álló településrészen,

f) beruházás: építési telek vásárlása, új lakás vásárlása,
építése, használt lakás vásárlása, felújítása, átalakítása, il-
letve az építéssel, átalakítással összefüggõ bontás.

2. §

(1) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
5. számú mellékletének 29. pontja szerinti központosított
elõirányzatból vissza nem térítendõ támogatás nyújtható
a helyi önkormányzat részére a szegregált lakókörnyezet
felszámolásának, valamint a szegregált lakókörnyezetben
élõk társadalmi és gazdasági kirekesztettségének meg-
szüntetése, életminõségük javítása, integrált lakókörnye-
zetben való elhelyezésük elõsegítése céljából.

(2) A támogatást a helyi önkormányzat az (1) bekezdés-
ben meghatározott cél megvalósítása érdekében pályázati
úton igényelheti. A pályázaton igényelhetõ támogatás
a célt megvalósító beruházáshoz szükséges összköltség
legfeljebb 100%-a, de helyi önkormányzatonként nem ha-
ladhatja meg a 80 millió forintot.

(3) A támogatás kizárólag a helyi önkormányzat tulaj-
donában álló, illetve tulajdonába kerülõ, a lakások és he-
lyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatko-
zó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 3. §-ának (1) bekezdése szerinti szo-
ciális helyzet alapján történõ bérbeadás célját szolgáló ön-
kormányzati lakással összefüggõ beruházásra vehetõ
igénybe. A támogatás mellett a beruházáshoz egyéb uniós
vagy hazai támogatás is igénybe vehetõ, de együttes össze-
gük nem haladhatja meg a beruházás összköltségének
100%-át.

(4) A (3) bekezdés szerinti szociális bérlakás nem idege-
níthetõ el a mûködtetési kötelezettség idõtartama alatt,
amely a támogatási szerzõdés megkötésének napjától szá-
mított:

a) 2 év, ha a támogatás teljes összege nem éri el az
1 millió forintot,

b) 3 év, ha a támogatás teljes összege eléri az 1 millió
forintot, de nem haladja meg az 5 millió forintot,

c) 5 év, ha a támogatás teljes összege eléri az 5 millió
forintot, de nem haladja meg a 15 millió forintot,

d) 10 év, ha a támogatás teljes összege meghaladja
a 15 millió forintot.

(5) A támogatás szempontjából elismerhetõek a nyertes
pályázóval kötött támogatási szerzõdés idõtartama alatt
a beruházással összefüggésben felmerült valós, számlával,
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illetve adásvételi szerzõdéssel igazolt, és a mûszaki szak-
értõ által kiadott igazolás alapján a piaci árhoz igazodó
alábbi költségek:

a) új vagy használt lakás, építési telek vételára,
b) lakás építése, felújítása, átépítése, hozzáépítés, vala-

mint az ezekkel kapcsolatos bontás (a továbbiakban együt-
tesen: építés) során felmerült tervezési, anyag- és munka-
díjak,

c) lakás vásárlása, építése során felmerült illeték és
a külön jogszabályok által elõírt engedélyek költségei,
ügyvédi megbízási díj,

d) a programvezetõ (kivéve, ha egyben a települési ön-
kormányzat polgármestere, jegyzõje vagy az önkormány-
zat által közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott más személy), illetve a szociális munkás
(kivéve, ha az önkormányzattal közszolgálati, közalkal-
mazotti jogviszonyban áll) munkabére (díja) és az ahhoz
kapcsolódó munkáltatót terhelõ járulék.

(6) Az (5) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott költ-
ség nem haladhatja meg a teljes támogatás 10 százalékát.

(7) A támogatás csak abban az esetben igényelhetõ az
általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is
tartalmazó összköltség alapján, ha a pályázónak a támoga-
tásból megvalósított cél kapcsán ÁFA-levonási joga nincs.

(8) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak,
amely

a) lejárt esedékességû köztartozással rendelkezik (an-
nak megfizetéséig), vagy

b) adósságrendezési eljárás alatt áll.

(9) A támogatási igény benyújtása elõtt megkezdett be-
ruházáshoz támogatás nem adható. A beruházás megkez-
dése idõpontjának

a) lakás vagy építési telek vásárlása esetén az adásvéte-
li szerzõdés megkötésének dátumát,

b) építéssel, felújítással, átalakítással vagy az e tevé-
kenységekkel összefüggõ bontással járó beruházás esetén
az építési naplóba történõ elsõ bejegyzés napját
kell tekinteni.

A támogatás feltételei

3. §

(1) Támogatást igényelhet az a helyi önkormányzat,
a) ahol a település lakosainak száma nem haladja meg

a 15 000 fõt,
b) amelynek a belterületén, illetve külterületén lévõ

szegregált lakókörnyezetben legalább 4, de legfeljebb
25 lakás található,

c) amely a támogatás, illetve egyéb források felhaszná-
lásával biztosítani tudja a szegregált lakókörnyezetben élõ
súlyosan hátrányos helyzetû lakosság integrált lakókör-
nyezetben történõ lakhatását, és

d) ahol a szegregált lakókörnyezetben lévõ lakások kö-
zött 25%-nál nem magasabb a lakáscélú állami támogatás-
sal épült, illetve az állam által támogatott lakásfejlesztési
program keretében épített alacsony komfortfokozatú és
közmûvesítettséggel nem rendelkezõ lakások (csökkentett
értékû lakások) aránya.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során ak-
kor biztosított az integrált lakókörnyezetben történõ lakha-
tás, ha

a) a szegregált lakókörnyezet felszámolása nem jár
együtt új szegregált lakókörnyezet létrehozásával, vagy
a településen található más szegregált lakókörnyezet la-
kásállományának növekedésével,

b) azon a településen, ahol a súlyosan hátrányos hely-
zetû lakosság aránya meghaladja az 50%-ot, a programmal
érintetteket illetõen megvalósul az integrált lakókörnye-
zetben való elhelyezés,

c) a szegregált lakókörnyezetben élõk más településen
történõ lakhatásának biztosítására csak kivételesen indo-
kolt esetben, az átköltözõk írásbeli hozzájárulásával és ab-
ban az esetben kerül sor, ha az átköltözés hozzájárul a ke-
resõ tevékenység végzéséhez,

d) a program zárásakor biztosítható, hogy a program-
mal érintett lakókörnyezet szegregációs indexe nem halad-
ja meg a település egészének a szegregációs indexét,

e) a súlyosan hátrányos helyzetû lakosság részére a he-
lyi önkormányzat által kötelezõen nyújtandó szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási
valamint a munkaerõ-piaci, felnõttképzési ellátásokhoz,
szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlõ eséllyel bizto-
sítható.

(3) A pályázat elbírálása során elõnyt jelent
a) amennyiben a helyi önkormányzat rendelkezik helyi

esélyegyenlõségi programmal,
b) a (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat meghaladó

szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés biztosítá-
sa, valamint

c) ha az Lt. 91/A. §-ának 5–6. pontjaiban meghatáro-
zott komfort nélküli lakás vagy szükséglakás, illetve az
építésügyi hatóság által életveszélyesnek nyilvánított la-
kás kiváltására kerül sor.

Pályázati eljárás

4. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot,
b) a 2. számú melléklet szerint elkészített költségtervet,
c) a 3. számú melléklet szerint a pályázó igazolását ar-

ról, hogy a szegregált lakókörnyezetben élõ nagykorú sze-
mélyek már 2009. január 1-je elõtt életvitelszerûen a szeg-
regált lakókörnyezetben éltek,

d) a közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervet, il-
letve az önkormányzati intézkedési tervet, amely a közok-
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tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-a szerint
tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szol-
gáló intézkedéseket,

e) a képviselõ-testület határozatát a pályázatban való
részvételrõl,

f) a szegregált lakókörnyezetben élõk érdekeit képvise-
lõ, az érintett szegregált lakókörnyezetben élõk többsége
által a pályázat elõkészítése során megválasztott személy
megválasztásáról szóló jegyzõkönyv másolatát,

g) a helyi önkormányzat által kötelezõen nyújtandó
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, illetve az
ezeket meghaladó ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítását igazoló, valamint az egyenlõ esé-
lyû hozzáférés megteremtése érdekében tervezett intézke-
désekre vonatkozó dokumentumokat, nyilatkozatokat,

h) a munkaerõ-piaci szolgáltatásokhoz (képzések,
programok), felnõttképzéshez való hozzáférés biztosítását
igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat,

i) a szegregált lakókörnyezetben élõk más településen
történõ lakhatásának biztosítása esetén

ia) az átköltözõk írásbeli hozzájárulásait,
ib) a keresõ tevékenység végzésére vonatkozó doku-

mentumokat, nyilatkozatokat,
j) a 3. § (3) bekezdésében foglalt elõnyt jelentõ körül-

mények fennállása esetén az azt igazoló dokumentumokat.

5. §

(1) A helyi önkormányzat a pályázatot 2009. június
15-éig elektronikus úton és papír alapon egy eredeti és egy
hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár
illetékes regionális igazgatósága megyei szervezeti egysé-
géhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A határ-
idõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jár el azzal,
hogy hiánypótlás, módosítás esetén 5 munkanapos határ-
idõt tûz ki. Az Igazgatóság a továbbítható támogatási igé-
nyeket legkésõbb június 30-áig elektronikus úton továb-
bítja a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz (a továb-
biakban: SZMM). Ezzel egyidejûleg az Igazgatóság az
elektronikusan továbbított pályázat eredeti példányát is
megküldi az SZMM részére.

(3) A beérkezett pályázatok elõértékelését az SZMM
a 4. számú mellékletében meghatározott értékelési szem-
pontok alapján végzi.

(4) A pályázatok elbírálásához – az elõértékelés figye-
lembevételével – a tárcaközi bíráló bizottság (a továbbiak-
ban: bizottság) 2009. július 15-éig döntési javaslatot ké-
szít. A bizottság az SZMM és az Önkormányzati Miniszté-
rium (a továbbiakban: ÖM) 2-2 képviselõjébõl, valamint
a Pénzügyminisztérium 1 képviselõjébõl áll. A bizottság
elnökét a bizottság tagjai az SZMM képviselõi közül ma-
guk választják.

(5) A bizottság javaslata alapján a pályázatokról a szo-
ciális és munkaügyi miniszter, valamint az önkormányzati
miniszter 2009. július 31-éig dönt.

(6) A támogatási döntést az SZMM és az ÖM a honlap-
ján nyilvánosságra hozza.

Szerzõdéskötés, a támogatás folyósítása

6. §

(1) A szociális és munkaügyi miniszter és az önkor-
mányzati miniszter a nyertes pályázóval (a továbbiakban:
támogatott) 2009. augusztus 15-éig támogatási szerzõdést
köt. E határidõnek a támogatott hibájából történõ elmu-
lasztása jogvesztõ. A támogatási szerzõdés egy másolati
példányát a szociális és munkaügyi miniszter megküldi az
Igazgatóságnak.

(2) A támogatást az ÖM utalványozása alapján a szerzõ-
déskötéstõl számított 15 napon belül a Magyar Állam-
kincstár egy összegben folyósítja a támogatott részére.

Az elõirányzat maradványának felhasználása

7. §

(1) A Magyar Államkincstár a 6. § (2) bekezdése szerint
folyósított támogatások együttes összegérõl, illetõleg az
elõirányzat maradványösszegérõl a folyósítást követõen
haladéktalanul tájékoztatja az SZMM-et.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti maradvány
összege eléri a 10 millió forintot, az SZMM és az ÖM
a maradvány összegét a honlapján nyilvánosságra hozza,
és ezzel egyidejûleg zárt, meghívásos pályázatot hirdet
azon helyi önkormányzatok számára, amelyek az 5. § sze-
rinti pályázati eljárásban pályázatot nyújtottak be, de ré-
szükre támogatás nem került megállapításra. A meghívá-
sos pályázati eljárásban nem vehet részt az a helyi önkor-
mányzat, amelyik az 5. § szerinti pályázat benyújtására
nyitva álló határidõt [5. § (1) bek.] elmulasztotta, vagy
amelyikkel a támogatási szerzõdés megkötése a 6. § (1) be-
kezdésben foglalt okból hiúsult meg.

(3) A meghívásos pályázatra, illetõleg a meghívásos pá-
lyázaton elnyert támogatás felhasználására, ellenõrzésére
és az azzal történõ elszámolásra az e rendeletben foglalta-
kat – a (4)–(6) bekezdés szerinti eltérésekkel – megfele-
lõen alkalmazni kell.

(4) A meghívásos pályázati eljárásban a pályázatot a he-
lyi önkormányzatnak 2009. szeptember 30-áig kell az
Igazgatósághoz benyújtania. Az Igazgatóság a továbbítha-
tó támogatási igényeket legkésõbb 2009. október 15-éig
továbbítja az SZMM-hez.

(5) A bizottság a továbbított pályázatokkal kapcsolatos
döntési javaslatát 2009. október 25-éig készíti el. A bizott-
ság döntési javaslata alapján a meghívásos pályázati eljá-



rás keretében beérkezett pályázatokról a szociális és mun-
kaügyi miniszter, valamint az önkormányzati miniszter
2009. november 10-éig dönt.

(6) A szociális és munkaügyi miniszter és az önkor-
mányzati miniszter a meghívásos pályázati eljárásban
nyertes pályázóval a támogatási szerzõdést 2009. novem-
ber 20-áig köti meg.

A támogatás felhasználása

8. §

(1) A támogatás felett a támogatott rendelkezik és fele-
lõs annak jogszerû felhasználásáért.

(2) A támogatás felhasználására az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben az Áht.-t és az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
deletet kell alkalmazni.

(3) A támogatott munkacsoport felállításával gondosko-
dik a program kidolgozásához és megvalósításához szük-
séges döntéshozatal során a partnerség elvének érvényesü-
lésérõl. A munkacsoport szükség szerint, de legalább ha-
vonta egyszer ülésezik. Döntéseit a döntéshozatalban való
részvételre jogosultak egyszerû többségével hozza. A
munkacsoport állandó tagjai

a) döntéshozatalban való részvételre jogosultként:
aa) a programvezetõ,
ab) a programmal érintett szegregált lakókörnyezetben

élõk érdekeinek képviseletét ellátó személy,
ac) a szociális munkás,
ad) az (5) bekezdés szerinti mentor, és
ae) az (5) bekezdés szerinti mûszaki szakértõ;
b) véleményezési joggal rendelkezõként:
ba) a települési cigány kisebbségi önkormányzat elnö-

ke, ennek hiányában a kisebbségi szószóló,
bb) a civil szervezet, melynek igazoltan legalább há-

roméves folyamatos gyakorlata van beruházási, építési, il-
letve szociális vagy oktatási projektek tervezésében, irá-
nyításában és végrehajtásában, valamint a romák integrá-
ciójának elõsegítésében.

(4) A (3) bekezdés szerinti munkacsoport ülésén – az ál-
landó tagok bármelyikének kezdeményezésére – meghí-
vottként részt vehet

a) a területileg illetékes regionális munkaügyi központ
képviselõje,

b) a szociális és gyámhivatal képviselõje,
c) a helyi önkormányzat által önállóan vagy a helyi ön-

kormányzat részvételével mûködõ társulás útján mûködte-
tett közoktatási intézmény vezetõje,

d) a helyi önkormányzat által önállóan vagy a helyi ön-
kormányzat részvételével mûködõ társulás útján mûködte-
tett szociális, egészségügyi intézmény képviselõje,

e) a (3) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában foglalta-
kon túl a településen mûködõ további kisebbségi önkor-
mányzat elnöke.

(5) A támogatott együttmûködik az SZMM által kijelölt
mûszaki szakértõvel és mentorral. A beruházás a mûszaki
szakértõ jóváhagyásával valósítható meg. A mentor fel-
adata, hogy folyamatos tanácsadással és közvetítéssel se-
gítse elõ a támogatott program megvalósítását. A mûszaki
szakértõ és a mentor mûködésének költségeit az SZMM
a Kvtv. XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium feje-
zete 16. cím, 51. alcím, 9. jogcímcsoport Roma Integráció
Évtizede Program végrehajtása elõirányzatának terhére
biztosítja.

(6) A támogatás felhasználásának határideje 2010. má-
jus 31-e. Az ezen határidõig fel nem használt támogatás-
részt – az Áht.-ban meghatározottak szerint – kamattal nö-
velten vissza kell fizetni a központi költségvetés javára.

Ellenõrzés, elszámolás

9. §

(1) Az e rendelet szerint igényelt támogatás jogtalan
igénybevétele esetén az Áht. 64/B. §-ának (1)–(2) bekez-
désében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról
elkülönítetten, naprakész nyilvántartást vezetni, az ellen-
õrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért
dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni el-
lenõrzést lehetõvé tenni.

(3) A támogatás felhasználását – az erre külön jogsza-
bályban meghatározott szerveken túlmenõen – alkalom-
szerûen, helyszíni ellenõrzés keretében az SZMM, az ÖM,
illetve az általuk megbízott szerv is ellenõrizheti.

(4) A támogatott a támogatás felhasználásáról 2009. de-
cember 31-ei fordulónappal, a zárszámadás keretében és
annak rendje szerint köteles elszámolni az Igazgatóság
felé. A támogatásnak a 2009. december 31-én feladattal és
kötelezettségvállalással terhelt maradványával 2010. jú-
nius 30-áig kell elszámolni.

(5) A támogatások igénybevételének és az elszámolás
szabályszerûségének vizsgálatát az Igazgatóság végzi.

(6) A támogatás elszámolásához a támogatott szakmai
és pénzügyi beszámolót készít. A szakmai beszámoló elfo-
gadásáról a mentor és a mûszaki szakértõ által történõ el-
lenjegyzést követõen az SZMM, a pénzügyi beszámoló el-
fogadásáról az Igazgatóság dönt.

Záró rendelkezés

10. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Herczog László s. k., Varga Zoltán s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter önkormányzati miniszter
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

A TELEPEKEN ÉS TELEPSZER  LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉL K
INTEGRÁCIÓJÁT SZOLGÁLÓ PROJEKT 

RÉSZLETES TERVÉNEK 
AZ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

1. A PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT ADATAI  
(A Magyar Államkincstár tölti ki.) 

A pályázat azonosítója: iktatószáma: érk. ideje: 

(A pályázó tölti ki.) 

A program rövid (fantázia) neve: 

A település neve: 

A település polgármesterének neve: 

megye:Az önkormányzat 

hivatalos címe: irányítószáma: 

levelezési címe: 

telefonszáma: faxszáma: 

e-mail címe: honlapjának címe: 

A projektvezet  neve: telefonszámai: 

faxszáma: e-mail címe: 

Az önkormányzat adószáma: 

A számlavezet  pénzintézet neve: 
címe:

A számlaszáma: 
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2. AZ EGYÜTTM KÖD  PARTNEREK F BB ADATAI

2.1. Az együttm köd  partnerek neve 

Az 1. tag neve:  
[8. § (3) bekezdés 
ab) pont] 

nevének rövidítése: 

A 2. tag neve:  
[8. § (3) bekezdés 
ac) pont] 

nevének rövidítése:

A 3. tag neve:  
[8. § (3) bekezdés 
ba) pont] 

nevének rövidítése:

A 4. tag neve:  
[8. § (3) bekezdés 
bb) pont] 

nevének rövidítése:

Az 5. tag neve:  
[8. § (4) bekezdés a)
pont]

nevének rövidítése:

A 6. tag neve:  
[8. § (4) bekezdés b)
pont]

nevének rövidítése:

A 7. tag neve:  
[8. § (4) bekezdés c)
pont]

nevének rövidítése: 

   (A sorok száma, illetve az alábbi táblázatok a tagok száma szerint növelhet .)

2.2. Az 1. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 
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2.3. A 2. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 

2.4. A 3. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 
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2.5. A 4. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 

2.6. Az 5. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 
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2.7. A 6. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 

2.8. A 7. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 
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3. A RÉSZLETES PROJEKTTERV 

3.1. A telepet jellemz  lakhatási problémák – csoportosított, rendszerezett – bemutatása 

3.2. A lakhatási projekt részletes leírása 

Az intézkedések célja: 

Az intézkedések egyenkénti, konkrét és részletes bemutatása: 
(neve; céljai; tevékenységek leírása; a tevékenységek végrehajtása során alkalmazott módszerek bemutatása; 
a végrehajtástól várt eredmények; az eredményes végrehajtást veszélyeztet  kockázatok és az azok 
csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása; a végrehajtásban közrem köd  szakemberek neve, feladata; 
a végrehajtást irányító személy neve) 
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4. A 3. § (2) bekezdésének e) pontjában és a 3. § (3) bekezdésében említett szolgáltatások 
biztosításának bemutatása 

4.1. A települést és telepet jellemz  munkaer -piaci problémák – csoportosított, rend(szer)ezett – 
bemutatása 

4.2. A telepen jellemz  munkaer -piaci problémák megoldására tervezett intézkedések részletes leírása 

Az intézkedések célja: 

Az intézkedések egyenkénti, konkrét és részletes bemutatása: 
(neve; céljai; tevékenységek leírása; a tevékenységek végrehajtása során alkalmazott módszerek bemutatása; 
a végrehajtástól várt eredmények; az eredményes végrehajtást veszélyeztet  kockázatok és az azok 
csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása; a végrehajtásban közrem köd  szakemberek neve, 
feladata; a végrehajtást irányító személy neve) 
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4.3. A telepet jellemz  szociális problémák – csoportosított, rend(szer)ezett – bemutatása 

4.4. A telepet jellemz  szociális problémák megoldását szolgáló intézkedések részletes leírása 

Az intézkedések célja: 

Az intézkedések egyenkénti, konkrét és részletes bemutatása: 
(neve; céljai; tevékenységek leírása; a tevékenységek végrehajtása során alkalmazott módszerek bemutatása; 
a végrehajtástól várt eredmények; az eredményes végrehajtást veszélyeztet  kockázatok és az azok 
csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása; a végrehajtásban közrem köd  szakemberek neve, feladata; 
a végrehajtást irányító személy neve) 
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4.5. A telepet jellemz  egészségügyi problémák – csoportosított, rend(szer)ezett – bemutatása 

4.6. A telepet jellemz  egészségügyi problémák megoldását szolgáló intézkedések részletes leírása 

Az intézkedések célja: 

Az intézkedések egyenkénti, konkrét és részletes bemutatása: 
(neve; céljai; tevékenységek leírása; a tevékenységek végrehajtása során alkalmazott módszerek bemutatása; 
a végrehajtástól várt eredmények; az eredményes végrehajtást veszélyeztet  kockázatok és az azok 
csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása; a végrehajtásban közrem köd  szakemberek neve, feladata; 
a végrehajtást irányító személy neve) 
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4.7. A telepet jellemz  óvodáztatási és oktatási problémák – csoportosított, rendszerezett – bemutatása 

4.8. A telepet jellemz  óvodáztatási és oktatási problémák megoldását szolgáló intézkedések részletes 
leírása 

Az intézkedések célja: 

Az intézkedések egyenkénti, konkrét és részletes bemutatása: 
(neve; céljai; tevékenységek leírása; a tevékenységek végrehajtása során alkalmazott módszerek bemutatása; 
a végrehajtástól várt eredmények; az eredményes végrehajtást veszélyeztet  kockázatok és az azok 
csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása; a végrehajtásban közrem köd  szakemberek neve, feladata; 
a végrehajtást irányító személy neve) 
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5. Az egyes intézkedések végrehajtásától várt számszer síthet  eredmények bemutatása (A sorok 
száma igény szerint növelhet .)

Intézkedések Az eredménymutatók (indikátorok) megnevezése 

Az 
eredmény-
mutatók 

várt értéke, 
mérték-
egysége

Lakhatási 

Munkaer -piaci  

Szociális 

Egészségügyi 

Oktatási 
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Ellen rz lista

1.
A leend  projektrésztvev k 2009. január 1. el tt életvitelszer en a telepen vagy a telepszer
lakókörnyezetben éltek.

2.
A település lakosainak száma, amelyhez a projekttel érintett telep tartozik, legfeljebb 15 000 
f .

3. A telepen, telepszer  lakókörnyezetben lév  lakások száma legalább 4.  

4. A telepen, telepszer  lakókörnyezetben lév  lakások száma nem több 25-nél.  

5.
A helyi cigány kisebbségi önkormányzat / a kisebbségi szószóló a projekt kidolgozásába 
bevonásra került 

6.
A projekt valamennyi, a telepen él  személy, család, háztartás lakhatási problémájának 
megoldását vállalja 

7.
A projekt vállalja, hogy a családok lakhatási problémáját integrált lakókörnyezetben oldja 
meg 

Kijelentjük, hogy a pályázatban írtak minden részletében megfelelnek a valóságnak. Egyúttal 
tudomásul vesszük, hogy valótlan adatok közlése a pályázatból való kizárásunkat vonja maga 
után.

Kelt: ……………………………………………………… 

…………………………………………….
a pályázó képvisel jének aláírása 
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Igényelt
támogatás

összege (E Ft)

A felajánlott 
saját forrás 

(E Ft)

Más források 
(E Ft)

ÖSSZESEN
(E Ft)

#HIV!

#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!

#HIV!

0 0 0 0 #HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

0 0 0 0 #HIV!

Költség
(E Ft)

A tervezett költségek megnevezése Mennyiség
Mennyiségi

egység

Egység-
költség
(E Ft)

A projektmendzsment és -
adminisztráció költségei 

és forrásai

ÖSSZESEN

Személyi jelleg
kifizetések

Az igénybe vett 
szolgáltatások

költségei

A lakhatási projekt 
költségei és forrásai

Az egyéb 
szolgáltatások

költségei

Személyi jelleg
kifizetések

Anyagköltség

ÖSSZESEN

A források

A projekt részletes költség- és forrásterve
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Igényelt

támogatás
összege (E Ft)

A felajánlott 
saját forrás 

(E Ft)

Más források 
(E Ft)

ÖSSZESEN
(E Ft)

Költség
(E Ft)

A tervezett költségek megnevezése Mennyiség
Mennyiségi

egység

Egység-
költség
(E Ft)

A források

#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!

0 0 0 0 #HIV!

A munkaer -piaci
intézkedések költségei és 

forrásai

Immateriális
javak

Beruházások

Személyi jelleg
kifizetések

Anyagköltség

Az igénybe vett 
szolgáltatások

költségei

Az egyéb 
szolgáltatások

költségei

ÖSSZESEN
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Igényelt
támogatás

összege (E Ft)

A felajánlott 
saját forrás 

(E Ft)

Más források 
(E Ft)

ÖSSZESEN
(E Ft)

Költség
(E Ft)

A tervezett költségek megnevezése Mennyiség
Mennyiségi

egység

Egység-
költség
(E Ft)

A források

#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!

#HIV!

0 0 0 0 #HIV!

A szociális intézkedések 
költségei és forrásai

Immateriális
javak

Beruházások

Személyi jelleg
kifizetések

Anyagköltség

Az igénybe vett 
szolgáltatások

költségei

Az egyéb 
szolgáltatások

költségei

ÖSSZESEN
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Igényelt

támogatás
összege (E Ft)

A felajánlott 
saját forrás 

(E Ft)

Más források 
(E Ft)

ÖSSZESEN
(E Ft)

Költség
(E Ft)

A tervezett költségek megnevezése Mennyiség
Mennyiségi

egység

Egység-
költség
(E Ft)

A források

#HIV!

#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!

#HIV!

0 0 0 0 #HIV!

Az igénybe vett 
szolgáltatások

költségei

Az egyéb 
szolgáltatások

költségei

ÖSSZESEN

Immateriális
javak

Beruházások

Személyi jelleg
kifizetések

Anyagköltség

Az egészségügyi 
intézkedések költségei és 

forrásai
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Igényelt

támogatás
összege (E Ft)

A felajánlott 
saját forrás 

(E Ft)

Más források 
(E Ft)

ÖSSZESEN
(E Ft)

Költség
(E Ft)

A tervezett költségek megnevezése Mennyiség
Mennyiségi

egység

Egység-
költség
(E Ft)

A források

#HIV!

#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!

0 0 0 0 0

#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

Az óvodáztatási és 
oktatási intézkedések 
költségei és forrásai

Beruházások

Személyi jelleg
kifizetések

Anyagköltség

Az igénybe vett 
szolgáltatások

költségei

Az egyéb 
szolgáltatások

költségei

ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN



A projekt végrehajtásához igényelt támogatások összesítése

Az igényelt támogatás jogcíme Összesen

A projektmendzsment és adminisztráció költségeihez

A lakhatási projekt végrehajtásához

MINDÖSSZESEN 0
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név munkakör vagy feladat
alkalmazási
jogviszony*

Mennyiség

Mennyiségi
egység

(emberhónap
vagy embernap) 

Egység-költség
(E Ft) 

Költség (E Ft)
A költséghez 

igényelt támogatás
A közterhekhez 

igényelt támogatás
Az igényelt 

összes támogatás

 A menedzsment, a programadminisztráció és a szakemberek, szolgáltatások díjazására tervezett költségek és támogatási igények (E Ft)

Az igényelt támogatások

   Megbízási szerz déssel alkalmazott = M.
   Vállalkozói szerz déssel alkalmazott (számlás) = V. 

A sorok száma b víthet .

* Teljes munkaid s munkaviszony = T.
   Részmunkaid s munkaviszony = R (…. óra). 

Az adminisztráció 
tagjainak az adatai

ÖSSZESEN

A személyek 

MINDÖSSZESEN

A menedzsment tagjainak 
az adatai

ÖSSZESEN

Költségek



3. számú melléklet a 13/2009. (V. 29.) SZMM–ÖM együttes rendelethez

Igazolás

Alulírott .................................................... (név) ..................................... nevû település jegyzõje igazolom, hogy
a 13/2009. (V. 29.) SZMM–ÖM együttes rendelet hatálya alá tartozó támogatásra ...................................... nevû tele-
pülés által benyújtott pályázat keretében kidolgozott programban érintett személyek már 2009. január 1. elõtt és a pályá-
zat benyújtásának idõpontjában is életvitelszerûen a szegregált lakókörnyezetben éltek.

Kelt, .............................., 2009. .............. (hó) ..... (nap)

...................................................................

(jegyzõ aláírása, P. H.)
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Az igényelt támogatás

A saját forrás:

Más források hozzájárulásai,

éspedig:

éspedig:

éspedig:

ÖSSZESEN: 0

(A sorok száma igény szerint változtatható.)

A forrás megnevezése Összege (Ft)

A projekt finanszírozási terve



4. számú melléklet a 13/2009. (V. 29.) SZMM–ÖM együttes rendelethez

Település neve:

Értékelõ neve:

A pályázat értékelésének szempontjai Adható pontszám Adott pontszám Rövid értékelés

A pályázat formailag megfelel a kiírásnak: Igen/nem

A szegregációs index mértéke meghatározásra
került-e?

15

A program csökkenti-e a szegregációs indexet az
elvárt módon?

40

A pályázat megvalósíthatósága, reálisak-e a
költségek?

20

A pályázat kidolgozottsága: 7

A program fenntarthatósága: 10

A program a település életébe beágyazott-e,
közösségi elemek vannak-e?

8

Összegzés: 100

Az értékelõ javaslata: a pályázat támogatható

helyi monitorozásra javasolt

támogatásra nem javasolt

Kelt, .............................., 2009. .............. (hó) ... (nap)

.....................................................................

az értékelõ aláírása
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A szociális és munkaügyi miniszter
14/2009. (V. 29.) SZMM

rendelete
a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye

teljesülésének igazolásával összefüggõ egyes
miniszteri rendeletek módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szo-
ciális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el.

1. §

A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazo-
lására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„2. § (1) A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott követel-
ményei teljesülésének megállapítása alapjául a következõ
iratok szolgálnak:

a) az Áht. 15. § (5) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott feltételek tekintetében

aa) a munkaügyi hatóság és
ab) a bányahatóság
által a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi

LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) alapján nyilvános-
ságra hozott adatokat tartalmazó, valamint

ac) az állami adóhatóság által az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján
nyilvánosságra hozott adatokat tartalmazó, továbbá

b) az Áht. 15. § (5) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott feltétel tekintetében a munkaügyi hatóság vagy – a bá-
nyászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tar-
tozó munkáltató esetén – a bányahatóság által nyilvános-
ságra hozott adatokat tartalmazó,

a 2/B. § szerint készített irat.
(2) A munkáltató a támogatás igénylésével egyidejûleg

büntetõjogi felelõssége tudatában arról is nyilatkozik,
hogy vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatok-
nak az Áht. 15. § (5) bekezdésében meghatározott követel-
ményei teljesülnek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott iratok helyett
a rendezett munkaügyi kapcsolatok megállapításának
alapjául

a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében
a Miniszterelnöki Hivatal,

b) a honvédelmi ágazathoz külön jogszabály alapján
tartozó munkáltató esetében a Honvédelmi Minisztérium,

c) a büntetés-végrehajtási szervezet esetében az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium,

d) az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá
tartozó fegyveres és rendvédelmi szervek esetében az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
által kiállított igazolás szolgál.”

2. §

Az R. 2/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2/B. § (1) A támogatást nyújtó szerv minden egyes tá-

mogatási eljárásban írásban köteles dokumentálni, hogy
a Met., valamint az Art. rendelkezései szerint nyilvános-
ságra hozott adatok alapján ellenõrizte, hogy a támogatás
igénylõje megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
jogszabályban meghatározott követelményének.

(2) Az írásbeli dokumentáció tartalmazza a munkaügyi ha-
tóság és az állami adóhatóság honlapján szereplõ adatok kö-
zül a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóra vonat-
kozóan kinyomtatott adatokat tartalmazó iratot. Amennyiben
az adatok kinyomtatására bármilyen – különösen technikai –
okból nincs lehetõség, a dokumentációnak tartalmaznia kell
a támogatási ügyet döntésre elõkészítõ ügyintézõ hivatalos
feljegyzését a támogatás igénylõjére vonatkozóan a nyilván-
tartásban szereplõ adatokról, a nyilvántartásba való betekin-
tés idõpontjáról és arról, hogy a támogatás igénylõjére vonat-
kozó adatok kinyomtatására nem volt lehetõség. A feljegy-
zést az ügyintézõ aláírásával látja el.”

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – 2009. június 1-jén lép hatályba.

(2) Az (5)–(6) bekezdés 2009. november 1-jén lép ha-
tályba.

(3) Hatályát veszíti
a) a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint

a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.)
MüM rendelet 27/A. §-ában az „ , illetõleg ezen feltételek
teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogsza-
bályban meghatározott módon kerül sor” szövegrész,

b) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejleszté-
sének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet
29. § (3) bekezdés f) pontjában az „ , illetve azok teljesülé-
sének igazolására nem vagy nem a külön jogszabályban
meghatározott módon kerül sor” szövegrész,

c) a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl felnõtt-
képzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól
szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 25. § (3) bekez-
dés d) pontjában az „ , illetve azok teljesülésének igazolá-
sára nem vagy nem a külön jogszabályban meghatározott
módon került sor” szövegrész.

(4) Az R. 1. § záró szövegében az „igénylésével kapcso-
latos eljárás és” szövegrész helyébe az „igénylésével kap-
csolatos eljárás, valamint” szöveg lép.

(5) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 15. §-ában meghatározott követelményei teljesülésének
megállapítása alapjául a következõ iratok szolgálnak:

a) az Áht. 15. § (5) bekezdés a)–h) pontjában meghatá-
rozott feltételek tekintetében

aa) a munkaügyi hatóság és
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ab) – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
hatálya alá tartozó munkáltató esetén – a bányahatóság

által a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi
LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) alapján nyilvános-
ságra hozott adatokat tartalmazó, továbbá

b) az Áht. 15. § (5) bekezdés a) pontja tekintetében az
állami adóhatóság által az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján nyilvános-
ságra hozott adatokat tartalmazó, és

c) az Áht. 15. § (5) bekezdés h) pontjában meghatáro-
zott feltétel tekintetében az egyenlõ bánásmód követelmé-
nyének érvényesülését ellenõrzõ hatóság által az egyenlõ
bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) alap-
ján vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adato-
kat tartalmazó,
a 2/B. § szerint készített irat.”

(6) Az R. 2/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2/B. § (1) A támogatást nyújtó szerv minden egyes tá-

mogatási eljárásban írásban köteles dokumentálni, hogy
a Met., az Ebktv., valamint az Art. rendelkezései szerint
nyilvánosságra hozott adatokból ellenõrizte, hogy a támo-
gatás igénylõje megfelel a rendezett munkaügyi kapcsola-
tok jogszabályban meghatározott követelményének.

(2) Az írásbeli dokumentáció tartalmazza a munkaügyi
hatóság, az egyenlõ bánásmód követelményének érvénye-
sülését ellenõrzõ hatóság, valamint az állami adóhatóság
honlapján szereplõ adatok közül a támogatás iránti kérel-
met benyújtó munkáltatóra vonatkozóan kinyomtatott
adatokat tartalmazó iratot. Amennyiben az adatok ki-
nyomtatására bármilyen – különösen technikai – okból
nincs lehetõség, a dokumentációnak tartalmaznia kell a tá-
mogatási ügyet döntésre elõkészítõ ügyintézõ hivatalos
feljegyzését a támogatás igénylõjére vonatkozóan a nyil-
vántartásban szereplõ adatokról, a nyilvántartásba való be-
tekintés idõpontjáról és arról, hogy a támogatás igénylõjé-
re vonatkozó adatok kinyomtatására nem volt lehetõség. A
feljegyzést az ügyintézõ aláírásával látja el.”

(7) A szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá
tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról
szóló 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelet 19. § (2) bekezdés
h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül
különösen, ha]

„h) a kedvezményezett a támogatás igénylésének idõ-
pontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcso-
latok törvényi feltételeinek, valamint az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. § (8) és (10) bekez-
désében meghatározott esetek;”

(8) Ez a rendelet 2009. november 2-án hatályát veszíti.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

IX. Határozatok Tára

A Kormány határozatai

A Kormány
1080/2009. (V. 29.) Korm.

határozata
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti

második Kiegészítõ Egyetértési Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott

felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság és az Európai Közös-

ség közötti második Kiegészítõ Egyetértési Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa ki-
jelölt személyt a megállapodás bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megálla-
pítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a megállapodás
szövege végleges megállapításához szükséges meghatal-
mazási okiratot adja ki;

4. jóváhagyja a megállapodás kihirdetésérõl szóló kor-
mányrendelet tervezetét és elrendeli annak a megállapodás
végleges szövegének megállapítását követõen a Magyar
Közlönyben történõ kihirdetését.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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