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II. Törvények
2009. évi XLIV.
törvény
a szakképzési hozzájárulásról
és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggõ
egyes törvények módosításáról*
1. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 2. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Szakképzési hozzájárulásra kötelezett – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a belföldi székhelyû]
„a) gazdasági társaság, kivéve az Szt. 2. § (5) bekezdésének a) és d) pontja szerint szakképzési feladatot ellátó
nonprofit gazdasági társaság, kiemelkedõen közhasznú
nonprofit gazdasági társaság, valamint az Ftv.121. §-a szerinti intézményi társaság,”
(2) Az Szht. 2. § (5) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:
[Nem köteles szakképzési hozzájárulásra]
„d) a közhasznú, a kiemelkedõen közhasznú nonprofit
gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalék adóról
szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.)
6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggõ, a társaságot terhelõ társadalombiztosítási járulék alapja után.”
(3) Az Szht. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az egészségbiztosítási szervvel szerzõdést kötött,
nem költségvetési szervként mûködõ egészségügyi szolgáltatót terhelõ társadalombiztosítási járulék alapját a közfeladatra és nem közfeladatra fordított munkaórák arányában, míg a közhasznú, a kiemelkedõen közhasznú nonprofit gazdasági társaságot terhelõ társadalombiztosítási járulék alapját a tárgyévi árbevételébõl a 2. § (5) bekezdés
d) pontjában meghatározott kedvezményezett tevékenység
és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában kell
megosztani a szakképzési hozzájárulási kötelezettség kiszámításához.”
2. § (1) Az Szht. 4. § (6) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Az Szt. 2. § (5) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság, kiemelkedõen közhasznú nonprofit gazdasági társaság, valamint
az Szt. 2. § (5) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott
intézmény fenntartója esetében az átvett fejlesztési támo-

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. május 25-i ülésnapján fogadta el.
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gatás 3 százaléka az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének mûködtetési költségeire
használható fel.”
(2) Az Szht. 4. § (10) bekezdés elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A szakképzési hozzájárulást az (1), a (7) és a (8) bekezdések alapján gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezettnek bevallási és elszámolási,
valamint az e törvény végrehajtási rendeletében elõírtak
szerint bejelentkezési kötelezettsége van az állami szakképzési és felnõttképzési intézettel szemben.”
(3) Az Szht. 4. § (16) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(16) Ha a hozzájárulásra kötelezett utólagos ellenõrzéssel feltárja, hogy éves elszámolását, illetõleg
a (13)–(14) bekezdés szerinti visszaigénylését helytelenül
állapította meg, akkor a különbözetet közvetlenül az Alap
kincstárnál vezetett számlájára kell befizetnie, illetõleg
onnan visszaigényelnie.”
3. § (1) Az Szht. 4/A. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 4. § (5) bekezdésben és az 5. § (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési támogatás nyújtásáról fejlesztési
megállapodást kell kötni. A fejlesztési megállapodásnak
a következõket kell tartalmaznia:
a) a megállapodást kötõ felek]
„ah) felsõoktatási intézmény esetében, a nevét, adószámát, felsõoktatási intézményi azonosító jelét,”
(2) Az Szht. 4/A. § (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A 4. § (5) bekezdésben és az 5. § (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési támogatás nyújtásáról fejlesztési
megállapodást kell kötni. A fejlesztési megállapodásnak
a következõket kell tartalmaznia:]
„b) a fejlesztési támogatással érintett, a szakképzõ iskola tanulóinak gyakorlati oktatása és gyakorlati képzése,
a speciális szakiskola és készségfejlesztõ speciális szakiskola tanulóinak képzése, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés esetében a támogatandó szakmacsoport, szak, szakképesítés megnevezését és a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés helyszínét és idõtartamát,
c) a tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati
képzésben részesülõ tanulóknak a b) pont szerinti intézményenkénti bontású szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszámát, illetve az érintett hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti létszámát,
d) a hozzájárulásra kötelezett által nyújtandó fejlesztési
támogatás összegét, az átadás módját, határidejét,”
4. § Az Szht. a következõ 4/B–4/G. §-okkal egészül ki:
„4/B. § (1) A 4. § (10) bekezdése szerint bejelentkezett
hozzájárulásra kötelezett éves bevallási és elszámolási kötelezettségének az állami szakképzési és felnõttképzési in-
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tézet honlapján közzétett „éves bevallás” nyomtatvány kitöltésével, valamint a nyomtatványnak az állami szakképzési és felnõttképzési intézet részére a tárgyévet követõ
második hónap 25. napjáig történõ megküldésével és a bevallásban kimutatott befizetési kötelezettség egyidejû
megfizetésével tesz eleget.
(2) A gyakorlati képzés tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés alapján történõ megszervezése esetén a bevalláshoz csatolni kell a gyakorlati képzés telephelye szerint illetékes területi gazdasági kamara által, a gyakorlati
képzés telephelyére a tárgyévre vonatkozóan érvényes tanúsítvány 60 napnál nem régebben kiállított másodlatát. A
tanúsítvány tartalmazza
a) azt, hogy a hozzájárulásra kötelezett rendelkezik
a szakmai gyakorlati képzéshez az Szt.-ben, valamint a külön jogszabályban elõírt feltételekkel,
b) a többmûszakos gyakorlati képzést is figyelembe
vevõ létszámkapacitást,
c) annak tényét, hogy a hozzájárulásra kötelezett az
Szt. 54/B. § 24. pontja szerinti tanmûhelyt üzemeltet.
(3) A tanúsítvány kiadásának feltétele a foglalkozási
napló és a tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés esetén fizetendõ pénzbeli juttatás kifizetését igazoló dokumentumoknak a területi gazdasági kamara részére történõ
bemutatása.
(4) Ha a hozzájárulásra kötelezett a bevallási és elszámolási kötelezettségének az (1) bekezdésben foglalt határidõben nem tesz eleget, az állami szakképzési és felnõttképzési intézet – legfeljebb 30 napos határidõ kitûzésével – felhívja a bevallás és elszámolás pótlására.
(5) A 4. § (13) bekezdésében meghatározott visszaigénylés a tárgyévet követõ második hónap 25. napjától
válik esedékessé.
4/C. § (1) A bevallás és elszámolás helyességét annak
benyújtásától számított 30 napon belül az állami szakképzési és felnõttképzési intézet megvizsgálja, a számítási hibát és más hasonló elírást kijavítja, és a javítás tényérõl, továbbá annak eredményérõl a hozzájárulásra kötelezettet
a kijavítástól számított 15 napon belül írásban értesíti.
(2) Ha a hozzájárulásra kötelezett a javítással nem ért
egyet, az értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül
egyeztetés végett az állami szakképzési és felnõttképzési
intézethez fordulhat. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, az állami szakképzési és felnõttképzési intézet az
egyeztetés eredménytelenségérõl tájékoztatja az állami
adóhatóságot. Az állami adóhatóság az állami szakképzési
és felnõttképzési intézet tájékoztatása alapján a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel kapcsolatos adóigazgatási eljárást megindítja.
(3) Ha a kijavítás alapján a hozzájárulásra kötelezettet
a bevallottnál kisebb fizetési kötelezettség terheli, az állami szakképzési és felnõttképzési intézet a befizetés teljesítésének igazolását követõen, a hozzájárulásra kötelezett
javára mutatkozó összeget 30 napon belül visszatéríti.
Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett a befizetési köte-
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lezettségének még nem tett eleget, a kijavított összeget
kell megfizetnie az Alap kincstárnál vezetett számlájára.
(4) Ha a kijavítás alapján a hozzájárulásra kötelezettet
további fizetési kötelezettség terheli, ezt az összeget az
(1) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét, a (2) bekezdés szerinti egyeztetés eredményes lezárását követõ 30 napon belül kell megfizetni az Alap kincstárnál vezetett
számlájára.
(5) Ha a bevallás, elszámolás a hozzájárulásra kötelezett
közremûködése nélkül nem javítható ki, vagy a bevalláshoz, illetve feldolgozásához további adatokra, dokumentumok becsatolására van szükség, vagy a hozzájárulásra
kötelezett fennálló köztartozásáról a nyilatkozattételt vagy
a külön jogszabályokban elõírt igazolások benyújtásának
kötelezettségét elmulasztotta, a hozzájárulásra kötelezettet
az állami szakképzési és felnõttképzési intézet – legfeljebb
30 napos határidõ kitûzésével – a bevallás és elszámolás
kijavítására, kiegészítésére, illetve hiánypótlásra szólítja
fel.
4/D. § (1) Ha a hozzájárulásra kötelezett a 4/B. § (1) bekezdése szerinti bevallási és elszámolási kötelezettségének az állami szakképzési és felnõttképzési intézet felhívása ellenére sem tesz eleget, vagy hiánypótlásra szoruló bevallását és elszámolását felszólítás ellenére sem rendezi,
az állami szakképzési és felnõttképzési intézet az 5. § hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezettnek tekinti, törli
a nyilvántartásából, és errõl értesíti a hozzájárulásra kötelezettet, valamint a dokumentáció csatolásával az állami
adóhatóságot. Az állami adóhatóság a kötelezettség teljesítése érdekében az adóigazgatási eljárást megindítja.
(2) Ha a hozzájárulásra kötelezett az (1) bekezdés szerinti bevallás idõszakában, illetve azt követõen gyakorlati
képzést szervezett, továbbra is az 5. § hatálya alá tartozó
hozzájárulásra kötelezettnek kell tekinteni, ezért nem
csökkentheti a 4. § (2) bekezdése alapján bruttó kötelezettségét, nem érvényesíthet költségelszámolást, illetve nem
nyújthat a 4. § (8) bekezdésében szabályozott költséghozzájárulást. Az elmulasztott évekre vonatkozó, illetve
tárgyévi bevallását az állami adóhatósághoz kell benyújtania, és ha ezt követõen a 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés szervezésével kívánja teljesíteni szakképzési
hozzájárulási kötelezettségét, a 4. § (10) bekezdése szerint
kell eljárnia.
4/E. § (1) Önellenõrzéssel a hozzájárulás alapját, a hozzájárulási kötelezettséget, az elszámolható költségeket és
kiadásokat, a befizetési kötelezettség, illetve a többletköltség-igénylés összegét a bevallási kötelezettség eredeti idõszakában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendõ hozzájárulási kötelezettség elõírt bevallási idõszakára, az Art.
164. §-ában meghatározott adómegállapításhoz való jog
elévülési idején belül lehet helyesbíteni.
(2) A hozzájárulásra kötelezett az önellenõrzésénél az
állami szakképzési és felnõttképzési intézet honlapján
közzétett, az adott önellenõrzéssel érintett év „éves bevallás” nyomtatványát használja fel és nyújtja be, az önellen-
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õrzés idõpontját követõ 15 napon belül az állami szakképzési és felnõttképzési intézethez. A nyomtatványon fel kell
tüntetni az önellenõrzés tényét, idõpontját és esedékességét is.
(3) Az önellenõrzésrõl benyújtott bevallás és elszámolás esetében is alkalmazni kell a 4/C–4/D. §-ban elõírtakat,
azzal, hogy a hiánypótlás, illetve kijavítás nem teljesítése
esetén az önellenõrzést az állami szakképzési és felnõttképzési intézet elutasítja, és errõl a hozzájárulásra kötelezettet a hiánypótlásra, kijavításra való felhívásban megállapított határidõ leteltétõl számított 30 napon belül értesíti.
(4) Amennyiben önellenõrzéssel a hozzájárulásra kötelezett befizetési kötelezettséget állapít meg, a rendezendõ
különbözetet az önellenõrzött év eredeti bevallásbenyújtási határidejének idõpontjától az önellenõrzés idõpontjáig
számított, kamattal növelt összegben kell befizetnie az
Alap kincstárnál vezetett számlájára. A kamat napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365-öd része. A
hozzájárulásra kötelezett javára mutatkozó helyesbítés
esetén kamatot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell.
(5) Az önellenõrzéssel feltárt hozzájárulási kötelezettséget vagy többletköltségigényt a feltárás idõpontjában
a hozzájárulásra kötelezettnek nyilvántartásba kell vennie.
A nyilvántartásból ki kell tûnnie az eredeti bevallási kötelezettség és a helyesbítés idõpontjának, a helyesbített
szakképzési hozzájárulás alapjának és összegének. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a helyesbítés szöveges indokolását.
4/F. § (1) A szakképzési hozzájárulás bevallásának és
elszámolásának ellenõrzését az állami szakképzési és felnõttképzési intézet végzi. Ellenõrzési jogosultsága
a 4–5. §-ban meghatározottak teljesítésének ellenõrzésére
terjed ki.
(2) Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet az
(1) bekezdés szerinti ellenõrzés során vizsgálatot tarthat,
okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, az adott intézmény, illetve szervezet bármely dolgozójától szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet.
(3) Az ellenõrzés alá vont hozzájárulásra kötelezett
(a továbbiakban: ellenõrzés alá vont) köteles
a) az állami szakképzési és felnõttképzési intézet megkeresésének soron kívül eleget tenni,
b) az állami szakképzési és felnõttképzési intézet részére szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni,
a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetõvé tenni,
c) az állami szakképzési és felnõttképzési intézet, illetve az ellenõrzést végzõ személy (a továbbiakban: ellenõrzést végzõ) kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességérõl nyilatkozatot tenni,
d) az ellenõrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges
egyéb feltételeket megteremteni.
(4) Az ellenõrzést végzõ az ellenõrzés alá vontat elõzetesen értesíti az ellenõrzésrõl, továbbá a szükséges iratok
másolatát bekéri. Az elõzetes értesítés mellõzhetõ, ha az
ellenõrzés során a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások,
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egyéb iratok megsemmisítésének vagy megváltoztatásának veszélye áll fenn, illetve az ellenõrzés eredményességét az ellenõrzés alá vont egyéb módon veszélyeztetné.
4/G. § (1) Az ellenõrzést végzõ az ellenõrzést a szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások – ideértve az elektronikus úton tárolt adatokat is –, számítások és
egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával
– a dokumentáció bekérése, illetõleg helyszíni ellenõrzés
útján – folytatja le.
(2) Az ellenõrzést végzõ az ellenõrzés megállapításairól
és a szükséges intézkedésekrõl az ellenõrzés alá vont által
is aláírt jegyzõkönyvet készít.
(3) Az ellenõrzés alá vontnak joga van az ellenõrzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal
kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, a jegyzõkönyvet megismerni, és a jegyzõkönyv átadását, kézbesítését követõ 15 napon belül észrevételt tenni.
(4) Az ellenõrzés alá vontat a hozzájárulási kötelezettség jogszabálysértõ elmulasztása vagy felhasználása esetén befizetési, az ellenõrzés alá vont részére e törvény szerint járó összeg jogszabálysértõ igénybevétele esetén pedig visszafizetési és a (6) bekezdés szerinti kamatfizetési
kötelezettség terheli.
(5) A (4) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség mellett
ötvenezer forinttól százezer forintig terjedõ eljárásibírság-fizetési kötelezettség is terheli az ellenõrzés alá vontat, ha
a) az ellenõrzést szándékosan meghiúsította, az ellenõrzés lefolytatását akadályozta, vagy
b) az ellenõrzéshez szükséges dokumentumokat felhívásra nem bocsátotta rendelkezésre,vagy
c) a külön jogszabályban elõírt elkülönített nyilvántartási kötelezettségét nem teljesítette.
(6) Az ellenõrzés alá vontat befizetési, illetve visszafizetési kötelezettség a (4)–(5) bekezdésben meghatározott
cselekmény megállapításától, kamatfizetési kötelezettség
a (4)–(5) bekezdésben meghatározott cselekmény megvalósításának kezdõ idõpontjától terheli. A kamat napi
mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365-öd részének kétszerese.”
5. § Az Szht. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az elõleg mértéke a tárgyfélévi bruttó kötelezettség, azzal, hogy az 5. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségcsökkentõ tételek idõarányosan az elõleg befizetésénél
figyelembe vehetõk, feltéve, hogy kifizetésük a tárgyfélév
utolsó naptári napjáig megtörtént.”
6. § Az Szht. 7. §-a a következõ (11) és (12) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) Az Szt. 2. § (5) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott intézményfenntartó, az Szt. 2. § (5) bekezdés
a) pontjában meghatározott társulás, nonprofit gazdasági
társaság és az Szt. 2. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott szakképzés-szervezési társaság a kapott fejlesztési
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támogatást a térségi integrált szakképzõ központ részét képezõ, a fejlesztési megállapodásnak megfelelõ iskolai
rendszerû szakképzést folytató és a Kt.-ben elõírt pályakövetési rendszerrel összefüggõ jelentéstételi kötelezettségének eleget tevõ közoktatási intézménynek, felsõoktatási
intézménynek, központi képzõhelynek (a továbbiakban
együtt: támogatást felhasználó) továbbadhatja, feltéve,
hogy a támogatás felhasználásáról, valamint a támogatással összefüggõ, jogszabályban rögzített jogokról és kötelezettségekrõl a támogatást felhasználóval megállapodást
köt.
(12) Az Szt. 2. § (5) bekezdés b) pontja szerint meghatározott intézmény önkormányzati fenntartója a kapott fejlesztési támogatás térségi integrált szakképzõ központ részét képezõ szakképzõ iskolák között történõ elosztásának, forrásátadásának, illetve felhasználásának részletes
szabályait – a (11) bekezdésben foglalt megállapodás helyett – rendeletben határozhatja meg.”
7. § (1) Az Szht. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az alaprésznek az (1) bekezdés szerinti megosztását megelõzõen az éves költségvetési törvényben meghatározott „Szakképzési hozzájárulás” és „Szakképzési
egyéb bevétel” elnevezésû eredeti bevételi elõirányzatok
(a továbbiakban együtt: bevételi elõirányzat) együttes
összegét csökkenteni kell:
a) a Nemzeti Fejlesztési Terv céljaira a költségvetési
törvény által elõírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség keretében a szakképzési és felnõttképzési intézkedésekre biztosított összeggel, valamint a Kormány által elrendelt szakképzéssel összefüggõ, központi program teljesítését szolgáló elõirányzattal,
b) a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeinek kielégítésére biztosított keretösszeggel,
c) a szakképzési hozzájárulás, valamint a szakképzési
és felnõttképzési célú támogatások lebonyolításával és kezelésével összefüggõ nyilvántartási, felhasználási, beszedési, szerzõdéskötési, finanszírozási, ellenõrzési, a pénzügyi garanciák érvényesítési feladatait ellátó szervezet
mûködtetésére és fejlesztésére, valamint a szakképzési és
felnõttképzési tanács mûködtetésére, továbbá a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottságoknak a 13. § (2) bekezdésben elõírt feladatai ellátásának finanszírozására
a tárgyévi eredeti bevételi elõirányzat 3 százalékának
megfelelõ összeggel,
d) a határon túli magyarok szakképzése, felsõoktatása
és felnõttképzése támogatására a bevételi elõirányzat
2 százalékának megfelelõ összeggel,
e) a közoktatási intézményben nappali rendszerû iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevõ, tanulói jogviszonyban lévõ, a gazdaság
által az adott régióban igényelt szakképesítéseket tanulókat megilletõ szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel
összefüggésben felmerült – a külön kormányrendeletben
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meghatározott – költségek támogatására a költségvetési
évre megállapított keretösszeggel,
f) a Nemzeti Tehetség Programról szóló külön jogszabályban meghatározott célok megvalósításához szükséges
feladatok támogatására a tárgyévi eredeti bevételi elõirányzat 3 százalékának megfelelõ összeggel,
g) a régiók számára decentralizált keretként biztosított,
az a)–f) pontok levonását követõen fennmaradó keretösszeg felével,
h) a felnõttképzési célok támogatására szolgáló, az
a)–g) pontok levonását követõen fennmaradó keretösszeg
felével, valamint
i) a szakiskolai fejlesztési programra és az Útravaló
Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjára az oktatásért felelõs miniszter és a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által együttesen a költségvetési évre
megállapított keretösszeggel.”
(2) Az Szht. 9. §-a (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés h) pontjában meghatározott keretösszeg, valamint a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg együttesen az alaprésznek a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó központi keretét képezi.”
(3) Az Szht. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott keretösszeget át kell csoportosítani a külön jogszabályban meghatározott Szülõföld Alapba.”
(4) Az Szht. 9. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott keretösszeg, valamint a (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg együttesen alkotják az alaprésznek az oktatásért felelõs miniszter rendelkezési jogkörében felhasználható keretösszegét.”
8. § (1) Az Szht. 10. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az alaprésznek az oktatásért felelõs miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó része]
„c) az e bekezdésben meghatározott támogatási célok
megvalósítására az Oktatásért Közalapítvány, valamint
legfeljebb 4 százaléka a Kt. 119. §-ának (2) bekezdése szerinti országos közalapítvány támogatására,”
[használható fel.]
(2) Az Szht. 10. § (3) bekezdésének h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés egyidejûleg
a következõ l) ponttal egészül ki:
[Az alaprésznek az oktatásért felelõs miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó része]
„h) az oktatásért felelõs miniszter felelõsségébe tartozó
szakképesítésekkel kapcsolatos szakmai vizsgák szervezésére és ellenõrzésére, valamint az oktatásért felelõs miniszter felelõsségébe tartozó szakképesítések szakmai
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vizsgái tekintetében általános vizsgaszervezési feladatokat ellátó intézmények fejlesztésére és mûködtetésére,”
„l) a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célok megvalósítására”
[használható fel.]
(3) Az Szht. 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) A 9. § (2) bekezdés g) pontja szerinti decentralizált
keret
a) a 14. § (1) és (10) bekezdése szerinti célok, valamint
b) a 14. § (1) bekezdés b)–e) pontja szerint beruházási
célú támogatásra jogosultnál a szakképzés korszerûsítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztés, továbbá
az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzésének
támogatására használható fel.”
9. § Az Szht. 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az oktatásért felelõs miniszter és a szakképzésért
és felnõttképzésért felelõs miniszter együttesen is dönthetnek a 10. § (1) és (3) bekezdése szerinti támogatás felhasználásáról, amelynek során meghatározzák a támogatásnak
a két miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó részek közötti százalékos megosztását.”
10. § Az Szht. 13. § (2) bekezdésének j) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A bizottság]
„j) javaslatot tesz az adott régióban egyes szakképesítéseknek a hiány-szakképesítések körébe sorolására, valamint dönt a szakképzés regionális szükségletei alapján
a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítésekrõl,”
11. § Az Szht. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § Az állam az alaprész pénzeszközeibõl a közoktatási intézményben nappali rendszerû iskolai oktatásban
szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt
vevõ, tanulói jogviszonyban lévõ, a gazdaság által az adott
régióban igényelt szakképesítést tanulók részére szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosításával a 9. § (2) bekezdés
e) pontja szerint rendelkezésre álló költségvetési évre
megállapított keretösszeg mértékéig támogatást nyújthat.
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósításával összefüggõ feladatokat az iskola látja el.”
12. § (1) Az Szht. 19. § 1. pontjának b) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép
[E törvény alkalmazásában
1. gyakorlati képzés:]
„b) az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés részeként szervezett minden olyan oktatási forma, amely a hallgatókat valamely munkakör ellátásához szükséges készségek, képességek és ismeretek megszerzésére készíti fel, és
amelyeket a hallgatók az intézményben vagy azon kívül
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a munkavégzéshez hasonló feltételek között a szükséges
eszközökön sajátítanak el azzal, hogy a szükséges eszközök minimumát a szakmai és vizsgakövetelmények, a képzési és kimeneti követelmények, valamint a tantervek tartalmazzák, és a képzés az ehhez szükséges képzési, illetve
szakképzési programok alapján folyik;”
(2) Az Szht. 19. §-a a következõ 7. és 8. ponttal egészül
ki:
[E törvény alkalmazásában]
„7. kiegészítõ gyakorlati képzés: az adott szakképesítés
tekintetében meghatározott gyakorlati képzési idõnek legfeljebb 50 százalékában más, ugyanazon gyakorlati képzést szervezõ hozzájárulásra kötelezettnél folytatott gyakorlati képzés.
8. fõállású oktató: a Munka Törvénykönyve 117/B. §
szerinti teljes munkaidõben foglalkoztatott szakoktató,
gyakorlati oktató, valamint a tanuló, illetve a hallgató gyakorlati képzésével megbízott egyéb olyan szakember, aki
minden munkanapján tanulók, illetve hallgatók gyakorlati
képzését végzi.”
13. § (1) Az Szht. 28. § (4) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
felhatalmazást kap arra, hogy – az a)–c) és e) pontok tekintetében az oktatásért felelõs miniszterrel egyetértésben,
a d) pont tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszter,
valamint az iskolai rendszerû szakképzést érintõen az oktatásért felelõs miniszter véleményének kikérésével, továbbá az a)–e) pontok tekintetében az államháztartásért felelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben – rendeletben határozza meg:]
„a) a szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásához a 4. § (10) bekezdése szerinti bejelentkezési kötelezettség teljesítésének, a hallgatók gyakorlati képzéssel
kapcsolatos kötelezõ juttatásainak, a fejlesztési támogatás
nyújtásának, fogadásának és felhasználásának, az arról kötelezõen nyújtandó adatszolgáltatásnak az eljárási szabályait, a 4. § (13) bekezdésében szereplõ visszatérítés
igénylésének feltételeit, mértékét és eljárási szabályait, valamint az ellenõrzés rendszerét,”
(2) Az Szht. 28. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az államháztartási források rendelkezésre állása esetén a szakiskolai
tanulmányi ösztöndíjjal, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban felmerült költségek térítésével, valamint az ösztöndíjban részesülõ és tanulási nehézségekkel küzdõ tanulók felzárkóztató oktatását végzõ tanárok díjazásával kapcsolatos szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
(3) Az Szht. 28. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Nemzeti
Tehetség Program céljait szolgáló keretösszeg finanszíro-
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zásának kérdéseit és a keretösszeg felhasználásával kapcsolatos szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
14. § Az Szht. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„30. § Fejlesztési támogatás és beruházási célú támogatás nyújtható a 2007. szeptember 1-jét megelõzõen létrejött térségi integrált szakképzõ központ keretei között mûködtetett központi képzõhelyen folyó gyakorlati oktatás és
gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére is.”
15. § Az Szht. a következõ 33. §-sal egészül ki:
„33. § (1) A 4. § (5) bekezdésében és az 5. § (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a 32. §-ban meghatározott,
a bizottság által a 13. § (2) bekezdés b) pontja alapján hozott döntés szerinti képzésben részt vevõ 1500 fõs létszám
számításánál
a) az államilag finanszírozott felsõfokú szakképzésben
részt vevõ hallgatók létszámát is figyelembe kell venni, továbbá
b) egy intézmény tanulói, illetve az a) pont szerinti
hallgatói létszáma csak egy térségi integrált szakképzõ
központ létszámába vehetõ figyelembe.
(2) A 4. § (5) bekezdésében és az 5. § (2) bekezdésének
a) pontjában foglalt fejlesztési támogatást csak az a hozzájárulásra kötelezett nyújthatja, amely eleget tett a Kt.-ben
meghatározott pályakövetési rendszer számára történõ
adatszolgáltatási kötelezettségének.
(3) A (2) bekezdés szerinti fejlesztési támogatás fogadására jogosult részére kizárólag azon szakképzõ iskola és
központi képzõhely vonatkozásában nyújtható fejlesztési
támogatás, amely a Kt.-ben meghatározott pályakövetési
rendszer számára történõ adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.”
16. § (1) Az Szht. mellékletének 1. d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Elszámolható]
„d) a tanulónak, illetve a hallgatónak jogszabály alapján kötelezõen járó munkaruha, egyéni védõeszköz, tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, valamint
a vizsgára való utazás költsége, továbbá az ideiglenes átirányítással kapcsolatban felmerült útiköltség, amely szállítási naponként legfeljebb a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) 1,5 százaléka lehet fejenként, feltéve, hogy az útiköltség nem a tömegközlekedés
igénybevételével merült fel. A tömegközlekedési eszköz
igénybevételénél a számlával igazolt összeg számolható
el. Ugyancsak elszámolható az ideiglenes átirányítással
kapcsolatban felmerült számlával igazolt szállásköltség-térítés, naponként a minimálbér 2 százaléka összeghatárig, fejenként,”
(2) Az Szht. mellékletének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Elszámolható]
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„4. a) A gyakorlati képzésben oktatók díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka, a munkába járás útiköltség-térítése, amennyiben a tanuló, illetve hallgató gyakorlati képzését és felügyeletét ellátó dolgozó a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban áll.
b) Ha a fõállású oktatóhoz beosztott tanulók, illetve
az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben részt vevõ
hallgatók száma eléri a Kt.-ben a szakközépiskolai és
szakiskolai gyakorlati képzésre meghatározott átlagos
csoportlétszámot (a továbbiakban: átlaglétszám), a fõállású oktató díjazásából elszámolható hányad felsõ határa középfokú iskolai végzettségû fõállású oktató esetén a kötelezõ legkisebb munkabér háromszorosa, középiskolai végzettséggel vagy mestervizsgával rendelkezõ fõállású oktató esetében a kötelezõ legkisebb munkabér négyszerese,
felsõfokú iskolai végzettségû fõállású oktató esetén a kötelezõ legkisebb munkabér négy és félszerese. Ha a tanulók, illetve hallgatók száma nem éri el az átlaglétszámot,
az elszámolható hányad felsõ határát olyan arányban kell
csökkenteni, amilyen arányban a tanulók, illetve hallgatók
száma kevesebb az átlaglétszámnál.
c) Nem fõállású oktató esetében munkabérének az a része számolható el – legfeljebb a b) pontban meghatározott
mértékig – oktatói díjazásként, amilyen arányban áll
a gyakorlati oktatás ideje a teljes munkaidejével.
Amennyiben az általa oktatott tanulók, illetve hallgatók
létszáma nem éri el az átlaglétszámot, akkor az e pontban
meghatározott oktatói díjazást olyan arányban kell tovább
csökkenteni, amilyen arányban kevesebb a tényleges létszám az átlaglétszámnál.”
(3) Az Szht. mellékletének 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. Amennyiben az oktatott tanulói, illetve hallgatói átlaglétszám lehetõvé teszi a fõállású oktató – 4. b) pont szerinti – bérköltségének elszámolását, akkor elszámolható az
ezen oktató részére biztosított, akkreditált szakmai, pedagógiai képzés költsége a saját dolgozó képzési költségeinek elszámolására vonatkozó szabályoknak megfelelõen.”
17. § (1) Ez a törvény 2009. július 1-jén lép hatályba.
(2) A közhasznú társasági formában végzett tevékenységét közhasznú, kiemelkedõen közhasznú besorolással
nem rendelkezõ nonprofit korlátolt felelõsségû társasági
formában folytató hozzájárulásra kötelezett a 2009. adóévben a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének teljesítéséhez a 3. § (1) bekezdése szerint az adóév egészére
megállapított hozzájárulás alapját csökkentheti választása
alapján:
a) a 2009. adóévben a közhasznú társaságként történõ
mûködése alatt a Tao. 6. számú mellékletének 2009. június
30-án hatályos C) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységének az adóévi összes bevételéhez
viszonyított arányos részével, a bevételi arányt két tizedesjegyre számítva, vagy
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b) a közhasznú társasági formában történõ mûködés
utolsó napjára készített közbensõ mérleg alapján számított
hozzájárulás alapjával.
(3) A szak- és felnõttképzést érintõ reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló
2007. évi CII. törvény 42. § (4) bekezdésének második
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az átalakulási kötelezettségüknek eleget nem tevõ térségi integrált szakképzõ központok keretei között mûködtetett központi képzõhelyek 2010. január 1-je után nem jogosultak fejlesztési támogatás átvételére.”
(4) Az Szht. 4. § (5) bekezdésében „az 1. § (1) bekezdés
c) pontja szerint folytatott gyakorlati képzés” és „az 1. §
(1) bekezdésének c) pontja szerinti gyakorlati képzés”, valamint az 5. § (2) bekezdésének a) pontjában „– az 1. §
(1) bekezdésének c) pontja szerint – folytatott gyakorlati
képzés” és „az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gyakorlati képzés” szövegrész helyébe „az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti
a) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 4. § (2) bekezdés g) pontjában az
„az Országos szakmai szakértõi névjegyzék (a továbbiakban: szakértõi névjegyzék) és” szövegrész, valamint
b) az Szht. 10. § (3) bekezdésének k) pontjában a ,,legfeljebb négy százaléka” szövegrész.
(6) A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj elsõ alkalommal
a 2009/2010. tanévet megkezdett, az Szht. – e törvény
11. §-ával megállapított – 14/A. §-ában meghatározott tanulókat illeti meg.
(7) Az Szt. 48. § (3) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzékét a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvényben szabályozott regionális
fejlesztési és képzési bizottság javaslata alapján az
OKJ-rõl szóló rendelet mellékletében tegye közzé.”
(8) Az Szt. 54/B. § 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[54/B. § E törvény alkalmazásában:]
„8. iskolarendszeren kívüli hatósági jellegû képzés:
jogszabályban meghatározott, illetve hatóság által szabályozott tartalmú és célú képzés, melynek eredményeként
hatóság által meghatározott tevékenység folytatására feljogosító irat (engedély, bizonyítvány, a képzõ intézmény
által kiállított igazolás stb.) kiadására kerül sor;”
(9) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. § 72. pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése
a következõ:
72. Adóterhet nem viselõ járandóság:]
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„e) a szakképzõ iskolai tanulónak, illetve felsõfokú
szakképzésben részt vevõ hallgatónak tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés, valamint szakképzésben tanulószerzõdés nélkül résztvevõ tanulónak a szorgalmi idõ befejezését követõ összefüggõ szakmai gyakorlat idõtartamára külön jogszabály szerint kötelezõen kifizetett díjazás, valamint a tanulószerzõdéses tanulót jogszabály alapján megilletõ kiegészítõ pénzbeli juttatás, továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alapján a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprésze terhére folyósított szakiskolai tanulmányi ösztöndíj.”
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

III. Kormányrendeletek
A Kormány
122/2009. (VI. 12.) Korm.
rendelete
az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési
rendszerrõl
A Kormány az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet hatálya az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben (a továbbiakban: szakképzés) részt
vevõ, az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Eütv.) 3. § s) pontja szerinti magyar állampolgárokra (a továbbiakban: magyar állampolgár), az
– e rendeletben meghatározott esetekben – a nem magyar
állampolgárokra, illetve a hontalanként elismert személyekre (a továbbiakban együtt: jelölt), az õket a szakképzésük ideje alatt foglalkoztatókra (a továbbiakban: munkáltató), valamint az Eütv. 116. § (3) bekezdése szerinti felsõoktatási intézményekre (a továbbiakban: felsõoktatási intézmény) terjed ki.
(2) A szakképzési rendszerben jelöltként az a személy
vehet részt, aki
a) hazai felsõoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert, a szakképesítés megszerzéséhez megfelelõ végzettséget igazoló
oklevéllel rendelkezik, és
b) az oklevele szerinti alapnyilvántartásba történt felvételét igazolja.
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(3) Nem magyar állampolgárok az államilag finanszírozott szakképzésben (a továbbiakban: támogatott szakképzés) a 14. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben vehetnek részt.

(7) A támogatott szakképzésben legfeljebb a külön jogszabályban az adott szakképesítésre meghatározott szakképzési ideig lehet részt venni.

(4) A költségtérítéses szakképzésben a magyar és a nem
magyar állampolgárok, valamint a hontalanként elismert
személyek egyenlõ feltételek mellett vehetnek részt.

3. §

2. §
(1) A szakképzés a külön jogszabály alapján a szakképzés egész idõtartamára és valamennyi elemének teljesítésére megfelelõ szakképzõ hellyé minõsített egészségügyi
szolgáltatónál vagy felsõfokú szakirányú egészségügyi
szakképzést végzõ intézménynél (a továbbiakban: teljesen
akkreditált egészségügyi szolgáltató), illetve a szakképzés
egyes elemeinek teljesítésére megfelelõ szakképzõ hellyé
minõsített egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban:
részben akkreditált egészségügyi szolgáltató) munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, az egészségügyért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott idõtartamú törzsképzési és szakgyakorlati idõbõl
áll.
(2) A szakképesítés megszerzése támogatott szakképzés, illetve költségtérítéses szakképzés keretében történik.
(3) A szakképzési rendszerben a támogatott szakképzésben részt vevõ jelölt (a továbbiakban: támogatott jelölt)
központi gyakornokként vagy rezidensként vesz részt.
(4) A központi gyakornoki rendszerben az e rendelet
szerint meghatározott keretszám erejéig felsõoktatási intézmény által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, szakképesítéssel még nem rendelkezõ
a) háziorvostan szakképzésben részt vevõ jelöltek vehetnek részt, vagy
b) olyan jelöltek vehetnek részt, akik a miniszter által
az egészségpolitika szempontjai alapján
ba) egyes egészségügyi szolgáltatók,
bb) egyes régiók, vagy
bc) egyes szakterületek vonatkozásában
hiányszakmának minõsített szakképzésben vesznek részt
[az a)–b) pont szerinti jelölt a továbbiakban együtt: központi gyakornok].
(5) A rezidensi rendszerben azok az egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott, támogatott szakképzésben
részt vevõ jelöltek (a továbbiakban: rezidens) vesznek
részt, akik nem tartoznak a központi gyakornoki rendszer
hatálya alá, ide értve az 5. § (4) bekezdése alapján támogatást elnyert jelölteket is az e rendelet szerint meghatározott
keretszám erejéig.
(6) A költségtérítéses szakképzés kiterjed minden olyan
szakterületre, amelyre központi gyakornoki vagy rezidensi
képzés szervezhetõ, ide értve az 5. § (4) bekezdésében foglalt szakképzéseket is, a miniszter által az e rendelet szerint
meghatározott keretszám erejéig.

(1) Az Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) a támogatott szakképzés során a szakképesítés megszerzéséhez
a) az egészségügyi szolgáltató által – az 5. §-ban foglaltak szerint – megpályázható, illetve
b) a 6. §-ban foglaltak szerint pályázat nélkül, központilag odaítélt támogatási keret alapján nyújt támogatást.
(2) Az e rendeletben meghatározott támogatások a közterheket is tartalmazó mértékben kerülnek kifizetésre.

4. §
(1) A rezidens és a központi gyakornok szakképzésének
képzési költségéhez az állam a szakképzés normatív képzési költségével járul hozzá, amely
a) a törzsképzés ideje alatt a 10. § (2) bekezdése szerint
meghatározott képzési normatívát (a továbbiakban: képzési normatíva) és a képzést irányító és végzõ személyek
(mentor és tutor) díjazását,
b) a szakgyakorlati idõ alatt a képzési normatíva
összegét
foglalja magában.
(2) Az 5. § (4) bekezdésében foglalt esetben a szakképzés képzési költségéhez nyújtott állami támogatás mind
a törzsképzési, mind a szakgyakorlati idõ alatt a képzési
normatíva összege.
(3) A törzsképzés és a szakgyakorlat képzési költségének az állam által támogatott mértékét a miniszter a szakképzésre rendelkezésre álló források alapján határozza
meg.

5. §
(1) A minisztérium az egészségügyi szolgáltató által
megpályázható támogatást biztosít a felsõoktatási intézményeknek az általános orvos szakon végzett, szakképesítéssel még nem rendelkezõ, szakirányú szakképzésben
részt vevõ rezidensek után, melynek célja a rezidens szakképzése normatív képzési költségének megtérítése.
(2) Az az egészségügyi szolgáltató, amely az (1) bekezdés szerinti rezidens után járó támogatást elnyerte, a rezidens munkavégzési helyének szakképzés céljára történõ
– 8. § szerinti – ideiglenes megváltoztatása esetén, annak
igazolása alapján rezidensenként a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) H fizetési osztály 1. fizetési fokozatának megfe-
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lelõ összegû támogatásra jogosult, mely a munkavégzés
helyének szakképzés céljára történõ ideiglenes megváltoztatásának idõszakára, de
a) teljesen akkreditált egészségügyi szolgáltató esetében legfeljebb hat hónap idõtartamra, ezen belül a törzsképzési idõszakban legfeljebb három hónap idõtartamra,
b) részben akkreditált egészségügyi szolgáltató esetében
legfeljebb tizenkét hónap idõtartamra, ezen belül a törzsképzési idõszakban legfeljebb hat hónap idõtartamra
adható.
(3) Az az egészségügyi szolgáltató, amely az (1) bekezdés szerinti támogatást elnyerte, a (2) bekezdésben meghatározott támogatáson kívül a miniszter egészségpolitikai
indokok alapján hozott döntése értelmében a rezidens után
a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott
hiányszakmák esetében a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési
fokozata 50%-ának megfelelõ összegû, a szakképzés teljes
idõtartamára szóló támogatást kaphat, melyet a munkáltató a rezidens számára az õt külön jogszabály alapján megilletõ munkabérén felül havonta köteles megfizetni.
(4) Az egészségügyi szolgáltató
a) a szakorvosi szakképesítéssel rendelkezõ jelöltek
második, illetve további szakképzése,
b) a szakorvosi szakképesítéssel rendelkezõ jelöltek ráépített szakképzése,
c) a fogorvos szakon végzett jelöltek elsõ szakképzése,
d) a gyógyszerész szakon végzett jelöltek elsõ szakképzése
képzési költségének a képzési normatíva erejéig történõ
megtérítésére irányuló támogatásra is pályázhat, amennyiben erre az adott évre a miniszter által a 10. § (2) bekezdése
alapján kiírt pályázati felhívás egészségpolitikai indokok
alapján lehetõséget biztosít.

6. §
(1) A minisztérium az egészségpolitika által meghatározott célok megvalósítása érdekében központi gyakornoki
helyek létesítésére a felsõoktatási intézmény számára támogatást nyújt, melynek keretében a központi gyakornok
szakképzésének teljes idõtartamára kifizetésre kerül (kerülnek):
a) a szakképzés normatív képzési költsége,
b) a Kjt. besorolása alapján a központi gyakornok részére kötelezõen járó illetmény és az illetménnyel összefüggõ járulékok,
c) a (2) bekezdésben meghatározott esetben az ott meghatározott támogatás.
(2) A miniszter döntése alapján a központi gyakornok
után a minisztérium a 10. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint meghatározott hiányszakmák esetében a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 50%-ának megfelelõ
összegû, a szakképzés teljes idõtartamára szóló támogatást
nyújthat, amelyet a felsõoktatási intézmény a központi
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gyakornok számára az õt külön jogszabály alapján megilletõ munkabérén felül havonta köteles megfizetni.

7. §
Az e rendeletben foglalt támogatások közül a minisztérium
a) a szakképzés normatív képzési költsége megtérítésére irányuló támogatást annak a felsõoktatási intézménynek
biztosítja, amelynél a támogatott jelölt a képzését folytatja,
b) az egyéb jogcímen odaítélt támogatást annak a munkáltatónak folyósítja, amellyel a támogatott jelölt a 15. §
(1) bekezdése alapján munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

8. §
(1) A szakképzés képzési idejének egy részét a jelölt
munkáltatójától eltérõ helyen – a munkavégzés helyének
szakképzés céljára történõ ideiglenes megváltoztatása keretében – csak abban az esetben töltheti, ha a munkáltatója
az adott szakgyakorlati elem teljesítésére nincs szakképzõ
hellyé minõsítve.
(2) A munkáltató a jelölt a munkavégzési helyének
szakképzés céljára történõ ideiglenes megváltoztatását
a képzés által megkívánt idõtartamra biztosítja azzal, hogy
az 5. § (2) bekezdésében foglalt támogatás legfeljebb csak
az ott meghatározott idõtartamra igényelhetõ.

9. §
(1) Minden év október 15-éig a 10. § (1) bekezdése szerinti hiányszakmákra és keretszámokra, valamint a 11. §
(3) bekezdése szerint benyújtott pályázatok elbírálására javaslatot tevõ bizottság (a továbbiakban: bíráló bizottság)
alakul.
(2) A bíráló bizottság 13 tagból áll, melyek közül az
egyik tag ellátja a bizottság elnökének feladatait. Az elnököt a miniszter bízza meg az egészségügyi képzés és ellátás területén kiemelkedõ ismeretekkel rendelkezõ, illetve
a humánerõforrás-monitoring területén jártas szakemberek közül. A bíráló bizottság mûködésének feltételeirõl
a minisztérium gondoskodik.
(3) A bíráló bizottság tagjai:
a) a Magyar Kórházszövetség 1 delegált képviselõje,
b) a Kollégiumi Elnökök Testületének 1 delegált képviselõje,
c) az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács 1 képviselõje,
d) a szakképzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények 1-1 képviselõje,
e) a miniszter által delegált 3 személy,
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f) a külön jogszabály alapján a humánerõforrás-monitoring rendszert mûködtetõ szerv 2 képviselõje,
g) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója által delegált 1 személy.
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott szervek a delegálási kötelezettségüknek nem tesznek eleget,
a hiányzó tagok megbízásáról a miniszter gondoskodik
a (2) bekezdésben meghatározott szempontok alapján.
(5) A bíráló bizottság tagjainak megbízatása a következõ képzési évre létrehozott bizottság tagjainak megbízásáig, de legkésõbb a megbízást követõ év október 31-éig
tart azzal, hogy az új bíráló bizottság megalakulásáig feladataikat a megbízásuk lejártát követõen is ellátják. A bíráló bizottság tagjai ismételten megbízhatóak.
(6) A bíráló bizottságban viselt tagság megszûnik, ha
a tag
a) megbízása lejár,
b) meghal,
c) tagságáról lemond,
d) megbízását visszavonják, vagy
e) képviseleti jogosultsága megszûnik az általa képviselt intézménynél, szervezetnél.
(7) A (6) bekezdés b)–e) pontjában foglalt esetekben
a (3) bekezdésben meghatározott szervek a tagság megszûnésétõl számított 30 napon belül kötelesek az új tag delegálásáról gondoskodni.
(8) A bíráló bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag helyettesíti teljes jogkörrel. Az ülés határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. A bizottsági tagságból adódó szavazati jogosultság és a tagsággal
járó kötelezettség személyre szól. A bizottsági ülésen való
részvétel és a szavazati jog a tagot helyettesítõ személyre
vagy más tagra nem ruházható át.
(9) A bíráló bizottság mûködésének szabályait maga
alakítja ki a megalakulását követõ 15 napon belül, és azokat a miniszter hagyja jóvá.

10. §
(1) A bíráló bizottság a pályakövetési rendszer tapasztalatai, a munkaerõ-piaci elõrejelzések, a diplomás munkanélküliség helyzetének értékelése és a megelõzõ évben benyújtott jelölti jelentkezések száma alapján minden év november 15-éig javaslatot tesz a miniszternek azoknak
a szakképesítéseknek a körére, amely szakképesítések
hiányszakmának való minõsítése indokolt, emellett adott
évre vonatkozóan, valamint 3 évre elõre a rezidensek szakmákra lebontott keretszámaira, és az egyes felsõoktatási
intézmények vonatkozásában az általuk költségtérítéses
képzésbe felvehetõ jelöltek keretszámára.
(2) A miniszter minden év december 31-éig közzéteszi
az (1) bekezdésben meghatározott, adott évre vonatkozó
keretszámokat, a hiányszakmák körét, továbbá az 5. § (1),
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(3) és (4) bekezdésében foglalt támogatások igénylésére
vonatkozó pályázati felhívását, valamint a képzési normatíva adott évre vonatkozó mértékét.
(3) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltakra, valamint a humánerõforrás-monitoring rendszer által szolgáltatott adatokra tekintettel évente közzéteszi az adott évet
követõ harmadik évre vonatkozó keretszámot. A miniszter
az elõre megállapított keretszámot adott évben indokolt
esetben +/–10% eltéréssel módosíthatja.

11. §
(1) Az 5. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglalt támogatások igénylésére vonatkozó pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázóval szemben e rendeletben támasztott követelményeket,
b) a pályázat tartalmi és formai követelményeit,
c) a pályázat benyújtásának határidejét,
d) az elbírálás értékelési szempontjait, az értékelés
módszerét,
e) az elbírálás határidejét, valamint
f) a pályázó értesítésének a módját.
(2) A támogatott szakképzés keretében jelöltet foglalkoztatni szándékozó egészségügyi szolgáltató vagy felsõoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: támogatást
igénylõ pályázó) minden év február 1-jéig nyújthatja be az
5. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglalt támogatás igénylésére vonatkozó pályázatát (a továbbiakban: támogatás
igénylési pályázat).
(3) A támogatás igénylési pályázatnak tartalmaznia
kell:
a) annak a szakképzésnek a megjelölését és számát,
amelyre a támogatást igénylõ pályázó a támogatás igénylési pályázatát benyújtja,
b) a támogatást igénylõ pályázó szakképzõ hellyé minõsítését igazoló iratot,
c) a támogatás igénylési pályázat benyújtásának az indokait, tekintettel a 12. § (1) bekezdésében foglaltakra.
(4) Az 5. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott támogatást igénylõ pályázó támogatás igénylési pályázatának
a (3) bekezdésben felsoroltakon kívül tartalmaznia kell:
a) nyilatkozatot arra nézve, hogy a megpályázott szakképzési hely tekintetében legalább a Kjt. H fizetési osztálya 1. fizetési fokozatának megfelelõ munkabér pénzügyi
fedezete a támogatást igénylõ pályázó rendelkezésére áll,
és kötelezettségvállalást arra nézve, hogy azt a jelölt részére a szakképzés teljes idõtartamára megfizeti,
b) kötelezettségvállalást arra nézve, hogy a támogatást
igénylõ pályázó a jelölttel a 17. § (2) bekezdése szerinti
tartalommal szerzõdést köt.
(5) Amennyiben a támogatást igénylõ pályázó az 5. §
(3) bekezdésében foglalt támogatásra is pályázni kíván,
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ezt a támogatás igénylési pályázatban külön meg kell jelölnie.

13. §

(6) A 6. §-ban meghatározott támogatást a miniszter
a bíráló bizottságnak a humánerõforrás-monitoring rendszer által szolgáltatott adatok figyelembevételével kialakított javaslatára tekintettel, támogatás igénylési pályázat
nélkül ítéli oda a felsõoktatási intézményeknek.

(1) A felsõoktatási intézmények minden év április
20-áig közzéteszik a jelöltek által pályázat (a továbbiakban: rezidensi pályázat) útján betölthetõ, az 5. § (1) és
(4) bekezdése szerinti rezidensi, valamint a 6. § (1) bekezdése szerinti központi gyakornoki állásokat az ezeket meghirdetõ egészségügyi szolgáltatók és azon felsõoktatási intézmények egyidejû megjelölésével, amelynek régiójába
az adott állást meghirdetõ egészségügyi szolgáltató tartozik.

12. §
(1) A bíráló bizottság minden év március 1-jéig a pályázati felhívásban közölt szempontok alapján – figyelemmel
a munkaerõ-piaci elõrejelzésekre, a pályakövetési rendszer tapasztalataira, a diplomás munkanélküliség helyzetének értékelésére és a pályázat kiírásának évét megelõzõ
évben benyújtott jelölti jelentkezések számára – értékeli és
rangsorolja a beérkezett támogatás igénylési pályázatokat,
és javaslatot tesz a miniszternek a nyertes pályázatokra. A
rangsorolásnál elõnyben kell részesíteni azokat az egészségügyi szolgáltatókat, amelyek
a) a régióban a támogatott jelölt alkalmazásával érik el
az adott szakma vonatkozásában az orvos-beteg arány országos átlagát,
b) igazoltan 1 évnél hosszabb ideje nem tudták az állást
betölteni, vagy
c) a támogatott jelölt alkalmazásával teszik lehetõvé
egyes állami kötelezettségvállalásból származó feladatok
teljesítését.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti szempontok
alapján minden év március 10-éig dönt a nyertes támogatás igénylési pályázatokról és a további támogatás igénylési pályázatok rangsoráról.
(3) A támogatást igénylõ pályázókat minden év március
31-éig értesíteni kell a támogatás igénylési pályázatok
eredményérõl.
(4) A támogatást igénylõ nyertes pályázónak (a továbbiakban: nyertes pályázó) a (3) bekezdés szerinti értesítés
kézhezvételét követõ 5. munkanap végéig, legkésõbb
azonban minden év április 15-éig nyilatkoznia kell a bíráló
bizottság felé arról, hogy az elnyert feltételekkel az állást
meg kívánja-e hirdetni. Amennyiben a nyertes pályázó
a nyilatkozattételi kötelezettségének határidõben nem tesz
eleget, vagy az elnyert állást nem kívánja meghirdetni,
a támogatást a (2) bekezdés szerinti rangsorban következõ
pályázó számára kell felajánlani.
(5) A minisztérium haladéktalanul tájékoztatja a felsõoktatási intézményeket a nyertes támogatás igénylési pályázatokról és a (6) bekezdés alapján meghatározott, a felsõoktatási intézmények által meghirdethetõ központi gyakornoki állásokról.
(6) A miniszter által megállapított, meghirdethetõ központi gyakornoki állások száma nem haladhatja meg az
adott évre vonatkozóan meghatározott rezidensi keretszám 10%-át.

(2) Egy jelölt adott évben legfeljebb öt meghirdetett állásra pályázhat, oly módon, hogy a rezidensi pályázatában
meg kell jelölnie, milyen sorrendben kéri jelentkezéseinek
elbírálását.
(3) A rezidensi pályázatokat a jelöltek augusztus 1-jéig
nyújthatják be két példányban a központi gyakornoki állást meghirdetõ felsõoktatási intézményhez, illetve ahhoz
a felsõoktatási intézményhez, amelynek régiójába a meghirdetett állásra támogatást elnyert egészségügyi szolgáltató tartozik. A rezidensi pályázatok egy-egy példányát
a felsõoktatási intézmény legkésõbb augusztus 10-éig továbbítja a 22. § szerinti szervhez.
(4) A rezidensi pályázatok elbírálására külön jogszabályban meghatározott rendszerbevételi eljárás keretében
kerül sor, amelyben az adott állásra támogatást elnyert
egészségügyi szolgáltató képviseletét biztosítani kell.
(5) A felsõoktatási intézmény – a külön jogszabályban
foglaltaknak megfelelõen meghirdetett kritériumok alapján – szeptember 15-éig dönt a rezidensi pályázatot benyújtott jelöltek alkalmasságáról, és elkészíti az egyes állások vonatkozásában a jelöltek rangsorát.
(6) A támogatott állást elnyert egészségügyi szolgáltató,
illetve a központi gyakornoki állást meghirdetõ felsõoktatási intézmény minden év október 1-jéig az (5) bekezdésben meghatározott rangsor figyelembevételével, a legmagasabb pontszámot elért öt jelölt közül dönt az általa alkalmazni kívánt jelölt személyérõl. A támogatott állást elnyert egészségügyi szolgáltató döntésérõl haladéktalanul
értesíti a felsõoktatási intézményt.
(7) A központi gyakornoki állások esetében – a háziorvosi állásokra jelentkezõ jelöltek kivételével – a jelentkezõk közül elõnyben kell részesíteni azt, aki olyan elõszerzõdéssel rendelkezik, amelyben valamely egészségügyi
szolgáltató vállalja a szakképzési idõszak utáni alkalmazását.
(8) A rezidensi pályázat eredményérõl a felsõoktatási
intézmény a jelölteket postai úton és – ha a jelölt az elektronikus úton történõ értesítéshez hozzájárult – elektronikus úton értesíti. A jelölt a pályázat eredményérõl a (6) bekezdés szerinti idõpontot követõen személyesen is felvilágosítást kérhet.
(9) A rezidensi pályázat eredményeként a valamely
egészségügyi szolgáltató vagy felsõoktatási intézmény által alkalmazni kívánt jelölt október 15-éig köteles írásban
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értesíteni a felsõoktatási intézményt, hogy az elnyert állást
be kívánja-e tölteni. Amennyiben a jelölt az értesítési kötelezettségét határidõben nem teljesíti vagy az állást nem kívánja betölteni, az állás ismét betölthetõvé válik.
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14. §

(5) A szakképzés ideje a (4) bekezdésben foglaltakon
túl csak méltányolható okból, a – rezidens esetében a 16. §
(1) bekezdése szerinti, központi gyakornok esetében
a munkáltató – felsõoktatási intézmény által meghatározott idõtartamra szakítható meg. Rezidens esetében a méltányolható ok elfogadásáról a felsõoktatási intézmény a jelölt munkáltatójának egyetértésével dönt.

(1) A felsõoktatási intézmények minden év november
1-jéig közzéteszik azon állások körét,
a) amelyeket nem pályáztak meg,
b) amelyek a 13. § (9) bekezdése alapján ismét betölthetõvé váltak.

(6) Ha a támogatott jelölt a törzsképzés feltételeit méltányolható ok miatt csak részben teljesíti, a felsõoktatási intézmény egy részképzési elemnek a szakgyakorlat ideje
alatt történõ teljesítését engedélyezheti. A méltányolható
ok elfogadásáról az (5) bekezdésben meghatározott felsõoktatási intézmény dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett állásokra a 13. §
(1) bekezdése szerinti, rezidensi pályázatot benyújtott személyek jelentkezhetnek. Az állások betöltésére a munkáltatóval történõ megállapodás alapján kerül sor. Errõl
a munkáltató a felsõoktatási intézményt a megállapodást
követõ 15 napon belül értesíti.
(3) Azon állásokat, amelyeket december 31-éig nem töltöttek be, a jelöltek a munkáltatóval történõ megállapodás
alapján töltik be. Errõl a munkáltató a felsõoktatási intézményt a megállapodást követõ 15 napon belül értesíti.
(4) Az adott évben meghirdetett állásokat legkésõbb
a következõ év január 31-éig lehet betölteni.

15. §
(1) A szakképzés idejére a rezidens – az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdés a)–h) pontjai szerinti – munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít a munkáltatóval.
(2) A központi gyakornok a szakképzés idejére a felsõoktatási intézménnyel létesít közalkalmazotti jogviszonyt.
(3) A jelöltnek teljesítenie kell a törzsképzési idõ elõírt
programját és a részvizsgákat, illetve a jogszabály által
elõírt szakgyakorlatokat.
(4) A szakképzés ideje a doktori iskola létesítésének eljárási rendjérõl és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirõl szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos
munka, szülés, baleset vagy tartós betegség, továbbá
a 10 éven aluli gyermek, illetõleg tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása, rendkívüli
állapot és megelõzõ védelmi helyzet esetén a sorkatonai
szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése, valamint a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatot teljesítõ katona
beleegyezése nélkül történõ vezénylésének teljes idõtartamára, de legfeljebb összesen 3 évre szakítható meg, amely
idõszak alatt a támogatott jelölt után járó támogatás folyósítása szünetel. Ezekben az esetekben a megszakítást a jelölt erre vonatkozó bejelentése alapján a felsõoktatási intézmény köteles tudomásul venni.

16. §
(1) A támogatott jelölt által meghatározott felsõoktatási
intézmény a jelölttel a képzésben való részvételérõl megállapodást köt, amely megállapodás szakképzési jogviszonyt keletkeztet a felsõoktatási intézmény és a jelölt
között.
(2) A szakképzési jogviszony keretében a felsõoktatási
intézmény felelõs a szakképzés elméleti és gyakorlati
programjának végrehajtásáért, továbbá kérelemre biztosítja a gyakorlati képzési program végrehajtásának az egészségügyi szolgáltató által nem biztosítható feltételeit, a képzés során mentori tevékenységet lát el, és felügyeli a képzõhelyek szakképzési tevékenységét. A felsõoktatási intézmény a szakképzés befejeztével igazolja a szakképzés
jogszabálynak megfelelõ teljesítését.
(3) A szakképzési jogviszony keretében a jelölt a szakképzésért felelõs felsõoktatási intézménybe szakképzésre
bejelentkezik, részt vesz az elméleti program végrehajtására biztosított képzésben és bemutatja a szakképzés jogszabálynak megfelelõ teljesítését igazoló dokumentumait.

17. §
(1) A támogatott szakképzési helyet elnyert munkáltató
megállapodást köt a minisztériummal, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy
a) a szakképzés teljes idejére a jelölttel munkavégzésre
irányuló jogviszonyt létesít,
b) a szakképzés ideje alatt biztosítja a jelölt számára
a munkáltatónál el nem sajátítható gyakorlati részképzés
tekintetében a képzésnek – a felsõoktatási intézmény által
kijelölt – e részképzésre szakképzõ hellyé minõsített
egészségügyi szolgáltatónál történõ letöltésének a lehetõségét,
c) a jelöltnek a b) pont szerinti kijelölt képzõhelyen töltött szakgyakorlati idejére is megfizeti a munkabérét.
(2) A támogatott jelölttel a munkáltató a 15. § (1) bekezdése alapján szerzõdést köt, amelyben a munkáltató vállal-
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ja a törzsképzési és a szakgyakorlati idõ alatt a szakképzés
teljesítéséhez szükséges, a munkavégzés helyének szakképzés céljára történõ ideiglenes megváltoztatása engedélyezését és – amennyiben ezt a minisztérium biztosítja – az
5. § (3) bekezdése szerinti támogatás megfizetését. A munkáltató egyéb, saját költségvetésébõl biztosított kedvezmény nyújtását is vállalhatja a szerzõdésben.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerzõdésben foglalt kötelezettségvállalás alól a munkáltató mentesül, ha a szakképzés képzési költségéhez nyújtott állami támogatás megvonására a jelölt hibájából kerül sor.
(4) A rezidens a szakképzése képzési költségéhez nyújtott állami támogatás ellentételezéseként vállalja, hogy
a szakképzési idõszak alatt, valamint a szakképesítés megszerzése után legalább további 4 évig a munkáltatóval
a szakképesítésének megfelelõ, egészségügyi tevékenység
végzésére irányuló jogviszonyban áll.
(5) A központi gyakornok a szakképzése képzési költségéhez nyújtott állami támogatás ellentételezéseként vállalja, hogy a szakképesítés megszerzése után legalább 4 évig
a Magyar Köztársaság területén, államilag finanszírozott
egészségügyi szolgáltatónál a szakképesítésének megfelelõ, egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban áll.
(6) A (4) bekezdés szerinti kötelezettségnek a szakképzési idõszak alatt történõ megszegése esetén a rezidens
a szakképzése képzési költségéhez nyújtott állami támogatás minisztérium részére történõ megtérítésére akkor nem
köteles, ha új munkáltatója vállalja a (4) bekezdés szerinti
idõtartam alatt a rezidens e rendeletben meghatározott feltételekkel történõ foglalkoztatását.

18. §
(1) A munkáltató és a felsõoktatási intézmény a részére
az adott jelölt után a 7. §-ban foglaltak alapján folyósított
támogatás megtérítésére köteles, ha olyan magatartást tanúsít, amely a jelölt szakképzése lezárásaként a szakvizsgára bocsáthatóságát ellehetetleníti, azt késlelteti vagy
más módon korlátozza.
(2) Ha a támogatott jelölt szakképzésére külön jogszabályban meghatározott képzési idõ letelt, támogatott jelöltként tovább nem vehet részt a szakképzési rendszerben. Ha a jelölt nem vállalja, hogy a külön jogszabályban
meghatározott képzési idõ leteltét követõ három éven belül szakvizsgát szerez, illetõleg ezt a vállalását nem teljesíti, a képzési idõre folyósított támogatás minisztérium részére történõ megtérítésére köteles.
(3) Ha a támogatott jelölt a szakvizsgára bocsáthatóságát önhibájából
a) elõreláthatólag késlelteti, vagy
b) ellehetetleníti,
támogatott jelöltként a szakképzését nem folytathatja és
a szakképzésére tekintettel folyósított támogatás minisztérium részére történõ megtérítésére köteles.
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(1) A 17. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségnek
a szakképesítés megszerzését követõ megszegése esetén
a szakképesítést szerzett személy a szakirányú szakképzéséhez nyújtott állami támogatás teljes összegének minisztérium részére történõ megtérítésére köteles, kivéve, ha
a) igazolja, hogy a (4) bekezdés szerinti idõtartamban
a Magyar Köztársaság területén államilag finanszírozott
egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenység
végzésére irányuló jogviszonyban áll, vagy
b) a munkáltatójánál munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszûnésére a munkáltató érdekkörében felmerülõ okból kerül sor, vagy
c) a szakképesítés megszerzését követõen egészségügyi tevékenység végzésére alkalmatlanná válik.
(2) A szakképesítést szerzett személy a 17. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség megszegése esetén a szakirányú
szakképzéséhez a 6. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint
nyújtott állami támogatás teljes összegének minisztérium
részére történõ megtérítésére köteles, kivéve, ha a szakképesítés megszerzését követõen egészségügyi tevékenység
végzésére alkalmatlanná válik.
(3) A 17. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségnek
a szakképesítés megszerzését követõ megszegése esetén
a szakképesítést szerzett személy a szakirányú szakképzéséhez az 5. § (3) bekezdése alapján részére a szakképzésének teljes idõtartama alatt folyósított támogatási összeg
minisztérium részére történõ megtérítésére köteles, ha az
(1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel teljesül, de a kötelezettség megszegésének évében a szakképesítést szerzett személy foglalkoztatása a korábbi munkáltatójánál
olyan szakképesítése szerinti munkakörben történt, amely
új munkáltatójánál az adott évben nem hiányszakma.

20. §
(1) A 2. § (2) bekezdése szerinti költségtérítéses szakképzésben részt vevõ jelölt a felsõoktatási intézménnyel
a képzésben való részvételrõl megállapodást köt, amely
megállapodás szakképzési jogviszonyt keletkeztet a felsõoktatási intézmény és a jelölt között.
(2) A felsõoktatási intézmény minden év január 15-éig
tájékoztatja a 22. § szerinti szervet arról, hogy az adott
egyetemmel létrejött szakképzési jogviszony alapján
a megelõzõ évben hányan kezdték meg költségtérítéses
képzés keretében a szakképzésüket.

21. §
(1) A szakképzõ helyrõl a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó jelölt szakkép-
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zõ hellyé nem minõsített képzõhelyre is kirendelhetõ felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenység ellátására.
(2) Ha a jelölt a törzsképzési idõ alatt a kötelezettségeit
– a 15. § (6) bekezdésében meghatározottak kivételével –
nem teljesíti, azok pótlásáig a szakgyakorlat további feltételeinek teljesítését nem kezdheti meg.
(3) A szakképzés megkezdése elõtt folytatott orvosi tevékenység a szakgyakorlati idõbe a felsõoktatási intézmény döntése alapján beszámítható.
(4) A támogatott jelölt a szakképzés külön jogszabályban meghatározott képzési feltételei teljesítéséhez szükséges egészségügyi tevékenységet önkéntes segítõi jogviszonyban nem végezhet.

22. §
A szakképzéssel kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a szakképzés költségvetési forrásának a kezelésével
kapcsolatos feladatokat az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal végzi.

23. §
A felsõoktatási intézmény a szakvizsgával már rendelkezõ, és második, illetve további vagy ráépített szakképzésben részt vevõ jelölttõl havonta legfeljebb a Kjt. szerinti közalkalmazotti J1 fizetési osztály garantált illetménye
15%-ának megfelelõ mértékû szakképzési díjat szedhet.

24. §
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2. §
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik különösen]
„b) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a szakképzés költségvetési forrásának a kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,”

25. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit elsõ alkalommal
a 2010-ben kezdõdõ szakképzésekre kell alkalmazni. A
szakképesítés megszerzését az egészségügyi felsõfokú
szakirányú szakképzésben részt vevõk számára szervezett
központi gyakornoki rendszerrõl szóló 125/1999. (VIII.
6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint megkezdõk
az R.-ben meghatározott kötelezettségeiknek az R. e rendelet hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelke-
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zései szerint, legkésõbb 2011. december 31-éig tehetnek
eleget.
(2) A 10. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a miniszter e rendelet hatálybalépését követõen elsõ alkalommal a 10. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel teszi
közzé az e rendelet hatálybalépését követõ hároméves idõszakra vonatkozó várható keretszámokat.
(3) A 11. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a bíráló bizottság e rendelet hatálybalépését követõen elsõ alkalommal a 10. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel
teszi meg javaslatát a miniszter részére.
(4) A 12. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az
e rendelet hatálybalépését követõ elsõ két évre meghirdethetõ központi gyakornoki állások száma az adott évre vonatkozóan meghatározott rezidensi keretszám 50%-át nem
haladhatja meg.
(5) Hatályát veszti az R.
(6) A (2)–(4) bekezdés 2010. szeptember 1-jén hatályát
veszti.
(7) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november
25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk
(1) bekezdés b) pontja és 21. cikk;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK,
a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK,
a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, 24. cikk.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
123/2009. (VI. 12.) Korm.
rendelete
az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények
kivitelével, illetve behozatalával összefüggõ bejelentési
eljárás részletes szabályairól
A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában, valamint
a 7. § (4) bekezdése és a 8. § tekintetében a 34. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá
a 7. § (2) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és
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jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl
szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva,
a 7. § (5) bekezdése és a 9. § tekintetében az egészségügyi
hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi
XI. törvény 15. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a következõket rendeli el:
1. §
A veszélyes vegyi anyagok kivitele és behozatala tekintetében e rendelet a veszélyes vegyi anyagok kivitelérõl és
behozataláról szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban:
689/2008/EK rendelet) együtt alkalmazandó.

2. §
(1) A (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel
a 689/2008/EK rendeletben elõírt igazgatási feladatok
végrehajtására a Kormány nemzeti hatóságként
a) a növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok esetében a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központot, növény- és talajvédelmi jogkörében,
b) az ipari vegyi anyagok és készítmények esetében az
Országos Kémiai Biztonsági Intézetet (a továbbiakban:
OKBI)
jelöli ki.
(2) A 689/2008/EK rendelet 17. cikkében elõírt ellenõrzési funkciók végrehajtására a Kormány
a) a termékek harmadik országba történõ kivitelének és
onnan történõ behozatalának ellenõrzése tekintetében
– a (3)–(6) bekezdés szerinti feladatok ellátására – a Vámés Pénzügyõrséget,
b) az a) pontban foglaltak kivételével a termékek harmadik országba történõ kivitelének és onnan történõ behozatalának ellenõrzése, valamint a végrehajtás belföldi
ellenõrzése tekintetében az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat kistérségi intézetét
jelöli ki.
(3) A 689/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó áru
behozatala esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a Vám- és Pénzügyõrség illetékes szerve ellenõrzi
a behozatalt lehetõvé tevõ határozat meglétét.
(4) Ha a Vám- és Pénzügyõrség illetékes szerve a (3) bekezdés szerinti ellenõrzés során a 689/2008/EK rendelet
szerinti, a behozatalt lehetõvé tevõ határozat hiányát állapítja meg vagy valószínûsíti, az árut feltartóztatja, és errõl
a megfelelõ eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul
értesíti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
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gálatnak az ellenõrzés helye szerint illetékes kistérségi
intézetét (a továbbiakban: Intézet). Az ilyen árut átmeneti
megõrzés alatt álló árunak kell tekinteni.
(5) A 689/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó áru kivitele esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében
a Vám- és Pénzügyõrség illetékes szerve
a) a 689/2008/EK rendelet 17. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek tekintetében ellenõrzi a vámárunyilatkozat megfelelõségét, és hatáskörében eljár e rendelkezés megsértése esetén, azzal, hogy a Vám- és Pénzügyõrség illetékes szervének eljárására, intézkedésére és az
általa alkalmazható szankciókra az ezekre vonatkozó
külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak,
b) a vámáru-nyilatkozat alapján ellenõrzi a kiviteli bejelentés megtételét.
(6) Ha a Vám- és Pénzügyõrség illetékes szerve az
(5) bekezdés b) pontja szerinti ellenõrzése során a kiviteli
bejelentés hiányát vagy nem megfelelõ megtételét állapítja
meg vagy valószínûsíti, az árut feltartóztatja, és errõl
a megfelelõ eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul
értesíti az Intézetet.
(7) Az Intézet a (4) és a (6) bekezdés szerinti értesítés
alapján indított eljárásában – a jogszerû állapot helyreállításáig – elrendelheti az áru visszatartását vagy lefoglalását, külön jogszabály szerint kémiai terhelési bírságot
szabhat ki, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvényben foglalt
jogkörében megteheti a lakosság, az állatok és növények
egészsége, valamint a környezet védelme érdekében szükséges egyéb intézkedéseket. Az eljárást az Intézet a Vámés Pénzügyõrség illetékes szervének értesítésétõl számított 15 napon belül lefolytatja és annak eredményérõl
a vámeljárás lezárása érdekében tájékoztatja a Vám- és
Pénzügyõrség illetékes szervét.
(8) Amennyiben az áru kivitele, illetve behozatala az
Intézet tájékoztatása értelmében nem engedélyezett, a
Vám- és Pénzügyõrség illetékes szerve az áruk behozatalára, valamint kivitelére vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.

3. §
(1) Ha a kistérségi intézet 2. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti eljárása a 2. § (1) bekezdés a) pontjában említett
termékkört érint, a kistérségi intézet egyidejûleg – határozatának megküldésével – értesíti a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központot.
(2) A 2. § (2) bekezdésében nevesített ellenõrzõ hatóságok kidolgozzák az ellenõrzéseik során szükséges kapcsolattartás, tájékoztatás és információcsere rendjét, valamint
közzéteszik az érintett jogalkalmazók részletes tájékoztatását szolgáló egyeztetett útmutatóikat.
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(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti kijelölt nemzeti hatóságok és a 2. § (2) bekezdése szerint kijelölt ellenõrzést végzõ hatóságok közötti koordinációt, továbbá az Európai
Bizottság részére az összesített országos jelentések elkészítésének feladatát az OKBI látja el.
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5. §

A 689/2008/EK rendelet 7. cikke szerinti kiviteli bejelentések után az exportõr – bejelentésenként – külön
jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles
fizetni.

4. §
(1) Az egészségügyi miniszter, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, valamint a pénzügyminiszter által jóváhagyott ügyrend alapján, a 266/2004. (IX. 23.) Korm. rendelettel kihirdetett Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó elõzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárással
(Prior Informed Consent, a továbbiakban: PIC) kapcsolatos egységes nemzeti álláspont kialakítására, szakmai
egyeztetésre, a nemzeti kijelölt és egyéb érintett hatóságok
közötti kapcsolatok koordinálására Nemzeti PIC Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) mûködik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti Bizottság tagja az egészségügyi miniszter, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, a pénzügyminiszter,
az országos tisztifõorvos, az OKBI fõigazgatója, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-,
Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság igazgatója,
a Vám- és Pénzügyõrség országos parancsnoka vagy az
általuk kijelölt egy-egy személy. A Bizottság elnöke az
egészségügyi miniszter, elnökhelyettese a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter vagy az általuk a Bizottságba tagként delegált személy.
(3) A Bizottság tevékenységében a Bizottság bármely
tagjának javaslata és az elnök felkérése alapján részt vehet
bármely olyan szerv vagy személy, amelynek (akinek)
részvételét a meghozandó döntés vagy a kialakítandó vélemény tartalma indokolja. A Bizottság ügyrendje, illetve az
elnök felkérése egyes személyek, illetõleg szervek részére
a Bizottság ülésén állandó részvételt is biztosíthat.
(4) A (3) bekezdés szerinti felkérés hiányában is, a
Bizottság a döntéshozatal vagy a véleményalkotás során
köteles kikérni mindazon szervek álláspontját, amelyeknek jogszabályban biztosított hatáskörét a döntés, illetve
a vélemény érinti.
(5) A Bizottság mûködésében az ügyrendben meghatározott, illetõleg felkérés alapján nem tagként részt vevõ
személyek a határozatok meghozatalában szavazati joggal
nem rendelkeznek.
(6) A Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze. A Bizottság
bármely tagjának kérésére a Bizottságot össze kell hívni.
(7) A Bizottság tevékenységérõl rendszeresen tájékoztatja a kémiai biztonság területén mûködõ tárcaközi bizottságot.

6. §
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
6–8. §-ában foglalt bejelentési eljárás a 689/2008/EK rendelet I. melléklete 2–3. részében („PIC bejelentést igénylõ
vegyi anyagok jegyzéke”, illetve „A Rotterdami Egyezmény értelmében PIC eljáráshoz kötött vegyi anyagok
jegyzéke”) megjelölt anyagok, illetve készítmények esetén kizárólag a 689/2008/EK rendeletben meghatározott
eljárást követõen kezdhetõ meg.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap 1. napján
lép hatályba, rendelkezéseit az egyes veszélyes anyagok és
veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával
összefüggõ bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló
8/2004. (XII. 1.) EüM–FVM–KvVM–GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) alapján folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti az R.
(3) A (2), (4) és (5) bekezdés, valamint a 8. és 9. §, továbbá a melléklet e rendelet hatálybalépését követõ napon,
e bekezdés e rendelet hatálybalépését követõ 2. napon hatályát veszti.
(4) A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes
szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr1.)
a) 1. § (1) bekezdésében, 1. § (3) bekezdés g) pontjában, valamint 5. § (5) bekezdés b) pontjában a „2003.
január 28-i, 304/2003/EK” szövegrész helyébe a „2008.
június 17-i 689/2008/EK”,
b) 1. § (3) bekezdés d) pontjában
ba) a „26. cikk (2) bekezdésében” szövegrész helyébe
a „26. cikk (1) bekezdésében”,
bb) a „30. cikk (3) bekezdésében” szövegrész helyébe
a „30. cikk (3) és (4) bekezdésében”
szöveg lép.
(5) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.)
a) 18. § (7) bekezdés b) pontjában a „32. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „32. § (1) bekezdés”,
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b) 19. §-át megelõzõ alcímben az „államgazgatási”
szövegrész helyébe az „államigazgatási”
szöveg lép.

8. §
(1) A Kr1. 2. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A bírságot – a kötelezettségszegés jellegét e rendeletben meghatározottak szerint alapul véve – úgy kell kiszabni, hogy annak mértéke igazodjon]
„d) a hatóság írásbeli tájékoztatásának, tanácsadásának
megtörténtéhez, a hatóság írásbeli figyelmeztetésében,
vagy a hiányosságok megszüntetését, illetve a szükséges
intézkedések végrehajtását elõíró határozatában, illetõleg
a hatósággal kötött írásos megállapodásban foglaltak teljesítéséhez.”

2009/79. szám
9. §

(1) A Kr2. 10. § (4) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az
OTH-t jelöli ki]
„d) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 32. § (3) bekezdése szerinti
megkeresést fogadó szervként, továbbá a Kbtv. 32. §
(2) bekezdése”
[szerinti feladatok ellátására.]
(2) A Kr2. 10. § (5) bekezdése a következõ n) ponttal
egészül ki:
[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként
a regionális intézetet jelöli ki]
„n) a Kbtv. 33. § (3) bekezdése”
[szerinti feladatok ellátására.]

(2) A Kr1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bírságot az azt kiszabó határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül kell megfizetni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes regionális intézetének a Magyar Államkincstárnál vezetett, a melléklet szerinti elõirányzat-felhasználási keretszámlájára. Illetékesnek az
ÁNTSZ azon regionális intézete minõsül, amely, vagy
amelynek területén mûködõ kistérségi (fõvárosi kerületi)
intézet a bírságot kiszabta.”

(3) A Kr2. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki
a Kbtv. 5. § (3) bekezdése, 6. § (1) és (2) bekezdése, 7. §-a,
8. § (5) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, 23. §-a, 25. §
(5) bekezdése, 26/A. §-a szerinti feladatok ellátására.”

(3) A Kr1. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elõzõ évi bírságbevételek felhasználásáról minden év december 10-éig kell dönteni az (1) bekezdésben
megjelölt valamennyi cél figyelembevételével.”

Ez a rendelet a veszélyes vegyi anyagok kivitelérõl és
behozataláról szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(4) A Kr1. e rendelet melléklete szerinti melléklettel
egészül ki.

Bajnai Gordon s. k.,

10. §

miniszterelnök

Melléklet a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelethez
Kémiai terhelési bírság befizetési számlaszámok
ÁNTSZ intézet

ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete

Számlaszám

10026005-00290201-00000000
10045002-00290184-00000000
10035003-00290177-00000000
10033001-00290218-00000000
10039007-00290225-00000000
10048005-00290256-00000000
10032000-00290160-00000000
”
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A Kormány
124/2009. (VI. 12.) Korm.
rendelete
az állami vezetõk és az államigazgatási szervek
köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról
és azok feltételeirõl szóló
136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 76. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet 7. §-ának
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A külföldi napidíj egy napra esõ összegének országonkénti és valutanemek szerinti mértékét – az egyes országok ár- és jövedelmi viszonyainak alapulvételével –
a külügyminiszter állapítja meg.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
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hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvényben a XIV. fejezet, 20. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoporton jóváhagyott,
a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások, támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat (a továbbiakban: elõirányzat) felhasználására, kezelésére, mûködtetésére és ellenõrzésére terjed ki.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) pályáztató és támogató: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium),
b) projekt: a pályázati felhívásban meghatározott támogatandó célkitûzések megvalósítása,
c) pályázati dokumentáció: pályázati felhívás, pályázati útmutató, és a benyújtott pályázati program szakmai és
pénzügyi jellemzõit tartalmazó adatlap,
d) befogadott pályázat: a hiánytalanul benyújtott, illetve a hiánypótlási felszólításnak határidõre teljes körûen
eleget tett pályázat.

miniszterelnök

Az elõirányzat felhasználásának célja
3. §

V. A Kormány tagjainak
rendeletei
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
18/2009. (VI. 12.) IRM
rendelete
a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat
felhasználása szabályozásáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és

(1) Az elõirányzat célja bûnmegelõzési, büntetõpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetése, a bûnmegelõzési
hazai és nemzetközi gyakorlatok megismerése és terjesztése (hazai rendezvények szervezése, publikációk, kiadványok elkészíttetése, honlap üzemeltetése, a külföldi tanulmányutak kivételével), kutatások, tanulmányok megrendelése, mintaprojektek megvalósíttatása, már bevált bûnmegelõzési gyakorlatok utánkövetése, továbbfejlesztése.
Az elõirányzat felhasználásának célja továbbá a társadalmi bûnmegelõzés nemzeti stratégiája cselekvési programjában a városok, települések biztonságának fokozása érdekében meghatározott intézkedések közül a helyi biztonságérzet növelését célzó beavatkozások megvalósítása.
(2) Az elõirányzat az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó kiadások finanszírozására,
valamint pályázati rendszerben nyújtott támogatások
nyújtására használható fel.
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(3) A kiadások – személyi juttatás, dologi kiadások –
a Minisztérium 2009. évi fejezeti kezelésû elõirányzatainak felhasználásáról szóló miniszteri utasításban foglaltak
alapján kerülnek elszámolásra.

2009/79. szám

hatnak pályázóként, illetve nem részesülhetnek támogatásban.

A támogatások formái
Az elõirányzat kezelése

6. §

4. §

(1) Az elõirányzat terhére a pályázati projekt megvalósítását célzó – mûködési támogatásnak nem minõsülõ – visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
nyújtható.

(1) Az e rendeletben foglalt részfeladatok végrehajtását,
így különösen a pályázatok befogadásával, a döntés elõkészítésével és a támogatási szerzõdések elõkészítésével,
nyilvántartásával, azok végrehajtásának pénzügyi ellenõrzésével, követeléskezeléssel kapcsolatos feladatok ellátását – kivéve a kedvezményezettnek a támogatási szerzõdés
mellékletében felsorolt bármely bankszámlájának azonnali beszedési megbízással történõ megterhelését – a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) mint közremûködõ szervezet végzi.
(2) Az elõirányzat terhére kell finanszírozni az elõirányzat mûködtetésének, kezelésének, felhasználásának, a támogatási szerzõdések elõkészítésének, nyilvántartásának
és ellenõrzésének költségeit.
(3) Az adott pályázati eljárás során fel nem használt támogatás újraelosztásáról pályázat útján kell dönteni.

A támogatásban részesíthetõk köre

(2) Az elõirányzat terhére éven túli kötelezettség nem
vállalható. A pályázaton elnyert támogatásra elõleg nem
fizethetõ.
(3) A Minisztérium a pályázati felhívásban meghatározza a támogatás felhasználásának módját és részletes feltételeit is.

A maradvány jóváhagyásának és következõ évi
felhasználásának rendje
7. §
Az elõirányzathoz kapcsolódóan keletkezõ kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradvány felhasználása irányítói hatáskörû elõirányzat-módosítást követõen
2010-ben az eredeti rendeltetési célnak megfelelõen – jogszabályban elõírt módon – történik.

5. §
(1) Támogatásban részesíthetõk jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek.
(2) Nem nyújthatnak be pályázatot azok a szervezetek,
amelyek:
a) csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt
állnak, illetve azok az önkormányzatok, amelyek adósságrendezési eljárás alatt állnak,
b) lejárt esedékességû adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkeznek, kivéve, ha fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt kaptak, és a fizetési halasztás vagy részletfizetési kedvezmény esedékessége még nem járt le,
c) az államháztartás alrendszereibõl juttatott támogatásra vonatkozó szerzõdésekben vállalt kötelezettségeiket
nem teljesítették, az ezt megállapító döntés jogerõre emelkedését követõ 5 éven belül,
d) nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott –
feltételeinek,
e) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem indul-

A makro és mikro típusú pályázatok
8. §
(1) A pályázatok makro és mikro pályázatokként hirdethetõk meg.
(2) Amennyiben a pályázati felhívás eltérõen nem rendelkezik, a teljes projektméretek alapján:
a) mikro pályázatok azok, amelyek esetében a projekt
teljes költsége nem haladja meg a hat millió forintot,
b) makro pályázatok azok, amelyek esetében a projekt
teljes költsége meghaladja a hat millió forintot.
(3) Amennyiben a pályázati felhívás eltérõen nem rendelkezik, a támogatás összege:
a) mikro pályázatok esetén minimum kettõ millió forint, maximum öt millió forint,
b) makro pályázatok esetén minimum öt millió forint,
maximum tíz millió forint.
(4) Egy projekthez támogatás a rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatból egy pályázónak csak egy alkalommal
ítélhetõ meg 2009-ben, kivéve ha a pályázó és a megvalósító nem ugyanaz a szervezet.
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Saját forrás mértéke és saját forrásként figyelembe
vehetõ elemek
9. §
(1) Az egy pályázat keretében megvalósuló projekt támogatásához a pályázótól elvárt saját forrás mértéke – ha
a pályázati felhívás másként nem rendelkezik – mikro pályázatok esetében a pályázati projekt döntéshozó által elismert költségének legalább 20%-a, makro pályázatok esetében a pályázati projekt döntéshozó által elismert költségének legalább 35%-a.
(2) A pályázó saját forrásként csak számlával vagy a pályázati útmutatóban meghatározott dokumentumokkal
igazolt tényleges költségeket számolhat el.
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h) a támogatás minimális és maximális mértékét,
i) a megkövetelt saját forrás mértékét és a saját forrásként figyelembe vehetõ elemek körét,
j) a pályázat benyújtására jogosultak, illetve az abból
kizártak körét,
k) a hiánypótlás lehetõségét,
l) a pályázat érvényességének kellékeit,
m) a pályázat benyújtásának módját és helyét,
n) a pályázat benyújtásának határidejét (hónap, nap),
o) a Kincstár területi állampénztári irodáinak elérhetõségét,
p) a pályázatok elbírálásának módját és szempontjait,
a pályázatok elbírálásának határidejét,
q) a támogatás folyósításának rendjét.

A pályázatok formai követelményei
A pályáztatás szabályai

12. §

10. §

(1) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott
formában és nyomtatványon kell benyújtani. A pályázatokat a pályázati felhívásban megjelölt példányszámban kell
benyújtani, egyértelmûen megjelölve az eredeti pályázati
példányt, illetve a másolati példányt.

(1) Támogatás kizárólag pályázati úton nyújtható. A pályázati felhívásokat a Minisztérium évente legalább egyszer hirdeti meg. A pályázati dokumentációt a Minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(2) Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, kivéve
a 8. § (4) bekezdésében foglalt esetet. Ha a pályázati felhívás lehetõvé teszi, az abban foglalt feltételek szerint, a pályázó együttmûködõ partnerként több pályázatban is részt
vehet.
(3) Több pályázó együttesen is benyújthat pályázatot.
Az ilyen pályázat esetén meg kell jelölni, hogy az együttmûködési megállapodás alapján mely pályázó jogosult
a képviseletre. Makro pályázatok esetében csak több pályázó együttesen, együttmûködési megállapodás megkötésével nyújthat be pályázatot.

A pályázati felhívás
11. §
A pályázati felhívás tartalmazza:
a) a pályázat címét vagy megnevezését,
b) a pályáztató és a támogató megnevezését,
c) a pályázat jellegét (makro, illetve mikro pályázat),
d) pályázati komponensek megnevezését,
e) a pályázati felhívás célját (céljait),
f) a pályázat tartalmi követelményeit,
g) a pályázat céljának megvalósítására rendelkezésre
álló keretösszeg és a forrás nevesítését,

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot,
b) a pályázati felhívásban és adatlapban megjelölt mellékleteket, nyilatkozatokat,
c) a pályázati díj megfizetését igazoló dokumentum
másolatát.
(3) A pályázati felhívásban megjelölt példányszám mellett a pályázati felhívás ez irányú rendelkezése értelmében,
az ott meghatározott dokumentációt a pályáztatónak elektronikus úton kell eljuttatni.

A pályázatok benyújtása
13. §
(1) A pályázatokat a pályázati felhívásban megjelölt határidõig és megjelölt módon a Kincstárnak a projekt megvalósítási helye szerinti területileg illetékes állampénztári
irodáiba postán, valamint a pályázati felhívás ez irányú
rendelkezése értelmében, az ott meghatározott dokumentációt a pályáztatónak elektronikus úton kell eljuttatni.
(2) Határidõben benyújtottnak minõsül a pályázat, ha
azt a pályázati felhívásban meghatározott határidõ utolsó
napján ajánlott küldeményként postára adják. Ha a határidõ utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidõ az azt
követõ elsõ munkanapon jár le. Kétség esetén a pályázónak kell bizonyítani azt, hogy a pályázatot határidõben
postára adták.
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A pályázatok befogadása és a hiánypótlás
14. §

(1) A Kincstár területileg illetékes állampénztári irodája
a beérkezést követõ 5 munkanapon belül ellenõrzi a dokumentáció elõírt formai és tartalmi feltételeknek való megfelelését, és a pályázatokat nyilvántartásba veszi.
Amennyiben a pályázati felhívás alapján elektronikus úton
is be kellett nyújtani a pályázati felhívásban meghatározott
dokumentációt, a Minisztérium a benyújtási határidõ leteltét követõ 3 munkanapon belül adatot szolgáltat a Kincstárnak az elektronikusan benyújtott pályázatokról.
(2) A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Kincstár
a pályázót határidõ kitûzésével egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi. Erre a pályázót a hiánypótlási felhívásban figyelmeztetni kell.
(3) A Kincstár területileg illetékes állampénztári irodája
a pályázat befogadásáról – az iktatószám megjelölésével –
tájékoztatja a pályázót.
15. §
(1) A pályázatot el kell utasítani, ha:
a) a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,
b) határidõn túl nyújtották be,
c) nem a megfelelõ pályázati adatlapon nyújtották be,
d) a hiánypótlást a pályázó nem vagy nem a hiánypótlási felhívásnak megfelelõen teljesíti,
e) a pályázó nem fizeti meg a pályázati díjat.
(2) A pályázati díj mértéke makro pályázat esetén 10 000 Ft, mikro pályázat esetén 3000 Ft. A pályázati díjat a Minisztérium Kincstárnál vezetett
10032000-01220122-50000005 számú fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni
az ÁHT azonosító feltüntetésével. A megfizetett pályázati
díjat a Minisztérium – a forráshiány miatt elutasított pályázatok kivételével – nem fizeti vissza.

A pályázatok elbírálása
16. §
(1) A Kincstár a beérkezett pályázatokat a pályázat befogadásától vagy az elutasításától számított 8 napon belül
köteles a döntési javaslathoz elõkészíteni és a Minisztériumnak eljuttatni.
(2) Az Országos Bûnmegelõzési Bizottság (a továbbiakban: OBmB) által létrehozott pályázati bíráló bizottságok (a továbbiakban: Bíráló Bizottságok) a pályázatokkal
kapcsolatos szakmai álláspontjukat és döntési javaslatukat
a pályázatnak a Minisztériumhoz érkezésétõl számított
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legkésõbb 20 munkanapon belül a pályázati felhívásban
megjelölt bírálati szempontok alapján alakítják ki. A Bíráló Bizottság tagjai – azok kivételével, akik a bírálatot az
OBmB tagságukra vagy delegálásukra tekintettel látják
el – díjazásban részesülhetnek. A bíráló bizottsági tagok
díjazása az elbírált pályázatok számára tekintettel kerül
meghatározásra, azonban az egy bíráló bizottsági tagnak
fizetendõ díj nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét.
(3) A Bíráló Bizottságoknak a döntési javaslatuk részeként a pályázatok értékelését és az értékelés legfontosabb
szempontjait tartalmazó, a döntés meghozatalát követõen
mindenki számára hozzáférhetõ jegyzõkönyvet kell készíteniük. A jegyzõkönyvet a pályázattal együtt kell 5 évig
megõrizni.
(4) A támogatásról szóló döntés – amennyiben a javasolt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényeltnél – meghatározza azokat a projektrészeket, amelyekre a támogatás felhasználható.
(5) A támogatásokról a Bíráló Bizottságok döntési javaslatának ismeretében, valamint a Bíráló Bizottságok
döntési javaslatának az OBmB Program Felügyelõ Bizottsága általi jóváhagyása alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter által írásban felhatalmazott személy
10 munkanapon belül dönt.
A támogatási döntésrõl szóló értesítés
17. §
(1) A támogatási döntést a döntést követõ 5 munkanapon belül a Minisztérium megküldi a Kincstárnak, valamint a nyertes pályázók nevét, a támogatási célokat és
a megítélt támogatás összegét közzéteszi a Minisztérium
honlapján.
(2) Az elbírálás eredményérõl a pályázókat a döntés
meghozatalától számított 8 munkanapon belül a Kincstár
írásban értesíti. A támogatási szerzõdést – amennyiben
a pályázati felhívás ettõl eltérõen nem rendelkezik – a döntésrõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított 60 napon
belül kell megkötni. A nyertes pályázókat kiértesítõ levélben rögzíteni kell, hogy amennyiben a támogatási döntés
kedvezményezettjének mulasztásából vagy neki felróható
egyéb okból ez alatt nem kerül sor a támogatási szerzõdés
megkötésére, a támogatási döntés hatályát veszti. Ez idõ
alatt a támogatási döntésre az ajánlati kötöttség szabályai
az irányadók.
A támogatások folyósításának feltételei
18. §
A támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerzõdés megkötése, amelyhez az alábbi követelményeket
kell teljesíteni:
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a) a köztartozásmentességrõl szóló nyilatkozatok benyújtása,
b) saját, illetve egyéb forrás meglétének dokumentálása,
c) felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedési megbízás alkalmazására,
d) nyilatkozat arról, hogy az 5. § (2) bekezdésének a),
c) és e) pontja szerinti kizáró okok továbbra sem állnak
fenn.

A támogatás felhasználása, a pályázati támogatás
ellenében elõírt kötelezettségek teljesítése
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és javaslatával együtt elõterjeszti az igazságügyi és rendészeti miniszter által írásban felhatalmazott személynek.
(3) A szerzõdés módosításáról – a Kincstár javaslatának
ismeretében – az igazságügyi és rendészeti miniszter által
írásban felhatalmazott személy dönt.
(4) A szerzõdésmódosítási kérelemrõl hozott döntésrõl
a Minisztérium 5 munkanapon belül tájékoztatja a Kincstárt.
(5) Amennyiben a szerzõdésmódosításra irányuló kérelmet elutasították, a kedvezményezettnek az érvényes feltételek szerint kell a projektet megvalósítania és a pénzügyi-szakmai beszámolót elkészítenie.

19. §
A támogatás elszámolása
(1) A támogatást a projekt megvalósítása érdekében lehet felhasználni.
(2) A támogatás – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem használható fel a kedvezményezettet terhelõ
adók, illetékek vagy egyéb közteher megfizetésére.
(3) A támogatás – amennyiben a pályázati útmutató kifejezetten eltérõen nem rendelkezik – a kedvezményezettel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló személy bérének, illetve díjának, valamint azok közterheinek megfizetésére kizárólag
olyan arányban használható fel, amekkora arányban e személy a támogatott program megvalósításához szükséges
feladatot lát el.
(4) A támogatás felhasználását megfelelõ bizonylattal
kell igazolni. A bizonylatokon a kedvezményezett képviselõjének a pályázati azonosító feltüntetésével igazolnia
kell, hogy a kifizetés a szerzõdéses feladat teljesítése érdekében történt.
(5) Az elõirányzatból támogatott projekt megvalósítása
során létrehozott, illetve megszerzett tárgyi eszköznek minõsülõ vagyontárgyat kötelezõ leltárba venni, amely a támogatási szerzõdés aláírásától számított három éven belül
csak a támogató elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el.
A leltárba vétel és az elidegenítési tilalom hatálya alá tartozó tárgyi eszközök megléte a támogatási szerzõdés aláírásától számított három éven belül ellenõrizhetõ.

A projekt és a támogatási szerzõdés módosítása
20. §
(1) A Kincstár a támogatási szerzõdés módosítására vonatkozó, hozzá benyújtott kérelmet javaslatával együtt
a Minisztériumhoz továbbítja.
(2) A Minisztérium a hozzá megküldött szerzõdésmódosításra irányuló kérelmet, valamint a Kincstár javaslatát
a kézhezvételtõl számított 10 munkanapon belül értékeli

21. §
(1) A kedvezményezett a teljes projekt támogatási szerzõdés szerinti megvalósításáról a projekt befejezését követõ 60 napon belül – amennyiben a támogatási szerzõdés ettõl eltérõen nem rendelkezik – részletes szakmai beszámolót nyújt be a Minisztériumhoz, és annak elfogadását követõen pénzügyi beszámolót készít, amelyet a Kincstárhoz
nyújt be. A szakmai beszámoló mintáját a támogató a támogatási szerzõdés mellékleteként, a pénzügyi beszámoló
mintáját pedig a Kincstár adja a kedvezményezettnek.
(2) Az elszámoláshoz az eredeti számlát és másolatát,
készpénzes kifizetésnél az eredeti kiadási pénztárbizonylatot és másolatát, átutalásnál az eredeti bankszámlakivonatot és másolatát, valamint önrész esetén az azt igazoló
dokumentumokat is csatolni kell.
(3) A támogatás felhasználását igazoló bizonylatok eredeti és másolati példányán kívül a Kincstár jogosult a kedvezményezettõl egyéb olyan dokumentumokat is bekérni,
amelyek a támogatási összeg támogatási célnak megfelelõ
felhasználását igazolják.

A támogatás felhasználásának ellenõrzése
22. §
(1) A támogatás szerzõdésszerû felhasználásának és
a projekt tényleges megvalósításának ellenõrzése a támogató és a Kincstár kötelezõ formai, számszaki, valamint
a tartalmi – dokumentum alapú, illetve helyszíni – ellenõrzésével történik. Az ellenõrzés típusai: elõzetes ellenõrzés,
közbensõ ellenõrzés és utóellenõrzés. Az elõirányzatból
támogatott projekt megvalósítása során létrehozott, illetve
megszerzett tárgyi eszköznek minõsülõ vagyontárgy megléte a támogatási szerzõdés aláírásától számított három
éven belül a Minisztérium által ellenõrizhetõ (kötelezettségvállalás ellenõrzése).
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(2) A támogatási döntés kedvezményezettje köteles a támogatás forrásainak felhasználását ellenõrzés céljából
a könyvviteli elszámolásaiban elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani.
(3) A pénzügyi ellenõrzés magában foglalja a támogatási szerzõdésben meghatározott teljes költségvetéssel való
elszámoltatást.
(4) A támogatás felhasználásának tartalmi, szakmai ellenõrzése során a támogató – bûnmegelõzési és közigazgatási szakemberek igénybevételével – a támogatásnak a pályázati kiírás céljának megfelelõ és a projekt megvalósításához szükséges felhasználását ellenõrzi.
(5) A kedvezményezett által az adatlap vagy elszámolás
mellékleteként megküldött dokumentum kiegészítéseként
a támogató, illetve a Kincstár nyilatkozatot, bizonylati másolatot, és egyéb dokumentumokat kérhet be.
(6) A támogatás szerzõdésszerû felhasználása a projekt
megvalósításával egyidejûleg, vagy azt követõen annak
helyszínén is ellenõrizhetõ. A helyszíni ellenõrzés alkalmával különösen vizsgálni kell a támogatás hasznosulását.
Az ellenõrzés megállapításairól a támogatónak, a Kincstárnak jegyzõkönyvet kell készíteni.
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támogatás összegét a támogatási szerzõdés módosításakor
rögzítendõ módon a kedvezményezett köteles visszafizetni.

A támogatási program lezárása
24. §
(1) A projekt lezárása – a támogatott pályázati cél szerzõdés szerinti megvalósulását követõen – a kedvezményezettnek a megvalósításról szóló írásbeli szakmai beszámolójának, továbbá a projekt teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi összesítõ és az utóellenõrzési
jegyzõkönyv elfogadásával valósul meg. Errõl a tényrõl
a támogató külön írásbeli értesítést küld a kedvezményezettnek.
(2) Amennyiben a támogató a szakmai vagy a pénzügyi
elszámolást nem fogadja el, írásban, határidõ kitûzésével
hiánypótlásra szólíthatja fel a kedvezményezettet, aki köteles a felhívásnak eleget tenni.

Záró és átmeneti rendelkezések
A támogatás visszafizetése és egyéb szankciók

25. §

23. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(1) Amennyiben a projekt megvalósítása meghiúsul,
vagy a szerzõdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a kedvezményezett haladéktalanul köteles írásban jelezni a Kincstárnak.

(2) A társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat és a bûnmegelõzéssel összefüggõ feladatok támogatása fejezeti kezelésû
elõirányzat felhasználása szabályozásáról szóló 17/2008.
(VIII. 27.) IRM rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.

(2) A támogatás nem rendeltetésszerû, a szerzõdéstõl eltérõ felhasználását az ellenõrzõ szerv jegyzõkönyvben
rögzíti, és haladéktalanul javaslatot tesz a kedvezményezett – részleges vagy teljes összegû – támogatás visszafizetésére és a kamatfizetési kötelezettségre vonatkozóan.
(3) A támogatási szerzõdéstõl való elállás esetén a már
kifizetett támogatási összeg, továbbá annak kamata megfizetésére irányuló visszakövetelés érvényesítése a támogatási szerzõdés megkötéséhez szükséges azonnali beszedési
megbízás alkalmazásával is történhet, melyet a támogatás
forrásaként meghatározott elõirányzat javára kell teljesíteni.
(4) A kedvezményezett az adólevonási jogosultságában
bekövetkezett változást a támogatási szerzõdés módosítása érdekében haladéktalanul köteles a támogatónak írásban bejelenteni. Az általános forgalmi adóra igénybe vett

(3) A társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat és a bûnmegelõzéssel összefüggõ feladatok támogatása fejezeti kezelésû
elõirányzat felhasználása szabályozásáról szóló 17/2008.
(VIII. 27.) IRM rendelet alapján nyújtott támogatások felhasználására (ellenõrzés és lezárás) a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások, támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat és a bûnmegelõzéssel összefüggõ feladatok támogatása fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználása
szabályozásáról szóló 17/2008. (VIII. 27.) IRM rendelet
szabályait kell alkalmazni.
(4) A (2) bekezdés 2010. január 2-án a hatályát veszti.
E bekezdés 2010. január 3-án hatályát veszti.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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A külügyminiszter
6/2009. (VI. 12.) KüM
rendelete

Ország (állomáshely)

az állami vezetõk külföldi napidíjáról
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 76. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a alapján, a következõket rendelem el:
1. §
Az R. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott személyek külföldi napidíjának az egyes országokra megállapított összegét és pénznemét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
egyidejûleg hatályát veszti az állami vezetõk külföldi napidíjáról szóló 5/2009. (V. 6.) KüM rendelet.
Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

Melléklet
a 6/2009. (VI. 12.) KüM rendelethez
Állami vezetõk külföldi napidíjának az egyes
országokra megállapított összege és pénzneme
Ország (állomáshely)

AFRIKA
Algéria
Angola
Benin
Bissau-Guinea
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Comore-szigetek
Csád
Dél-afrikai Köztársaság
Dzsibuti
Egyenlítõi Guinea
Egyiptom
Elefántcsontpart

Pénznem

Összeg

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD

43
44
44
49
39
43
42
47
46
35
45
41
38
41

Eritrea
Etiópia
Gabon
Gambia
Ghána
Guinea
Kamerun
Kenya
Kongói Köztársaság
Kongói Demokratikus
Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Lesotho
Libéria
Líbia
Madagaszkár
Malawi
Mali
Marokkó
Mauritánia
Mauritius
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Ruanda
Sao Tome és Principe
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Szenegál
Szomália
Szudán
Szváziföld
Tanzánia
Togo
Tunézia
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Zöld-foki Köztársaság
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Pénznem

Összeg

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

40
42
41
39
41
41
42
42
47
43

USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD

44
38
41
44
42
41
43
36
41
43
40
39
43
48
43
43
46
42
43
32
43
38
33
41
37
38
42
45
41

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD

47
42
38
45
47
42
42
37
41
35
41

AMERIKA
Amerikai Egyesült Államok
Antigua és Barbuda
Argentína
Bahama-szigetek
Barbados
Belize
Bermuda
Bolívia
Brazília
Chile
Costa Rica
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Ország (állomáshely)

Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Ecuador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Holland Antillák
Honduras
Jamaica
Kanada
Kolumbia
Kuba
Mexikó
Montserrat
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
St. Vincent és Grenadine
szigetek
Salvador
Suriname
Trinidad és Tobago
Uruguay
Venezuela
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Összeg

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

38
38
39
47
40
41
41
42
43
41
39
39
44
40
42
40
40
39
40
42
42
42
42

USD
USD
USD
USD
USD

42
41
42
39
40

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

39
44
40
44
44
41
42
37
41
36
40
40
40
43

USD
USD
USD
USD
USD
USD

40
42
41
41
42
39

AUSZTRÁLIA ÉS
ÓCEÁNIA
Ausztrália
Cook-szigetek
Fidzsi-szigetek
Kiribati
Marshall-szigetek
Mikronézia
Pápua Új-Guinea
Salamon-szigetek
Szamoa
Tonga
Tuvalu
Új-Kaledónia
Új-Zéland
Vanuatu
ÁZSIA
Afganisztán
Azerbajdzsán
Bahrein
Banglades
Bhután
Brunei

Ország (állomáshely)

Egyesült Arab Emírségek
Fülöp-szigetek
Grúzia
India
Indonézia
Irak
Irán
Izrael
Japán
Jemen
Jordánia
Kambodzsa
Katar
Kazahsztán
Kelet-Timor
Kína
Kirgizisztán
Koreai Köztársaság
Koreai NDK
Kuvait
Laosz
Libanon
Malajzia
Maldív-szigetek
Mianmar
Mongólia
Nepál
Omán
Örményország
Pakisztán
Palesztina
Srí Lanka
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Szíria
Tajvan
Tádzsikisztán
Thaiföld
Törökország
Türkmenisztán
Üzbegisztán
Vietnam
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Összeg

USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD

41
39
39
42
42
50
44
48
46
39
38
40
41
43
42
42
35
39
44
36
39
46
36
41
40
41
39
40
41
41
48
39
40
36
42
38
40
36
41
46
40
39

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

46
40
43
37
42
42
41
38
37

EURÓPA
Albánia
Andorra
Ausztria
Belorusszia
Belgium
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Ciprus
Csehország
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Ország (állomáshely)

Pénznem

Összeg

Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Gibraltár
Görögország
Hollandia
Horvátország
Írország
Izland
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Macedónia
Málta
Moldova
Monaco
Montenegró
Nagy-Britannia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Portugália
Románia
San Marino
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Ukrajna
Vatikán

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

46
36
43
43
40
39
42
40
41
43
36
38
47
36
39
42
40
41
43
43
44
42
43
42
46
40
42
42
40
45
43
43
37
37
43
42
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niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya
a) a jövedékiadó- és az energiaadó-bevallási kötelezettség,
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvényben (a továbbiakban: Jöt.) elõírt adatszolgáltatások, elszámolások, bejelentések, értesítések (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatás),
c) a zárjegymegrendelés
[a továbbiakban a)–c) pont együtt: adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség] elektronikus úton történõ teljesítésére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton teljesítõ, a Jöt., illetve az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény
hatálya alá tartozó adóalanyra, adó-visszaigénylõre,
adó-visszatérítést igénylõre, az adatszolgáltatásra kötelezett személyre, illetve a Jöt. 73. § (4) bekezdése szerinti
zárjegyfelhasználóra (a továbbiakban együtt: adózó); az
adózó törvényes képviselõjére és az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. § (3) bekezdése szerint állandó képviseleti joggal rendelkezõ személyre (a továbbiakban együtt: képviselõ); valamint a jövedéki adó és az energiaadó tekintetében adóhatósági jogkörében eljáró vámhatóságra terjed ki.

2. §
A vámhatóság az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történõ teljesítéséhez informatikai rendszert (a továbbiakban: informatikai rendszer)
mûködtet.

A pénzügyminiszter
12/2009. (VI. 12.) PM
rendelete
a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint
a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek
elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
129. § (2) bekezdés c) és u) pontjában, valamint az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügymi-

Az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség
elektronikus úton történõ teljesítése során eljáró
személyek
3. §
(1) Az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség
elektronikus úton történõ teljesítésének feltétele, hogy az
adózó, illetve a képviselõ az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett felhasználói névvel és az általa meghatározott jelszóval rendelkezzen. Az
adózó (képviselõje) a felhasználói név és jelszó használata
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mellett – választása szerint – az elektronikus ügyintézéshez elektronikus aláírást is alkalmazhat.

5. §

(2) A képviselõ a vámhatóság által erre rendszeresített
nyomtatványon jelenti be a képviseleti jogosultságát, valamint azt, hogy a képviseleti jogosultságának tartalma az
általa képviselt adózók tekintetében a vámhatósághoz teljesítendõ mely adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történõ teljesítésére terjed ki.

(1) A vámhatóság az adózó (képviselõje) által kitöltött
és megküldött elektronikus ûrlap adatait az informatikai
rendszerében rögzíti. Az adózó (képviselõje) az informatikai rendszerben rögzített adatokat az érkeztetõ szám felhasználásával ellenõrizheti.

(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentést a képviselõnek
a) jövedékiadó-bevallási kötelezettség esetén a Jöt.ben a képviselõ bejelentésére vonatkozóan meghatározott
idõpontig,
b) energiaadó-bevallási kötelezettség esetén az elsõ
adóbevallás benyújtása hónapjának 3. munkanapjáig,
c) adatszolgáltatás esetén az elsõ, elektronikus úton
történõ teljesítést megelõzõen, az adatszolgáltatás teljesítésére a jogszabályban elõírt idõpontot megelõzõ 3. munkanapig,
d) zárjegymegrendelés esetén az annak benyújtására
jogszabályban meghatározott idõpontot megelõzõ 3. munkanapig
kell megtennie.
(4) A képviseleti jogosultságban bekövetkezett mindennemû változást a (2) bekezdés szerinti nyomtatványon kell
– a (3) bekezdés szerinti idõpontok értelemszerû alkalmazása mellett – bejelenteni.
(5) A bejelentés alapján a vámhatóság a képviselõt nyilvántartásba veszi, az adatokban bekövetkezett változásokat rögzíti, és errõl az adózót haladéktalanul értesíti.

Az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség
elektronikus úton történõ teljesítése
4. §
(1) A vámhatóság az adóbevallási és adatszolgáltatási
kötelezettség elektronikus úton történõ teljesítéséhez
olyan, a vámhatóság internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltõ program segítségével kitölthetõ formanyomtatványt (a továbbiakban: elektronikus ûrlap) biztosít, melyet kitöltés után az adóbevallásokat és adatszolgáltatásokat feldolgozó informatikai rendszer részét képezõ
titkosítási eljárást követõen – az Art. 12. §-ában meghatározott iratbetekintés esetét kivéve – az adózón kívül csak a
vámhatóság ismerhet meg.
(2) Az adózó (képviselõje) az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését az ügyfélkapun keresztül kezdeményezheti.
(3) Az adózó (képviselõje) a (2) bekezdés szerint kezdeményezett eljárása esetén a kitöltött ûrlapon az elektronikus dokumentum változatlanságát biztosító elektronikus
aláírását is elhelyezheti.

(2) Ha a vámhatóság az (1) bekezdés szerinti elektronikus ûrlapról megállapítja, hogy az adózó az idõbélyegzõben feltüntetett idõpontot megelõzõen az ûrlapon szereplõ
idõszak tekintetében már teljesítette adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az elektronikus ûrlap adatainak feldolgozását – az önellenõrzésre, helyesbítésre, illetve javításra irányuló elektronikus ûrlap esetét kivéve –
visszautasítja, és errõl az adózót, képviseleti eljárás esetén
a képviselõt az értesítési tárhely útján tájékoztatja.
(3) Az elektronikus ûrlapnak az adózó (cég) együttes
képviselete miatt szükséges együttes jóváhagyása esetén a
vámhatóság valamely jóváhagyás hiányáról az értesítési
tárhely útján az adózót értesíti és – az elektronikus ûrlap
feldolgozása visszautasításának terhe mellett – határidõ
tûzésével felhívja a jóváhagyás teljesítésére.
(4) A vámhatóság az adóbevallási és adatszolgáltatási
kötelezettség elektronikus úton történõ teljesítésével kapcsolatos válasz üzenetét az értesítési tárhely útján küldi
meg az adózó (képviselõje) részére.

6. §
(1) Az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésének idõpontja – az 5. § (2) bekezdésében foglalt
eset kivételével – az idõbélyegzõben szereplõ idõpont.
(2) Amennyiben az 5. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az együttes jóváhagyás határidõn belül megtörténik, a vámhatóság az elektronikus ûrlapot az idõbélyegzõben foglalt beérkezési dátumhoz igazodóan dolgozza fel. Eltérõ esetben az elektronikus ûrlap feldolgozását a
vámhatóság elutasítja, amirõl az értesítési tárhely útján értesíti az adózót.

7. §
Amennyiben az informatikai rendszer egésze vagy
egyes szolgáltatásai valamely adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályban meghatározott határnapján vagy határnapjára is kiterjedõen legalább 1 órán át
egybefüggõen nem voltak elérhetõk, és errõl a vámhatóság
a 9. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató információt a honlapján megjelenítette, az érintett adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határnapja – külön
igazolás nélkül – az üzemzavar elhárítását követõ elsõ
munkanap lesz.
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Adatbiztonság

szóló 38/2007. (XII. 29.) PM–MeHVM együttes rendelet
hatályát veszti.

8. §

(5) A (3)–(4) bekezdés 2009. október 2-án hatályát
veszti. E bekezdés 2009. október 3-án hatályát veszti.

(1) Amennyiben az adóbevallásokat és adatszolgáltatásokat feldolgozó informatikai rendszerben üzemzavar történik, a vámhatóság az üzemzavarról, illetõleg az üzemzavar elhárítását követõen annak kezdõ és megszûnési idõpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját internetes honlapján.
(2) A vámhatóság az adóbevallásokat és adatszolgáltatásokat feldolgozó informatikai rendszerrel kapcsolatos
eseményeket, valamint az esemény bekövetkezésének idõpontját elektronikus napló formájában rögzíti, és azt az
adó megállapításához való jog elévüléséig megõrzi. Az
adóbevallásokat és adatszolgáltatásokat feldolgozó informatikai rendszer biztosítja, hogy az adó megállapításához
való jog elévüléséig az arra jogosult személy számára az
adatok hozzáférhetõek és értelmezhetõek legyenek.

Tájékoztatás
9. §
(1) A vámhatóság az adóbevallási és adatszolgáltatási
kötelezettség elektronikus úton történõ teljesítéséhez
szükséges informatikai követelményeket, illetve a szükséges tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.
(2) A vámhatóság az informatikai követelmények megváltozását a változás idõpontját legalább 30 nappal megelõzõen közzéteszi.
(3) A vámhatóság az informatikai rendszere karbantartás miatti leállítását megelõzõen a karbantartási igény felmerülésekor azonnal tájékoztató információt jelenít meg
honlapján, amelyben tájékoztatja az adózókat a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti idõpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, idõszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások körérõl.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter
13/2009. (VI. 12.) PM
rendelete
egyes jövedéki tárgyú PM rendeletek módosításáról
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
129. § (2) bekezdés b)–d), f), r) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM
rendelet (a továbbiakban: ZárjegyR.) 3. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A zárjegyeket a 2. számú mellékletben meghatározott adattartalommal, elektronikus úton, a jövedékiadó- és
energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítésének
szabályairól szóló pénzügyminiszteri rendelet (a továbbiakban: ER.) rendelkezéseinek alkalmazásával kell megrendelni úgy, hogy a megrendelés legkésõbb a megrendelésben kért átvételi idõpontot megelõzõ 7. munkanapon
beérkezzen a vámhatósághoz.”

Záró rendelkezések

2. §

10. §

A ZárjegyR. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A vámhatóság a megrendelés visszaigazolását
elektronikusan, az értesítési tárhely útján küldi meg a zárjegyfelhasználónak.”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. július 1-jén lép hatályba.
(2) A (3) bekezdés 2009. október 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. § (1) bekezdésében az „elektronikus ügyintézéshez” szövegrész helyébe az „elektronikus kapcsolattartáshoz” szöveg lép.

3. §

(4) A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási kötelezettség elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól

(1) A ZárjegyR. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(2) A zárjegyfelhasználó a bélyegzõlenyomatát legkésõbb az elsõ zárjegymegrendelése benyújtásáig köteles
a Hivatalnak megküldeni, vagy személyesen, meghatalmazott képviselõje (megbízottja), illetve – jogi személyiségû és jogi személyiség nélküli szervezet esetén – törvényes képviselõje útján benyújtani. A bélyegzõlenyomat
megváltoztatását, valamint az átvételre jogosult személyében bekövetkezett változást haladéktalanul be kell jelenteni a Hivatalhoz.”
(2) A ZárjegyR. 6. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) Az átvett zárjegyek elszállítása a zárjegyfelhasználó feladata. A zárjegyfelhasználó az átvett zárjegyeket
a zárjegy-megrendelõlapon feltüntetett telephelyen veszi
készletre. A zárjegyfelhasználó köteles a zárjegyek biztonságos tárolásáról gondoskodni.”
(3) A ZárjegyR. 6. § (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) A feleslegessé vált, valamint a zárjegyeket tartalmazó dobozok, kötegek felbontásakor, illetve a zárjegyek
felhelyezése során talált minõséghibás zárjegyeket a zárjegyfelhasználó nem semmisítheti meg. Legkésõbb a Jöt.
73. § (6) bekezdésében meghatározott elszámolási idõszak
(a továbbiakban: elszámolási idõszak) végéig
a) a feleslegessé vált zárjegyeket – a 14. § (5)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása mellett –
meg kell semmisíteni vagy azokat a zárjegyfelhasználónak
a Hivatalhoz vissza kell küldenie;
b) a minõséghibás zárjegyeket a zárjegyfelhasználónak
a Hivatalhoz vissza kell küldenie.”

4. §
A ZárjegyR. 11/A. §-a elõtti cím és 11/A. §-a helyébe
a következõ cím és rendelkezés lép:
„Napi adatszolgáltatás a zárjegyek készletváltozásáról
11/A. § (1) A zárjegyfelhasználó a Jöt. 73. § (12) és
(13) bekezdésében elõírt napi adatszolgáltatási kötelezettségének (a továbbiakban: napi adatszolgáltatás) a 3. számú
melléklet szerinti adattartalommal, elektronikusan, az ER.
rendelkezéseinek alkalmazásával, telephelyenként köteles
eleget tenni.
(2) A napi adatszolgáltatás nem terjed ki a zárjegyfelhasználó által a zárjegy elõállítója telephelyén átvett zárjegyekre.
(3) Amennyiben a zárjegyfelhasználó megállapítja,
hogy a napi adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan teljesítette, akkor azt a vámhatóság ellenõrzését megelõzõen
helyesbítheti, az adott napra vonatkozó napi adatszolgáltatási kötelezettségének az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, megismételt teljesítésével.”
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A ZárjegyR. 11/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„11/B. § (1) A zárjegyfelhelyezésre vonatkozó adatokat
a zárjegyfelhasználó a napi adatszolgáltatásban alkoholtermékenként,
a) az alkoholtermékeire általa alkalmazott globális áruazonosító szám (a továbbiakban: GTIN szám), vagy
b) – amennyiben a zárjegyfelhasználó az alkoholtermékeire nem alkalmaz GTIN számot – a vámhatóság által
képzett egyedi azonosító szám (a továbbiakban: VP termékazonosító-szám)
szerint, azon belül pedig az élelmiszerek jelölésérõl szóló
19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet szerinti tételazonosító jelölés, illetve – amennyiben
ilyen jelölés feltüntetése nem kötelezõ, akkor – az élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 18. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelõ jelölés (a továbbiakban
együtt: tételazonosító) szerint részletezve köteles megadni.
(2) A zárjegyfelhasználó köteles
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben alkoholtermékei GTIN számát a 4. számú melléklet I–II. pontja szerinti adattartalommal bejelenteni,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben alkoholtermékeire VP termékazonosító-számot – a 4. számú melléklet I. és III. pontja szerinti adatok megadásával – igényelni
az e célra rendszeresített, a vámhatóság internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltõ program segítségével
kitöltött nyomtatványon.
(3) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését az elsõ alkalommal teljesítendõ napi adatszolgáltatás idõpontját legalább 20, illetve
– a (4) bekezdés b) pontja szerinti benyújtás esetén –
15 munkanappal megelõzõen kell megtenni. Ezt követõen
csak az elsõ bejelentésben, illetve igénylésben nem szereplõ további alkoholtermék elõállítása, forgalmazása, valamint a bejelentett GTIN számú vagy VP termékazonosító-számmal rendelkezõ alkoholtermék jellemzõinek módosulása, illetve zárjegyfelhasználó általi gyártásának
végleges megszüntetése esetén kell a változásokat bejelenteni, a zárjegyfelhasználás elõtt legalább 10, illetve
– a (4) bekezdés b) pontja szerinti benyújtás esetén –
5 munkanappal megelõzõen, illetve a gyártás megszüntetésének napját követõ 30 munkanapon belül.
(4) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését a (2) bekezdés szerinti
nyomtatvány
a) a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalhoz postai úton, vagy
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b) elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával
történõ benyújtásával kell megtenni.
(5) A vámhatóság a VP termékazonosító-számokat az
igénylés a (4) bekezdés a) pontja szerinti benyújtása esetén
postai úton, a (4) bekezdés b) pontja szerinti benyújtás esetén pedig elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával küldi meg az igénylés beérkezésének idõpontját követõ 5 munkanapon belül.
(6) A vámhatóság ellenõrzését megelõzõen észlelt, hibásan teljesített GTIN szám bejelentést a zárjegyfelhasználó a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány felhasználásával
helyesbítheti.”

6. §
A ZárjegyR. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„12. § (1) A zárjegyfelhasználónak a napi adatszolgáltatásban lejelentett készletváltozásokat a zárjegy
a) telephelyrõl való kiadása, illetve telephelyre történõ
szállítása, visszavételezése esetén – kivéve a b) pont szerinti esetet – szállítólevéllel;
b) harmadik országba történõ kiszállítása, illetve harmadik országból való visszaszállítása esetén vámokmánnyal;
c) megsemmisítése esetén a megsemmisítésrõl felvett
jegyzõkönyvvel;
d) Hivatalba történõ visszaküldése esetén a Hivatal
visszavételt igazoló bizonylatával;
e) zárjegyfelhasználó érdekkörébe nem tartozó okból
– ide nem értve a lopás esetét – történt használhatatlanná
válása, megsemmisülése esetén a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal által felvett jegyzõkönyvvel;
f) alkoholtermékekre történõ felhelyezése esetén gyártási vagy raktárbizonylattal, illetve – harmadik országban
történt felhelyezés esetén – vámokmánnyal
kell dokumentálnia.
(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglaltak esetén a zárjegyfelhasználónak a rendõrség, illetve a tûzoltóság jegyzõkönyvével is rendelkeznie kell.”

7. §
(1) A ZárjegyR. 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a zárjegyfelhasználó az alkoholtermék gyártása
közben megsérült zárjegyeket a (2) bekezdésben meghatározott módon nem tudja elszámolni, a zárjegy-elszámolásában csökkentõ tételként a tényleges mennyiség, legfeljebb az elszámolási idõszakban gyártott zárjegyes termékek csomagolási egységben kifejezett mennyiségének (darabszámának) a (4) bekezdésben meghatározott százaléka
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számolható el a zárjegykészlet igazolt csökkenéseként. A
zárjegy kézi felhelyezése esetén csak a (2) bekezdés szerinti tételes elszámolás alkalmazható.”
(2) A ZárjegyR. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az alkoholtermék gyártása közben megsérült és
összegyûjtött, a (2) bekezdésben meghatározott elszámolás esetén a felragasztott, sérült zárjegyeket, valamint azokat a sérülésmentes feleslegessé vált zárjegyeket, amelyek
nem kerülnek a Hivatalhoz visszaküldésre, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal a zárjegyfelhasználó jelenlétében megsemmisíti.”

8. §
A ZárjegyR. 3. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.

9. §
A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló
43/1997. (XII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: VeszteségR.) 1. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(7) E rendelet alkalmazásában elszámolási idõszak az
adóraktár-engedélyes tekintetében a naptári év, illetve
a Jöt. 40. § (10) bekezdése szerinti idõszak, az adómentes
felhasználó tekintetében a naptári negyedév, a felhasználói engedélyes tekintetében a naptári év.”

10. §
A VeszteségR. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„7. § (1) Az adóraktár-engedélyes a Jöt. 13. § (3) bekezdés g) pontja, az adómentes felhasználó a Jöt. 13. § (5) bekezdés f) pontja szerinti adó-megállapítási és adófizetési
kötelezettség alóli mentesülésénél, illetve a felhasználói
engedélyes a Jöt. 60. § (3) bekezdése szerinti adóköteles
készlethiánya megállapításánál figyelembe vehetõ, veszteségként elszámolható mennyiség a jövedéki termékkészletben a Jöt. 40. § (10) bekezdése, 46. § (2) bekezdése,
49. § (4) bekezdése, illetve 60. § (3) bekezdése szerint végzett készletfelvétellel megállapított tényleges hiány, de
legfeljebb az e rendelet szerinti veszteségnorma alapján elszámolható mennyiség (a továbbiakban: elszámolható
veszteség), valamint – amennyiben a tényleges hiány nagyobb, mint az elszámolható veszteség – a tényleges készletre a készletfelvételnél használt mérõeszköz (tárolótartály) hitelesítési bizonylatában rögzített mérési bizonytalanság alapján számított mennyiség.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint végzett készletfelvétellel megállapított tényleges zárókészlet nagyobb
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a nyilvántartás szerinti zárókészletnél, a többletet a készletfelvételrõl készített jegyzõkönyvben rögzíteni kell, és
a többlet mennyiségével az elszámolási idõszak nyilvántartás szerinti zárókészletét korrigálni kell.
(3) A Jöt. 49. § (3) bekezdés b)–c) pontja szerinti esetekben tartott készletfelvétel során az (1)–(2) bekezdésekben
foglalt rendelkezéseket értelemszerûen alkalmazni kell.”
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honlapjáról letöltött, illetve számítógépen elõállított, azonos adattartalmú – nyomtatványon;
b) elektronikus úton, a jövedékiadó- és energiaadóbevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól
szóló pénzügyminiszteri rendelet (a továbbiakban: ER.)
rendelkezéseinek alkalmazásával
lehet benyújtani.”

11. §
14. §
A VeszteségR. 8. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A többlet mennyiségét a vámhatóság által felvett
jegyzõkönyvben rögzíteni kell, és a többlet mennyiségével
az elszámolási idõszak nyilvántartott zárókészletét korrigálni kell.
(4) Amennyiben a vámhatóság által megállapított tényleges zárókészlet és a nyilvántartás szerinti zárókészlet
mennyiségének különbsége negatív (a továbbiakban:
hiány), a hiány mennyiségét a vámhatóság által felvett
jegyzõkönyvben rögzíteni kell, és a hiány mennyiségével
az elszámolási idõszak nyilvántartás szerinti zárókészletét
csökkenteni kell.”
12. §
(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban:
JötR.) 61/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szeszüzem-adóraktár engedélyese a bioetanol
célra elõállított etilalkohol gyártásához felhasznált alapanyag fajtájáról és Közösségben történt elõállításáról etilalkohol-, illetve bioetanol-szállítmányonként nyilatkozatot állít ki az E85 terméket elõállító ásványolaj-adóraktár
engedélyese számára, és azt, valamint – bioetanol szállítása esetén – az etilalkohol denaturálásáról felvett jegyzõkönyv másolatát átadja a beszerzõ ásványolaj-adóraktár
engedélyese részére.”
(2) A JötR. 61/B. §-a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:
„(3) A szeszüzem-adóraktár engedélyese a bioetanol
célra elõállított etilalkohol gyártásához felhasznált alapanyag mennyiségét és fajtáját – az alapanyag termelésének
(elõállításának) helye (ország) szerinti bontásban – külön
nyilvántartja.”

13. §
A JötR. 73. §-a kiegészül a következõ (7) bekezdéssel:
„(7) A (6) bekezdés szerinti elszámolást
a) papír alapú – a vámhatóság által e célra rendszeresített, nyomdai úton elõállított vagy a vámhatóság internetes

A JötR. 74. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az adóraktár-engedélyes a Jöt. 41. §-ában meghatározott vevõnyilvántartásából a 46. számú melléklet szerinti adattartalommal, elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával, a Hivatalos Értesítõben közzétett formátumban köteles – a vámhatóság kérésére – adatszolgáltatást teljesíteni.”

15. §
A JötR. 80. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A termékkísérõ okmány, illetve az egyszerûsített kísérõ okmány adattartalmának biztosításához a Jöt. 52. §
(1)–(2) bekezdése alá tartozó ásványolaj – a sûrített földgáz, a cseppfolyósított szénhidrogén és a csõvezetéken
szállított ásványolaj kivételével – adóraktárból történõ kitárolása esetén egy olyan szállítási bizonylatot is ki kell állítani, amely]
„f) a termék minõségét, az érvényes MSZ-re, mûszaki
leírásra vagy szerzõdésben rögzített specifikációra való hivatkozással;
g) az üzemanyag és a tüzelõolaj külön jogszabályban
elõírt minõségi követelménynek való megfelelésének tanúsítását”
[tartalmazza.]

16. §
A JötR. 111/A. § elõtti cím és a 111/A. §-ának helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„Az E85 biotartalmának igazolása
111/A. § Az E85 bioetanol-tartalmának igazolásához
szükséges okmányok:
a) a bioetanol gyártásához felhasznált etilalkohol alapanyagának mezõgazdasági eredetérõl és Közösségben történt elõállításáról
aa) ásványolaj-adóraktár esetében a belföldrõl beszerzett etilalkoholra, illetve bioetanolra a szeszüzem 61/B. §
(2) bekezdés szerinti nyilatkozata,

2009/79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ab) szeszüzem esetében a 61/B. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás,
ac) egyéb esetben a bioetanol, a benzin vagy az E85
gyártójának nyilatkozata;
b) az etilalkohol 61/A. § (1) bekezdés szerinti denaturálásáról a 61. § (5) bekezdés szerint készített jegyzõkönyv
vagy annak másolata, illetve – ha a denaturálást nem belföldön végezték – a tagállam vagy a harmadik ország illetékes hatósága (szerve) által a denaturálásról készített,
a 61. § (5) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó jegyzõkönyv eredeti példánya vagy annak hiteles másolata;
c) az E85 gyártmánylapja, vagy az E85 minõségi bizonyítványa, vagy az EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált
laboratórium vagy az E85 elõállítását végzõ, ISO 9001 minõségirányítási rendszerrel rendelkezõ gyártó laboratóriuma által kiállított olyan igazolás, amelybõl megállapítható
az E85-ben lévõ bioetanol térfogatszázalékban vagy a külön jogszabály szerint meghatározott energiatartalom százalékában kifejezett aránya, és a bekevert bioetanol
15 °C hõmérséklethez tartozó sûrûsége és térfogata.”

17. §
A JötR. 121/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„121/A. § (1) A Jöt. 119. § (8) bekezdés szerinti, kiadni
rendelt, de át nem vett lefoglalt dolgot, eszközt, valamint
a Jöt. 120. § (7) bekezdés c) pontja alá esõ eszközt a vámhatóság árverés vagy elektronikus árverés (a továbbiakban: árverés) útján értékesíti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dolgok és eszközök árverés
útján történõ értékesítése során az adózás rendjérõl szóló
törvénynek az ingóságok árverés és elektronikus árverés
útján történõ értékesítésére vonatkozó rendelkezései értelemszerûen alkalmazandóak.”

18. §
A JötR. 132. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A jövedéki engedélyes kereskedõ a Jöt. 106. §-ának
(7) bekezdésében meghatározott vevõnyilvántartásából
a 47. számú melléklet szerinti adattartalommal, elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával, a Hivatalos Értesítõben közzétett formátumban köteles – a vámhatóság kérésére – adatszolgáltatást teljesíteni.”

17479

illetve a végfelhasználó telephelyén a lefejtéskor bekövetkezett keveredését (ide nem értve az eltérõ vámtarifaszámú benzinek egymással történõ keveredését) a hatósági
felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal – az objektív akadályoztatás felmerülésének esetét kivéve – a bejelentést követõ 24 órán belül köteles kivizsgálni és jegyzõkönyvet felvenni.”

20. §
A JötR. 33. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

21. §
(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) 2009. július 1-jén lép hatályba az 1–10. §, a 12–16. §,
a 18–20. §, e § (4) és (5) bekezdése, valamint az 1. és a 2. számú melléklet.
(3) 2009. október 1-jén lép hatályba a 17. § és e § (6) bekezdése.
(4) A ZárjegyR. 11/C. §-a, 13. § (2) bekezdés d) pontja
4. alpontjában az „a zárjegyelszámolás alkalmával” szövegrész, valamint a JötR. 41/A. §-a, 73. § (6) bekezdésében az „– a vámhatóság által e célra rendszeresített, nyomdai úton elõállított vagy a vámhatóság Internetes honlapjáról letöltött formanyomtatványon, vagy számítógépen elõállított, azonos adattartalmú lapon –” szövegrész, 108. §
(5) bekezdés b) pontjában az „alacsonyabb” szövegrész,
112. § (1) bekezdésének második mondata, 113. § (7) bekezdése, 133/A. § (1)–(2) bekezdése hatályát veszti.
(5) A VeszteségR. 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,
5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében az „évente”
szövegrészek helyébe az „elszámolási idõszakonként”
szöveg, valamint a ZárjegyR. 4. számú mellékletében az
„EAN (GTIN) szám” szövegrészek helyébe „GTIN szám”
szöveg, az „EAN (GTIN) száma” szövegrész helyébe
„GTIN száma” szöveg lép.
(6) A JötR. 71. § (4) bekezdése hatályát veszti.
(7) E rendelet 1–20. §-a, 21. § (4)–(6) bekezdése,
22. §-a, valamint 1. és 2. számú melléklete 2009. október
2-án hatályát veszti.

19. §

22. §

A JötR. 133. § (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„Az üzemanyagoknak a fuvarozás során vagy az üzemanyagtöltõ állomáson, a jövedéki engedélyes kereskedõ,

A 2009. június 30-án zárjegyfelhasználási tevékenységet végzõ és e tevékenységet azt követõen is folytatni kívánó zárjegyfelhasználó köteles telephelyenként a készletében lévõ zárjegyek 2009. június 30-i zárókészletét meg-
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állapítani, és azt a 2009. július 1-jei nyitókészleteként
– a zárjegyek darabszámának és sorszámtartományának
feltüntetésével – legkésõbb 2009. július 6. napjáig a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalhoz postai úton benyújtani.

23. §
(1) A jövedéki engedélyes és a nem jövedéki engedélyes kereskedõ az üzemanyagkészletének a vámhatóság
által e rendelet hatálybalépését megelõzõen végzett utolsó
ellenõrzése során rögzített nyilvántartás szerinti zárókészletét a VeszteségR. 8. § (1) bekezdése szerinti többlet és
a VeszteségR. 8. §-ának e rendelet hatálybalépése napját

2009/79. szám

megelõzõen hatályos (3) bekezdése alapján megállapított
különbözet különbségével megemelheti.
(2) Az (1) bekezdés alapján érvényesíthetõ készletkorrekciót a jövedéki engedélyes és a nem jövedéki engedélyes kereskedõnek a korrekcióval egyidejûleg a vámhatósághoz be kell jelentenie, illetve a korrekciót legkésõbb
a vámhatóság e rendelet hatálybalépését követõ elsõ ellenõrzése során kell megtenni.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy az ügy
alapjául szolgáló ellenõrzést megelõzõ készletfelvétel
adatait is korrigálni kell az (1) bekezdésben foglaltak szerint.
Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 13/2009. (VI. 12.) PM rendelethez
„3. számú melléklet a 36/1997. (XI. 26.) PM rendelethez
A zárjegyek készletváltozásáról teljesítendõ adatszolgáltatás adattartalma
(telephelyenként)
I. Tárgynap (év, hó, nap): .......
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Zárjegyfelhasználó adatai
név: ...............................................................................................................................................................................
adószám: ......................................................................................................................................................................
VPID szám: ..................................................................................................................................................................
telephely jövedéki engedélyszáma: ..............................................................................................................................
telephely címe (külföldi zárjegyfelhelyezés esetén az a cím, ahonnan a zárjegyet kiszállították): .............................

III. Zárjegykészlet-növekedés
1. Másik saját telephelyrõl átvétel
a) átvett zárjegy darabszáma: .................... és sorszáma (sorszámtartománya): ....................
b) küldõ telephely jövedéki száma: ..................
c) szállítólevél száma: ................
2. Másik adóraktár engedélyestõl bérmunkára átvétel
a) átvett zárjegy darabszáma: .................... és sorszáma (sorszámtartománya): .....................
b) küldõ telephely jövedéki száma: ...................
c) szállítólevél száma: .....
3. Másik adóraktár-engedélyestõl a bérmunkára kiadott zárjegy visszavétele
a) visszavett zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya): ......................
b) küldõ telephely jövedéki száma: ......................
c) szállítólevél száma: ...............
4. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása tagállamból
a) visszaszállított zárjegy darabszáma: ............... és sorszáma (sorszámtartománya): ...................
b) szállítólevél száma: .................
5. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása harmadik országból
a) visszaszállított zárjegy darabszáma: ................. és sorszáma (sorszámtartománya): ....................
b) vámokmány száma: .................

2009/79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

17481

IV. Zárjegykészlet-csökkenés
1. Zárjegyfelhelyezés alkoholtermékre
[GTIN számmal / VP termékazonosító-számmal beazonosított alkoholtermékenként, azon belül tételazonosítónként]
1.1. Belföldön felhelyezett zárjegyek
a) alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma: ............
b) tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i): ................
c) felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i)
ca) kezdete (legkisebb számérték): ...............
cb) vége (legnagyobb számérték): ..................
d) palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége
da) literben: ..............
db) a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.): .............
dc) az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben: .................
1.2. Tagállamban felhelyezett zárjegyek
a) alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma: ...............
b) tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i): ................
c) felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i)
ca) kezdete (legkisebb számérték): ................
cb) vége (legnagyobb számérték): ..................
d) palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége
da) literben: ...............
db) a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.): ..............
dc) az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben: .............
1.3. Harmadik országban felhelyezett zárjegyek
a) alkoholtermék GTIN száma / VP termékazonosító-száma: ...............
b) tételazonosító száma(i) / sorszámtartománya(i): .............
c) felhasznált zárjegyek sorszámtartománya(i)
ca) kezdete (legkisebb számérték): ...............
cb) vége (legnagyobb számérték): .................
d) palackozott (kiszerelt) alkoholtermék mennyisége
da) literben: .............
db) a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (palack stb.): ............
dc) az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben: ...........
2. Másik saját telephelyre átadás
a) átadott zárjegy darabszáma: ............ és sorszáma (sorszámtartománya): ............
b) fogadó telephely jövedéki száma: ..............
c) szállítólevél száma: ............
3. Másik adóraktár-engedélyesnek bérmunkára átadás
a) átadott zárjegy darabszáma: ........... és sorszáma (sorszámtartománya): ............
b) fogadó telephely jövedéki száma: ............
c) szállítólevél száma: ............
4. Másik adóraktár-engedélyestõl bérmunkára átvett zárjegy visszaadása
a) visszaadott zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya): ...........
b) fogadó telephely jövedéki száma: ...........
c) szállítólevél száma: ...........
5. Külföldön történõ zárjegyfelhelyezés céljából harmadik országba kiszállítás
a) kiszállított zárjegy darabszáma: ............... és sorszáma (sorszámtartománya): ...............
b) vámokmány száma: ...........
6. Másik tagállamban történõ zárjegyfelhelyezés céljából másik tagállamba kiszállítás
a) kiszállított zárjegy darabszáma: ............. és sorszáma (sorszámtartománya): ............
b) szállítólevél száma: ............
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7. Telephelyen megsemmisítés
a) feleslegessé vált megsemmisített zárjegy darabszáma: .............. és sorszáma (sorszámtartománya): ............
b) a 14. § (2) bekezdés szerinti, gyártás közben megsérült zárjegy darabszáma: ........... és sorszáma (sorszámtartománya): ..............
c) a megsemmisítésrõl felvett vámhatósági jegyzõkönyv száma: .............
8. Hivatal által visszavétel
a) visszavett zárjegy darabszáma: ............. és sorszáma (sorszámtartománya): .............
b) a Hivatal visszavételt igazoló bizonylatának száma: ...........
9. Gyártás közben történt, a 14. § (2) bekezdés szerinti elszámolásra nem kerülõ megsérülés
a) tárgynapon megsérült zárjegyek darabszáma: .............
10. A zárjegy igénylõjének tevékenységi körén kívül esõ elháríthatatlan okból történt – ide nem értve a lopás esetét –
használhatatlanná válás, megsemmisülés
a) a használhatatlanná vált vagy megsemmisült zárjegy darabszáma: ...............
b) a használhatatlanná válásról vagy megsemmisítésrõl felvett vámhatósági jegyzõkönyv száma: ...............”

2. számú melléklet a 13/2009. (VI. 12.) PM rendelethez
A JötR. 33. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Termelési napló adattartalma)
„3. A gyártási tétel száma (a palackozott alkoholtermékek esetében a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet 11/B. § (1) bekezdése szerinti tételazonosító
száma / sorszámtartománya):”

A társadalompolitika összehangolásáért
felelõs tárca nélküli miniszter
1/2009. (VI. 12.) TM
rendelete

– különösen társadalompolitikai döntések összehangolását, a Kormány és a társadalom civil szervezetei közötti
együttmûködés fejlesztését, a Kormány nemzetpolitikai és
kisebbségpolitikai célkitûzéseinek érvényesítését –,
a (2) bekezdésben foglalt elismeréseket alapítom.

a társadalompolitika összehangolásáért felelõs
tárca nélküli miniszter által adományozható
elismerésekrõl

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiemelkedõ tevékenység
elismerésére
a) Miniszteri Dicséret elnevezésû díj (a továbbiakban:
Dicséret), valamint
b) Miniszteri Elismerõ Oklevél (a továbbiakban: Oklevél)
adományozható.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a társadalompolitika összehangolásáért felelõs
tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

2. §
(1) A Dicséret évente 6 fõ részére adományozható.

1. §
(1) Azok részére, akik kiemelkedõ tevékenységükkel
elõsegítették a Kormánynak a társadalompolitika összehangolásával kapcsolatos feladatainak megvalósítását

(2) A Dicsérettel az adományozást tanúsító oklevél jár,
és az abban részesülõ személy – a miniszter döntése alapján – a köztisztviselõi illetményalap legfeljebb ötszörös
összegének megfelelõ pénz- vagy tárgyjutalomban részesíthetõ.
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3. §

Az Oklevél évente 15 fõ részére adományozható.

4. §
A Dicséret és az Oklevél adományozására nemzeti ünnepeink – március 15., augusztus 20., október 23. – alkalmából, illetve egyéb kiemelkedõ szakmai eseményekhez
kötötten kerül sor.
5. §
Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter
vagy az általa megbízott állami vezetõ adja át.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.
Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs
tárca nélküli miniszter

IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai
A Kormány
1090/2009. (VI. 12.) Korm.
határozata
az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó
nem állami fenntartókat megilletõ
központi támogatás megállapítására, folyósítására
és a felhasználás ellenõrzésére felhasználható összeg
meghatározására
1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 30. §-ának (8) bekezdése alapján
a közoktatási humánszolgáltatást nyújtó nem állami intézmények normatív állami hozzájárulása és támogatása, valamint a kiegészítõ támogatás feltételeinek megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenõrzésére felhasználható összeg nagyságát az alábbiak szerint határozza meg:
a) a közoktatási humánszolgáltatást ellátó nem állami
intézmények finanszírozására rendelkezésre álló elõirány-
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zaton belül a normatív támogatás és hozzájárulás, valamint
a kiegészítõ támogatás feltételeinek megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenõrzésére felhasználható
összeg nagysága az ellenõrzéssel érintett „Közoktatási
célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõirányzat, azaz a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet
11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Humánszolgáltatások normatív állami támogatása és a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények
kiegészítõ támogatása jogcím elõirányzata együttes összegének a 0,5%-a, azaz 448,4 millió Ft;
b) az a) pont szerinti összeg az Oktatási és Kulturális
Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport,
2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása jogcím elõirányzat terhére kerül elkülönítésre;
c) a forrás biztosítja a közoktatási humánszolgáltatást
nyújtó nem állami intézmények vonatkozásában az Oktatási Hivatal, a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága ellenõrzési és monitoring feladatainak forrását, az Oktatási és Kulturális Minisztérium monitoring tevékenységének ellátásához szükséges fedezetet,
továbbá a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 6.,
15–17., 19., 24–27. pontjában biztosított támogatások
igénylési és monitoring feladatai ellátásának fedezetét
a nem állami intézmények tekintetében.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2009. augusztus 31.
2. A Kormány felhívja az oktatási és kulturális minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy a felügyeletük alá
tartozó támogatott ellenõrzõ szervek – a támogatási szerzõdés szerint benyújtott – elszámolását és értékelõ beszámolóját ellenõrizze.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: 2010. július 31.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1091/2009. (VI. 12.) Korm.
határozata
kormányhatározat hatályon kívül helyezésérõl
1. Hatályát veszti a Kül- és Biztonságpolitikai Tanács
létrehozásáról szóló 2092/2007. (V. 25.) Korm. határozat.
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2. Ez a határozat 2009. június 15-én lép hatályba és
2009. június 16-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
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5. felhívom az igazságügyi és rendészeti minisztert és
a külügyminisztert, hogy a Megállapodások létrehozását
követõen a Megállapodások végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

miniszterelnök

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
határozatai
A miniszterelnök
28/2009. (VI. 12.) ME
határozata
az Európai Unió Tanácsa 2003. február 18-án kelt, az
egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok
egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem
megvizsgálásáért felelõs tagállam meghatározására
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok
megállapításáról szóló 343/2003/EK rendeletének
alkalmazása érdekében történõ együttmûködésrõl
szóló magyar–német és magyar–francia közigazgatási
megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, az igazságügyi és rendészeti miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek az Európai Unió Tanácsa 2003. február
18-án kelt, az egy harmadik ország állampolgára által
a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelõs tagállam meghatározására
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történõ együttmûködésrõl szóló magyar–német és magyar–francia közigazgatási megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) létrehozásával;
2. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az igazságügyi és rendészeti minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezeteket kézjegyével
lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodások létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;

A miniszterelnök
29/2009. (VI. 12.) ME
határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO
Szövetséges Transzformációs Parancsnokság közötti,
a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ
Magyar Köztársaság területén történõ létrehozásáról
és támogatásáról szóló megállapodás létrehozására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és
a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság közötti, a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ
Magyar Köztársaság területén történõ létrehozásáról és támogatásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az
érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
5. felhívom a honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követõen
a Megállapodás végleges szövegének megállapítására
való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök
30/2009. (VI. 12.) ME
határozata
a Central European Air Traffic Services (CEATS)
megállapodások felmondásáról rendelkezõ
megszüntetõ megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Central European Air Traffic Services
(CEATS) megállapodások felmondásáról rendelkezõ
megszüntetõ megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
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2. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
5. felhívom a közlekedési, hírközlési és energiaügyi
minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követõen a Megállapodás végleges szövegének
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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