
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2009. jú ni us 12.,

péntek

79. szám

Ára: 1125,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2009. évi XLIV. tör vény A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek
tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény és az
ez zel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról . . . . . 17448

122/2009. (VI. 12.) Korm. ren de let Az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zé si rend -
szer rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17454

123/2009. (VI. 12.) Korm. ren de let Az egyes ve szé lyes anya gok és ve szé lyes ké szít mé nyek ki -
vi te lé vel, il let ve be ho za ta lá val össze füg gõ be je len té si el -
já rás részletes szabályairól. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17461

124/2009. (VI. 12.) Korm. ren de let Az ál la mi ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek köz tiszt vi se lõi 
szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról és azok fel té te le i rõl  szóló
136/2006. (VI. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . 17465

18/2009. (VI. 12.) IRM ren de let A tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, tá mo -
ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sa szabá -
lyozásáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17465

6/2009. (VI. 12.) KüM ren de let Az ál la mi ve ze tõk kül föl di na pi díj ár ól . . . . . . . . . . . . . . . . 17471

12/2009. (VI. 12.) PM ren de let A jö ve dé ki adó- és ener gia adó-be val lá si, va la mint a jö ve dé ki 
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek elekt ro ni kus úton tör té -
nõ teljesítésének szabályairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17473

13/2009. (VI. 12.) PM ren de let Egyes jö ve dé ki tár gyú PM ren de le tek mó do sí tá sá ról . . . . . 17475

1/2009. (VI. 12.) TM ren de let A tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li
mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl . . . . . . . . 17482

1090/2009. (VI. 12.) Korm. ha tá ro zat Az ok ta tá si célú hu mán szol gál ta tást nyúj tó nem ál la mi fenn -
tar tó kat meg il le tõ köz pon ti tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra,
fo lyó sí tá sá ra és a fel hasz ná lás el len õr zé sé re felhasz -
nálható összeg meghatározására . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17483

1091/2009. (VI. 12.) Korm. ha tá ro zat Kor mány ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl. . . . . . . . . . 17483

28/2009. (VI. 12.) ME ha tá ro zat Az Eu ró pai Unió Ta ná csa 2003. feb ru ár 18-án kelt, az egy
har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a tag ál la mok egyi ké -
ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem meg vizs gá lá sá -
ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó fel té te lek
és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 343/2003/EK 
ren de le té nek al kal ma zá sa ér de ké ben tör té nõ együtt mû kö -
dés rõl  szóló ma gyar–né met és ma gyar–fran cia közigaz -
gatási megállapodások létrehozására adott felhatal -
mazásról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17484

29/2009. (VI. 12.) ME ha tá ro zat A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a NATO Szö vet sé ges
Transz for má ci ós Pa rancs nok ság kö zöt ti, a NATO Ka to -
na-egész ség ügyi Ki vá ló sá gi Köz pont Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén tör té nõ lét re ho zá sá ról és tá mo ga tá sá ról
 szóló meg ál la po dás létrehozására adott felhatalmazásról 17484

30/2009. (VI. 12.) ME ha tá ro zat A Cent ral Eu ro pe an Air Traf fic Ser vi ces (CEATS) meg ál la -
po dá sok fel mon dá sá ról ren del ke zõ meg szün te tõ meg ál la -
po dás lét re ho zá sá ra adott felhatalmazásról . . . . . . . . . . . 17485



II. Tör vé nyek

2009. évi XLIV.
 törvény

a szakképzési hozzájárulásról 
és a képzés fejlesztésének támogatásáról  szóló

2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggõ
egyes tör vények módosításáról*

1.  § (1) A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej -
lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Szht.) 2.  § (1) be kez dés a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Szak kép zé si hoz zá já ru lás ra kö te le zett – a (3)–(4) be -
kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – a bel föl di szék -
he lyû]

„a) gaz da sá gi tár sa ság, ki vé ve az Szt. 2.  § (5) be kez dé -
sé nek a) és d) pont ja sze rint szak kép zé si fel ada tot el lá tó
non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, ki e mel ke dõ en köz hasz nú
non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, va la mint az Ftv.121.  §-a sze -
rin ti in téz mé nyi tár sa ság,”

(2) Az Szht. 2.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[Nem kö te les szak kép zé si hoz zá já ru lás ra]
„d) a köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro fit

gaz da sá gi tár sa ság a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról
 szóló 1996. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao.)
6. szá mú mel lék let E) fe je ze te alap ján meg ál la pí tott ked -
vez mé nye zett te vé keny ség el lá tá sá val össze füg gõ, a tár sa -
sá got ter he lõ tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék alap ja után.”

(3) Az Szht. 2.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Az egész ség biz to sí tá si szerv vel szer zõ dést kö tött,
nem költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ egész ség ügyi szol -
gál ta tót ter he lõ tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék alap ját a köz -
fel adat ra és nem köz fel adat ra for dí tott mun ka órák ará nyá -
ban, míg a köz hasz nú, a ki e mel ke dõ en köz hasz nú non pro -
fit gaz da sá gi tár sa sá got ter he lõ tár sa da lom biz to sí tá si já ru -
lék alap ját a tárgy évi ár be vé te lé bõl a 2.  § (5) be kez dés
d) pont já ban meg ha tá ro zott ked vez mé nye zett te vé keny ség 
és a vál lal ko zá si te vé keny sé ge ár be vé te le ará nyá ban kell
meg osz ta ni a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ki -
szá mí tá sá hoz.”

2.  § (1) Az Szht. 4.  § (6) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Az Szt. 2.  § (5) be kez dé sé nek a) és d) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott tár su lás, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, ki e mel -
ke dõ en köz hasz nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság, va la mint
az Szt. 2.  § (5) be kez dés b) és c) pont ja i ban meg ha tá ro zott
in téz mény fenn tar tó ja ese té ben az át vett fej lesz té si tá mo -

ga tás 3 szá za lé ka az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fej -
lesz té si tá mo ga tás fo ga dá sá val, nyil ván tar tá sá val és el szá -
mo lá sá val kap cso la to san a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel ada tok el vég zé sé nek mû köd te té si költ sé ge i re
hasz nál ha tó fel.”

(2) Az Szht. 4.  § (10) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A szak kép zé si hoz zá já ru lást az (1), a (7) és a (8) be kez -
dé sek alap ján gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel tel je sí -
tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek be val lá si és el szá mo lá si,
va la mint az e tör vény vég re haj tá si ren de le té ben elõ ír tak
sze rint be je lent ke zé si kö te le zett sé ge van az ál la mi szak -
kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet tel szem ben.”

(3) Az Szht. 4.  § (16) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(16) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett utó la gos el len õr -
zés sel fel tár ja, hogy éves el szá mo lá sát, ille tõ leg
a (13)–(14) be kez dés sze rin ti vissza igény lé sét hely te le nül
ál la pí tot ta meg, ak kor a kü lön bö ze tet köz vet le nül az Alap
kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra kell be fi zet nie, ille tõ leg
on nan vissza igé nyel nie.”

3.  § (1) Az Szht. 4/A.  § (2) be kez dés a) pont ah) al pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 4.  § (5) be kez dés ben és az 5.  § (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fej lesz té si tá mo ga tás nyúj tá sá ról fej lesz té si
meg ál la po dást kell köt ni. A fej lesz té si meg ál la po dás nak
a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a meg ál la po dást kötõ fe lek]
„ah) fel sõ ok ta tá si in téz mény ese té ben, a ne vét, adó szá -

mát, fel sõ ok ta tá si in téz mé nyi azo no sí tó je lét,”

(2) Az Szht. 4/A.  § (2) be kez dés b)–d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 4.  § (5) be kez dés ben és az 5.  § (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fej lesz té si tá mo ga tás nyúj tá sá ról fej lesz té si
meg ál la po dást kell köt ni. A fej lesz té si meg ál la po dás nak
a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:]

„b) a fej lesz té si tá mo ga tás sal érin tett, a szak kép zõ is -
ko la ta nu ló i nak gya kor la ti ok ta tá sa és gya kor la ti kép zé se,
a spe ci á lis szak is ko la és kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is -
ko la ta nu ló i nak kép zé se, va la mint az Ftv. ha tá lya alá tar to -
zó gya kor la ti kép zés ese té ben a tá mo ga tan dó szak ma cso -
port, szak, szak ké pe sí tés meg ne ve zé sét és a gya kor la ti ok -
ta tás és gya kor la ti kép zés hely szí nét és idõ tar ta mát,

c) a tárgy év ben gya kor la ti ok ta tás ban és gya kor la ti
kép zés ben ré sze sü lõ ta nu lók nak a b) pont sze rin ti in téz mé -
nyen kén ti bon tá sú szak ma cso por ton kén ti, szakképesí -
tésenkénti lét szá mát, il let ve az érin tett hall ga tók sza kon -
kén ti, év fo lya mon kén ti lét szá mát,

d) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál tal nyúj tan dó fej lesz té si 
tá mo ga tás össze gét, az át adás mód ját, ha tár ide jét,”

4.  § Az Szht. a kö vet ke zõ 4/B–4/G.  §-ok kal egé szül ki:
„4/B.  § (1) A 4.  § (10) be kez dé se sze rint be je lent ke zett

hoz zá já ru lás ra kö te le zett éves be val lá si és el szá mo lá si kö -
te le zett sé gé nek az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in -
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té zet hon lap ján köz zé tett „éves be val lás” nyom tat vány ki -
töl té sé vel, va la mint a nyom tat vány nak az ál la mi szak kép -
zé si és fel nõtt kép zé si in té zet ré szé re a tárgy évet kö ve tõ
má so dik hó nap 25. nap já ig tör té nõ meg kül dé sé vel és a be -
val lás ban ki mu ta tott be fi ze té si kö te le zett ség egy ide jû
meg fi ze té sé vel tesz ele get.

(2) A gya kor la ti kép zés ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga -
tói szer zõ dés alap ján tör té nõ meg szer ve zé se ese tén a be -
val lás hoz csa tol ni kell a gya kor la ti kép zés te lep he lye sze -
rint ille té kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra ál tal, a gya kor la ti
kép zés te lep he lyé re a tárgy év re vo nat ko zó an ér vé nyes ta -
nú sít vány 60 nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott má sod la tát. A
ta nú sít vány tar tal maz za

a) azt, hogy a hoz zá já ru lás ra kö te le zett ren del ke zik
a szak mai gya kor la ti kép zés hez az Szt.-ben, va la mint a kü -
lön jog sza bály ban elõ írt fel té te lek kel,

b) a több mû sza kos gya kor la ti kép zést is figye lembe
vevõ lét szám ka pa ci tást,

c) an nak té nyét, hogy a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az
Szt. 54/B.  § 24. pont ja sze rin ti tan mû helyt üze mel tet.

(3) A ta nú sít vány ki adá sá nak fel té te le a fog lal ko zá si
nap ló és a ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga tói szer zõ dés ese -
tén fi ze ten dõ pénz be li jut ta tás ki fi ze té sét iga zo ló do ku -
men tu mok nak a te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra ré szé re tör té nõ
be mu ta tá sa.

(4) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a be val lá si és el szá -
mo lá si kö te le zett sé gé nek az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár -
idõ ben nem tesz ele get, az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt -
kép zé si in té zet – leg fel jebb 30 na pos ha tár idõ kitûzésé -
vel – fel hív ja a be val lás és el szá mo lás pót lá sá ra.

(5) A 4.  § (13) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vissza -
igény lés a tárgy évet kö ve tõ má so dik hó nap 25. nap já tól
vá lik ese dé kes sé.

4/C.  § (1) A be val lás és el szá mo lás he lyes sé gét an nak
be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül az ál la mi szak kép -
zé si és fel nõtt kép zé si in té zet meg vizs gál ja, a szá mí tá si hi -
bát és más ha son ló el írást ki ja vít ja, és a ja ví tás té nyé rõl, to -
váb bá an nak ered mé nyé rõl a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet
a ki ja ví tás tól szá mí tott 15 na pon be lül írás ban ér te sí ti.

(2) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a ja ví tás sal nem ért
egyet, az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül
egyez te tés vé gett az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si
in té zet hez for dul hat. Ha az egyez te tés nem ve zet ered -
mény re, az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet az
egyez te tés ered mény te len sé gé rõl tá jé koz tat ja az ál la mi
adó ha tó sá got. Az ál la mi adó ha tó ság az ál la mi szak kép zé si 
és fel nõtt kép zé si in té zet tá jé koz ta tá sa alap ján a szak kép -
zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség gel kap cso la tos adó igaz ga -
tá si el já rást meg in dít ja.

(3) Ha a ki ja ví tás alap ján a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet
a be val lott nál ki sebb fi ze té si kö te le zett ség ter he li, az ál la -
mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet a be fi ze tés tel je sí -
té sé nek iga zo lá sát köve tõen, a hoz zá já ru lás ra kö te le zett
ja vá ra mu tat ko zó össze get 30 na pon be lül vissza té rí ti.
Amennyi ben a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a be fi ze té si kö te -

le zett sé gé nek még nem tett ele get, a ki ja ví tott össze get
kell meg fi zet nie az Alap kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra.

(4) Ha a ki ja ví tás alap ján a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet
to váb bi fi ze té si kö te le zett ség ter he li, ezt az össze get az
(1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés kéz hez vé te lét, a (2) be kez -
dés sze rin ti egyez te tés ered mé nyes le zá rá sát kö ve tõ 30 na -
pon be lül kell meg fi zet ni az Alap kincs tár nál ve ze tett
szám lá já ra.

(5) Ha a be val lás, el szá mo lás a hoz zá já ru lás ra kö te le zett 
köz re mû kö dé se nél kül nem ja vít ha tó ki, vagy a be val lás -
hoz, il let ve fel dol go zá sá hoz to váb bi ada tok ra, do ku men -
tu mok be csa to lá sá ra van szük ség, vagy a hoz zá já ru lás ra
kö te le zett fenn ál ló köz tar to zá sá ról a nyi lat ko zat té telt vagy 
a kü lön jog sza bá lyok ban elõ írt iga zo lá sok be nyúj tá sá nak
kö te le zett sé gét el mu lasz tot ta, a hoz zá já ru lás ra kö te le zet tet 
az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet – leg fel jebb 
30 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel – a be val lás és el szá mo lás
ki ja ví tá sá ra, ki egé szí té sé re, il let ve hi ány pót lás ra szó lít ja
fel.

4/D.  § (1) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett a 4/B.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti be val lá si és el szá mo lá si kö te le zett sé gé -
nek az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet fel hí vá -
sa el le né re sem tesz ele get, vagy hi ány pót lás ra szo ru ló be -
val lá sát és el szá mo lá sát fel szó lí tás el le né re sem ren de zi,
az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet az 5.  § ha tá -
lya alá tar to zó hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek te kin ti, tör li
a nyil ván tar tá sá ból, és er rõl ér te sí ti a hoz zá já ru lás ra kö te -
le zet tet, va la mint a do ku men tá ció csa to lá sá val az ál la mi
adó ha tó sá got. Az ál la mi adó ha tó ság a kö te le zett ség tel je -
sí té se ér de ké ben az adó igaz ga tá si el já rást meg in dít ja.

(2) Ha a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az (1) be kez dés sze -
rin ti be val lás idõ sza ká ban, il let ve azt köve tõen gya kor la ti
kép zést szer ve zett, to vább ra is az 5.  § ha tá lya alá tar to zó
hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek kell te kin te ni, ezért nem
csök kent he ti a 4.  § (2) be kez dé se alap ján brut tó kö te le zett -
sé gét, nem ér vé nye sít het költ ség el szá mo lást, il let ve nem
nyújt hat a 4.  § (8) be kez dé sé ben sza bá lyo zott költség-
 hozzájárulást. Az el mu lasz tott évek re vo nat ko zó, il let ve
tárgy évi be val lá sát az ál la mi adó ha tó ság hoz kell be nyúj ta -
nia, és ha ezt köve tõen a 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti gya kor -
la ti kép zés szer ve zé sé vel kí ván ja tel je sí te ni szak kép zé si
hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gét, a 4.  § (10) be kez dé se sze rint
kell el jár nia.

4/E.  § (1) Ön el len õr zés sel a hoz zá já ru lás alap ját, a hoz -
zá já ru lá si kö te le zett sé get, az el szá mol ha tó költ sé ge ket és
ki adá so kat, a be fi ze té si kö te le zett ség, il let ve a több let költ -
ség-igény lés össze gét a be val lá si kö te le zett ség ere de ti idõ -
sza ká ban ha tá lyos sza bá lyok sze rint, a he lyes bí ten dõ hoz -
zá já ru lá si kö te le zett ség elõ írt be val lá si idõ sza ká ra, az Art.
164.  §-ában meg ha tá ro zott adó meg ál la pí tás hoz  való jog
el évü lé si ide jén be lül le het he lyes bí te ni.

(2) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az ön el len õr zé sé nél az
ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet hon lap ján
köz zé tett, az adott ön el len õr zés sel érin tett év „éves be val -
lás” nyom tat vá nyát hasz nál ja fel és nyújt ja be, az ön el len -

2009/79. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17449



õr zés idõ pont ját kö ve tõ 15 na pon be lül az ál la mi szak kép -
zé si és fel nõtt kép zé si in té zet hez. A nyom tat vá nyon fel kell 
tün tet ni az ön el len õr zés té nyét, idõ pont ját és ese dé kes sé -
gét is.

(3) Az ön el len õr zés rõl be nyúj tott be val lás és el szá mo -
lás ese té ben is al kal maz ni kell a 4/C–4/D.  §-ban elõ ír ta kat, 
az zal, hogy a hi ány pót lás, il let ve ki ja ví tás nem tel je sí té se
ese tén az ön el len õr zést az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt -
kép zé si in té zet el uta sít ja, és er rõl a hoz zá já ru lás ra kö te le -
zet tet a hi ány pót lás ra, ki ja ví tás ra  való fel hí vás ban meg ál -
la pí tott ha tár idõ le tel té tõl szá mí tott 30 na pon be lül ér te sí ti.

(4) Amennyi ben ön el len õr zés sel a hoz zá já ru lás ra kö te -
le zett be fi ze té si kö te le zett sé get ál la pít meg, a ren de zen dõ
kü lön bö ze tet az ön el len õr zött év ere de ti be val lás be nyúj tá -
si ha tár ide jé nek idõ pont já tól az ön el len õr zés idõ pont já ig
szá mí tott, ka mat tal nö velt összeg ben kell be fi zet nie az
Alap kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra. A ka mat napi mér té -
ke a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat 365-öd ré sze. A
hoz zá já ru lás ra kö te le zett ja vá ra mu tat ko zó he lyes bí tés
ese tén ka ma tot sem fel szá mí ta ni, sem meg fi zet ni nem kell.

(5) Az ön el len õr zés sel fel tárt hoz zá já ru lá si kö te le zett -
sé get vagy több let költ ség igényt a fel tá rás idõ pont já ban
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek nyil ván tar tás ba kell ven nie. 
A nyil ván tar tás ból ki kell tûn nie az ere de ti be val lá si kö te -
le zett ség és a he lyes bí tés idõ pont já nak, a he lyes bí tett
szak kép zé si hoz zá já ru lás alap já nak és össze gé nek. A nyil -
ván tar tás nak tar tal maz nia kell to váb bá a he lyes bí tés szö -
ve ges in do ko lá sát.

4/F.  § (1) A szak kép zé si hoz zá já ru lás be val lá sá nak és
el szá mo lá sá nak el len õr zé sét az ál la mi szak kép zé si és fel -
nõtt kép zé si in té zet vég zi. El len õr zé si jo go sult sá ga
a 4–5.  §-ban meg ha tá ro zot tak tel je sí té sé nek el len õr zé sé re
ter jed ki.

(2) Az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet az
(1) be kez dés sze rin ti el len õr zés so rán vizs gá la tot tart hat,
ok ira to kat és más do ku men tá ci ót kér het, azok ról má so la -
tot, ki vo na tot ké szít het, az adott in téz mény, il let ve szer ve -
zet bár mely dol go zó já tól szó ban vagy írás ban fel vi lá go sí -
tást kér het.

(3) Az el len õr zés alá vont hoz zá já ru lás ra kö te le zett
(a továb biak ban: el len õr zés alá vont) kö te les

a) az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet meg -
ke re sé sé nek so ron kí vül ele get ten ni,

b) az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet ré szé -
re szó ban vagy írás ban tá jé koz ta tást, ma gya rá za tot adni,
a do ku men tá ci ós anya gok ba a be te kin tést le he tõ vé ten ni,

c) az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet, il let -
ve az el len õr zést vég zõ sze mély (a továb biak ban: el len õr -
zést vég zõ) ké ré sé re az ál ta la szol gál ta tott ada tok és ren -
del ke zés re bo csá tott do ku men tá ció tel jes sé gé rõl nyi lat ko -
za tot ten ni,

d) az el len õr zés za var ta lan el vég zé sé hez szük sé ges
egyéb fel té te le ket meg te rem te ni.

(4) Az el len õr zést vég zõ az el len õr zés alá von tat elõ ze -
tesen ér te sí ti az el len õr zés rõl, to váb bá a szük sé ges ira tok
má so la tát be ké ri. Az elõ ze tes ér te sí tés mel lõz he tõ, ha az
el len õr zés so rán a bi zony la tok, köny vek, nyil ván tar tá sok,

egyéb ira tok meg sem mi sí té sé nek vagy meg vál toz ta tá sá -
nak ve szé lye áll fenn, il let ve az el len õr zés ered mé nyes sé -
gét az el len õr zés alá vont egyéb mó don ve szé lyez tet né.

4/G.  § (1) Az el len õr zést vég zõ az el len õr zést a szük sé -
ges ira tok, bi zony la tok, köny vek, nyil ván tar tá sok – ide ért -
ve az elekt ro ni kus úton tá rolt ada to kat is –, szá mí tá sok és
egyéb té nyek, ada tok, kö rül mé nyek meg vizs gá lá sá val
– a do ku men tá ció be ké ré se, ille tõ leg hely szí ni el len õr zés
út ján – foly tat ja le.

(2) Az el len õr zést vég zõ az el len õr zés meg ál la pí tá sa i ról 
és a szük sé ges in téz ke dé sek rõl az el len õr zés alá vont ál tal
is alá írt jegy zõ köny vet ké szít.

(3) Az el len õr zés alá vont nak joga van az el len õr zés so -
rán ke let ke zett ira tok ba be te kin te ni, a meg ál la pí tá sok kal
kap cso lat ban fel vi lá go sí tást kér ni, azok ra ész re vé telt ten -
ni, a jegy zõ köny vet meg is mer ni, és a jegy zõ könyv át adá -
sát, kéz be sí té sét kö ve tõ 15 na pon be lül ész re vé telt ten ni.

(4) Az el len õr zés alá von tat a hoz zá já ru lá si kö te le zett -
ség jog sza bály sér tõ el mu lasz tá sa vagy fel hasz ná lá sa ese -
tén be fi ze té si, az el len õr zés alá vont ré szé re e tör vény sze -
rint járó összeg jog sza bály sér tõ igény be vé te le ese tén pe -
dig vissza fi ze té si és a (6) be kez dés sze rin ti ka mat fi ze té si
kö te le zett ség ter he li.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti fi ze té si kö te le zett ség mel lett
öt ven ezer fo rint tól száz ezer fo rin tig ter je dõ el jár ási bír -
ság-fi ze té si kö te le zett ség is ter he li az el len õr zés alá von -
tat, ha

a) az el len õr zést szán dé ko san meg hi ú sí tot ta, az el len -
õr zés le foly ta tá sát aka dá lyoz ta, vagy

b) az el len õr zés hez szük sé ges do ku men tu mo kat fel hí -
vás ra nem bo csá tot ta ren del ke zés re,vagy

c) a kü lön jog sza bály ban elõ írt el kü lö ní tett nyil ván tar -
tá si kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te.

(6) Az el len õr zés alá von tat be fi ze té si, il let ve vissza fi -
ze té si kö te le zett ség a (4)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
cse lek mény meg ál la pí tá sá tól, ka mat fi ze té si kö te le zett ség
a (4)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény meg -
valósításának kez dõ idõ pont já tól ter he li. A ka mat napi
mér té ke a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat 365-öd ré szé -
nek két sze re se.”

5.  § Az Szht. 6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ leg mér té ke a tárgy fél évi brut tó kö te le zett -
ség, az zal, hogy az 5.  § (2) be kez dé se sze rin ti kö te le zett -
ség csök ken tõ té te lek idõ ará nyo san az elõ leg be fi ze té sé nél
figye lembe ve he tõk, fel té ve, hogy ki fi ze té sük a tárgy fél év
utol só nap tá ri nap já ig meg tör tént.”

6.  § Az Szht. 7.  §-a a kö vet ke zõ (11) és (12) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(11) Az Szt. 2.  § (5) be kez dés b)–c) pont já ban meg ha -
tá ro zott in téz mény fenn tar tó, az Szt. 2.  § (5) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott tár su lás, non pro fit gaz da sá gi
tár sa ság és az Szt. 2.  § (5) be kez dés d) pont já ban meg ha tá -
ro zott szak kép zés-szer ve zé si tár sa ság a ka pott fej lesz té si
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tá mo ga tást a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ré szét ké -
pe zõ, a fej lesz té si meg ál la po dás nak meg fe le lõ is ko lai
rend sze rû szak kép zést foly ta tó és a Kt.-ben elõ írt pá lya kö -
ve té si rend szer rel össze füg gõ je len tés té te li kö te le zett sé gé -
nek ele get tevõ köz ok ta tá si in téz mény nek, fel sõ ok ta tá si
in téz mény nek, köz pon ti kép zõ hely nek (a továb biak ban
együtt: tá mo ga tást fel hasz ná ló) to vább ad hat ja, fel té ve,
hogy a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról, va la mint a tá mo ga tás -
sal össze füg gõ, jog sza bály ban rög zí tett jo gok ról és kö te le -
zett sé gek rõl a tá mo ga tást fel hasz ná ló val meg ál la po dást
köt.

(12) Az Szt. 2.  § (5) be kez dés b) pont ja sze rint meg ha tá -
ro zott in téz mény ön kor mány za ti fenn tar tó ja a ka pott fej -
lesz té si tá mo ga tás tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ré -
szét ké pe zõ szak kép zõ is ko lák kö zött tör té nõ el osz tá sá -
nak, for rás át adá sá nak, il let ve fel hasz ná lá sá nak rész le tes
sza bá lya it – a (11) be kez dés ben fog lalt meg ál la po dás he -
lyett – ren de let ben ha tá roz hat ja meg.”

7.  § (1) Az Szht. 9.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az alap rész nek az (1) be kez dés sze rin ti meg osz tá -
sát meg elõ zõ en az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha -
tá ro zott „Szak kép zé si hoz zá já ru lás” és „Szak kép zé si
egyéb be vé tel” el ne ve zé sû ere de ti be vé te li elõ irány za tok
(a továb biak ban együtt: be vé te li elõ irány zat) együt tes
össze gét csök ken te ni kell:

a) a Nem ze ti Fej lesz té si Terv cél ja i ra a költ ség ve té si
tör vény ál tal elõ írt eu ró pai uni ós társ fi nan szí ro zá si kö te le -
zett ség ke re té ben a szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in téz ke -
dé sek re biz to sí tott összeg gel, va la mint a Kor mány ál tal el -
ren delt szak kép zés sel össze füg gõ, köz pon ti prog ram tel je -
sí té sét szol gá ló elõ irány zat tal,

b) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek vissza té rí -
té si igé nye i nek ki elé gí té sé re biz to sí tott ke ret összeg gel,

c) a szak kép zé si hoz zá já ru lás, va la mint a szak kép zé si
és fel nõtt kép zé si célú tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá val és ke -
ze lé sé vel össze füg gõ nyil ván tar tá si, fel hasz ná lá si, be sze -
dé si, szer zõ dés kö té si, fi nan szí ro zá si, el len õr zé si, a pénz -
ügyi ga ran ci ák ér vé nye sí té si fel ada ta it el lá tó szer ve zet
mû köd te té sé re és fej lesz té sé re, va la mint a szak kép zé si és
fel nõtt kép zé si ta nács mû köd te té sé re, to váb bá a Re gi o ná lis 
Fej lesz té si és Kép zé si Bi zott sá gok nak a 13.  § (2) be kez -
dés ben elõ írt fel ada tai el lá tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra
a tárgy évi ere de ti be vé te li elõ irány zat 3 szá za lé ká nak
meg fe le lõ összeg gel,

d) a ha tá ron túli ma gya rok szak kép zé se, fel sõ ok ta tá sa
és fel nõtt kép zé se tá mo ga tá sá ra a be vé te li elõ irány zat
2 szá za lé ká nak meg fe le lõ összeg gel,

e) a köz ok ta tá si in téz mény ben nap pa li rend sze rû is ko -
lai ok ta tás ban szak kép zé si év fo lya mon szak is ko lai kép -
zés ben részt vevõ, ta nu lói jog vi szony ban lévõ, a gaz da ság
ál tal az adott ré gi ó ban igé nyelt szak ké pe sí té se ket ta nu ló -
kat meg il le tõ szak is ko lai ta nul má nyi ösz tön díj és az ez zel
össze füg gés ben fel me rült – a kü lön kor mány ren de let ben

meg ha tá ro zott – költ sé gek tá mo ga tá sá ra a költ ség ve té si
évre meg ál la pí tott ke ret összeg gel,

f) a Nem ze ti Te het ség Prog ram ról  szóló kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott cé lok meg valósításához szük sé ges
fel ada tok tá mo ga tá sá ra a tárgy évi ere de ti be vé te li elõ -
irány zat 3 szá za lé ká nak meg fe le lõ összeg gel,

g) a ré gi ók szá má ra de cent ra li zált ke ret ként biz to sí tott,
az a)–f) pon tok le vo ná sát köve tõen fenn ma ra dó ke ret -
összeg fe lé vel,

h) a fel nõtt kép zé si cé lok tá mo ga tá sá ra szol gá ló, az
a)–g) pon tok le vo ná sát köve tõen fenn ma ra dó ke ret összeg
fe lé vel, va la mint

i) a szak is ko lai fej lesz té si prog ram ra és az Útra való
Ösz tön díj prog ram Út a szak má hoz al prog ram já ra az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter és a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal együt te sen a költ ség ve té si évre
meg ál la pí tott ke ret összeg gel.”

(2) Az Szht. 9.  §-a (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A (2) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott ke ret -
összeg, va la mint a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ret -
összeg együt te sen az alap rész nek a szak kép zé sért és fel -
nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter ren del ke zé si jog kö ré be tar -
to zó köz pon ti ke re tét ké pe zi.”

(3) Az Szht. 9.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A (2) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ke ret -
össze get át kell cso por to sí ta ni a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott Szü lõ föld Alap ba.”

(4) Az Szht. 9.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A (2) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott ke ret -
összeg, va la mint a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ret -
összeg együt te sen al kot ják az alap rész nek az ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter ren del ke zé si jog kö ré ben fel hasz nál ha tó ke -
ret össze gét.”

8.  § (1) Az Szht. 10.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az alap rész nek az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ren del -
ke zé si jog kö ré be tar to zó ré sze]

„c) az e be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si cé lok
meg valósítására az Ok ta tá sért Köz ala pít vány, va la mint
leg fel jebb 4 szá za lé ka a Kt. 119.  §-ának (2) be kez dé se sze -
rin ti or szá gos köz ala pít vány tá mo ga tá sá ra,”
[hasz nál ha tó fel.]

(2) Az Szht. 10.  § (3) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a be kez dés egy ide jû leg
a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:

[Az alap rész nek az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ren del -
ke zé si jog kö ré be tar to zó ré sze]

„h) az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter fe le lõs sé gé be tar to zó 
szak ké pe sí té sek kel kap cso la tos szak mai vizs gák szer ve -
zé sé re és el len õr zé sé re, va la mint az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter fe le lõs sé gé be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai
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vizs gái te kin te té ben ál ta lá nos vizs ga szer ve zé si fel ada to -
kat el lá tó in téz mé nyek fej lesz té sé re és mû köd te té sé re,”

„l) a Nem ze ti Te het ség Prog ram ban meg ha tá ro zott cé -
lok meg valósítására”
[hasz nál ha tó fel.]

(3) Az Szht. 10.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(4) A 9.  § (2) be kez dés g) pont ja sze rin ti de cent ra li zált
ke ret

a) a 14.  § (1) és (10) be kez dé se sze rin ti cé lok, va la mint
b) a 14.  § (1) be kez dés b)–e) pont ja sze rint be ru há zá si

célú tá mo ga tás ra jo go sult nál a szak kép zés kor sze rû sí té sé -
hez szük sé ges tan anyag- és tan esz köz fej lesz tés, to váb bá
az el mé le ti, gya kor la ti tan tár gya kat ok ta tó ta ná rok, szak -
ok ta tók, gya kor la ti ok ta tók akk re di tált to vább kép zé sé nek
tá mo ga tá sá ra hasz nál ha tó fel.”

9.  § Az Szht. 11.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter és a szak kép zé sért
és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter együt te sen is dönt het -
nek a 10.  § (1) és (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá ról, amely nek so rán meg ha tá roz zák a tá mo ga tás nak
a két mi nisz ter ren del ke zé si jog kö ré be tar to zó ré szek kö -
zöt ti szá za lé kos meg osz tá sát.”

10.  § Az Szht. 13.  § (2) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bi zott ság]
„j) ja vas la tot tesz az adott ré gi ó ban egyes szak ké pe sí té -

sek nek a hi ány-szak ké pe sí té sek kö ré be so ro lá sá ra, va la -
mint dönt a szak kép zés re gi o ná lis szük ség le tei alap ján
a gaz da ság ál tal az adott ré gi ó ban igé nyelt szak ké pe sí té -
sek rõl,”

11.  § Az Szht. a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal egé szül ki:
„14/A.  § Az ál lam az alap rész pénz esz kö ze i bõl a köz ok -

ta tá si in téz mény ben nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban
szak kép zé si év fo lya mon szak is ko lai kép zés ben részt
vevõ, ta nu lói jog vi szony ban lévõ, a gaz da ság ál tal az adott 
ré gi ó ban igé nyelt szak ké pe sí tést ta nu lók ré szé re szak is ko -
lai ta nul má nyi ösz tön díj biz to sí tá sá val a 9.  § (2) be kez dés
e) pont ja sze rint ren del ke zés re álló költ ség ve té si évre
meg ál la pí tott ke ret összeg mér té ké ig tá mo ga tást nyújt hat.
A szak is ko lai ta nul má nyi ösz tön díj fo lyó sí tá sá val össze -
füg gõ fel ada to kat az is ko la lát ja el.”

12.  § (1) Az Szht. 19.  § 1. pont já nak b) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép

[E tör vény al kal ma zá sá ban
1. gya kor la ti kép zés:]
„b) az Ftv. ha tá lya alá tar to zó gya kor la ti kép zés ré sze -

ként szer ve zett min den olyan ok ta tá si for ma, amely a hall -
ga tó kat va la mely mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges kész sé -
gek, ké pes sé gek és is me re tek meg szer zé sé re ké szí ti fel, és
ame lye ket a hall ga tók az in téz mény ben vagy azon kí vül

a mun ka vég zés hez ha son ló fel té te lek kö zött a szük sé ges
esz kö zö kön sa já tí ta nak el az zal, hogy a szük sé ges esz kö -
zök mi ni mu mát a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek, a kép -
zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek, va la mint a tan ter vek tar -
tal maz zák, és a kép zés az eh hez szük sé ges kép zé si, il let ve
szak kép zé si prog ra mok alap ján fo lyik;”

(2) Az Szht. 19.  §-a a kö vet ke zõ 7. és 8. pont tal egé szül
ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„7. ki egé szí tõ gya kor la ti kép zés: az adott szak ké pe sí tés 
te kin te té ben meg ha tá ro zott gya kor la ti kép zé si idõ nek leg -
fel jebb 50 szá za lé ká ban más, ugyan azon gya kor la ti kép -
zést szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett nél foly ta tott gya -
kor la ti kép zés.

8. fõ ál lá sú ok ta tó: a Mun ka Tör vény köny ve 117/B.  §
sze rin ti tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott szak ok ta tó,
gya kor la ti ok ta tó, va la mint a ta nu ló, il let ve a hall ga tó gya -
kor la ti kép zé sé vel meg bí zott egyéb olyan szak em ber, aki
min den mun ka nap ján ta nu lók, il let ve hall ga tók gya kor la ti
kép zé sét vég zi.”

13.  § (1) Az Szht. 28.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter
fel ha tal ma zást kap arra, hogy – az a)–c) és e) pon tok te -
kin te té ben az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, 
a d) pont te kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter,
va la mint az is ko lai rend sze rû szak kép zést érin tõ en az ok -
ta tá sért fe le lõs mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel, to váb -
bá az a)–e) pon tok te kin te té ben az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter rel és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – ren de let ben ha tá roz za meg:]

„a) a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség el szá mo -
lá sá hoz a 4.  § (10) be kez dé se sze rin ti be je lent ke zé si kö te -
le zett ség tel je sí té sé nek, a hall ga tók gya kor la ti kép zés sel
kap cso la tos kö te le zõ jut ta tá sa i nak, a fej lesz té si tá mo ga tás
nyúj tá sá nak, fo ga dá sá nak és fel hasz ná lá sá nak, az ar ról kö -
te le zõ en nyúj tan dó adat szol gál ta tás nak az el já rá si sza bá -
lya it, a 4.  § (13) be kez dé sé ben sze rep lõ vissza té rí tés
igény lé sé nek fel té te le it, mér té két és el já rá si sza bá lya it, va -
la mint az el len õr zés rend sze rét,”

(2) Az Szht. 28.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az ál lam ház -
tar tá si for rá sok ren del ke zés re ál lá sa ese tén a szak is ko lai
ta nul má nyi ösz tön díj jal, az ösz tön díj fo lyó sí tá sá val kap -
cso lat ban fel me rült költ sé gek té rí té sé vel, va la mint az ösz -
tön díj ban ré sze sü lõ és ta nu lá si ne héz sé gek kel küz dõ ta nu -
lók fel zár kóz ta tó ok ta tá sát vég zõ ta ná rok dí ja zá sá val kap -
cso la tos sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít sa meg.”

(3) Az Szht. 28.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a Nem ze ti
Te het ség Prog ram cél ja it szol gá ló ke ret összeg fi nan szí ro -
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zá sá nak kér dé se it és a ke ret összeg fel hasz ná lá sá val kap -
cso la tos sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít sa meg.”

14.  § Az Szht. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„30.  § Fej lesz té si tá mo ga tás és be ru há zá si célú tá mo ga -
tás nyújt ha tó a 2007. szep tem ber 1-jét meg elõ zõ en lét re -
jött tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ke re tei kö zött mû -
köd te tett köz pon ti kép zõ he lyen fo lyó gya kor la ti ok ta tás és 
gya kor la ti kép zés tár gyi fel té te le i nek fej lesz té sé re is.”

15.  § Az Szht. a kö vet ke zõ 33.  §-sal egé szül ki:
„33.  § (1) A 4.  § (5) be kez dé sé ben és az 5.  § (2) be kez -

dé sé nek a) pont já ban, va la mint a 32.  §-ban meg ha tá ro zott, 
a bi zott ság ál tal a 13.  § (2) be kez dés b) pont ja alap ján ho -
zott dön tés sze rin ti kép zés ben részt vevõ 1500 fõs lét szám
szá mí tá sá nál

a) az ál la mi lag fi nan szí ro zott fel sõ fo kú szak kép zés ben
részt vevõ hall ga tók lét szá mát is figye lembe kell ven ni, to -
váb bá

b) egy in téz mény ta nu lói, il let ve az a) pont sze rin ti
hall ga tói lét szá ma csak egy tér sé gi in teg rált szak kép zõ
köz pont lét szá má ba ve he tõ figye lembe.

(2) A 4.  § (5) be kez dé sé ben és az 5.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban fog lalt fej lesz té si tá mo ga tást csak az a hoz zá -
já ru lás ra kö te le zett nyújt hat ja, amely ele get tett a Kt.-ben
meg ha tá ro zott pá lya kö ve té si rend szer szá má ra tör té nõ
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti fej lesz té si tá mo ga tás fo ga dá -
sá ra jo go sult ré szé re ki zá ró lag azon szak kép zõ is ko la és
köz pon ti kép zõ hely vo nat ko zá sá ban nyújt ha tó fej lesz té si
tá mo ga tás, amely a Kt.-ben meg ha tá ro zott pá lya kö ve té si
rend szer szá má ra tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé -
nek ele get tett.”

16.  § (1) Az Szht. mel lék le té nek 1. d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[El szá mol ha tó]
„d) a ta nu ló nak, il let ve a hall ga tó nak jog sza bály alap -

ján kö te le zõ en járó mun ka ru ha, egyé ni vé dõ esz köz, tisz -
tál ko dá si esz köz, ked vez mé nyes ét kez te tés, va la mint
a vizs gá ra  való uta zás költ sé ge, to váb bá az ide ig le nes át -
irá nyí tás sal kap cso lat ban fel me rült úti költ ség, amely szál -
lí tá si na pon ként leg fel jebb a min den ko ri kö te le zõ leg ki -
sebb mun ka bér (mi ni mál bér) 1,5 szá za lé ka le het fe jen -
ként, fel té ve, hogy az úti költ ség nem a tö meg köz le ke dés
igény be vé te lé vel me rült fel. A tö meg köz le ke dé si esz köz
igény be vé te lé nél a szám lá val iga zolt összeg szá mol ha tó
el. Ugyan csak el szá mol ha tó az ide ig le nes át irá nyí tás sal
kap cso lat ban fel me rült szám lá val iga zolt szál lás költ -
ség-té rí tés, na pon ként a mi ni mál bér 2 szá za lé ka összeg ha -
tá rig, fe jen ként,”

(2) Az Szht. mel lék le té nek 4. pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[El szá mol ha tó]

„4. a) A gya kor la ti kép zés ben ok ta tók dí ja zá sa, tár sa -
da lom biz to sí tá si és egyéb já ru lé ka, a mun ká ba já rás úti -
költ ség-té rí té se, amennyi ben a ta nu ló, il let ve hall ga tó gya -
kor la ti kép zé sét és fel ügye le tét el lá tó dol go zó a hoz zá já ru -
lás ra kö te le zet tel mun ka vi szony ban áll.

b) Ha a fõ ál lá sú ok ta tó hoz be osz tott ta nu lók, il let ve
az Ftv. ha tá lya alá tar to zó gya kor la ti kép zés ben részt vevõ
hall ga tók szá ma el éri a Kt.-ben a szak kö zép is ko lai és
szak is ko lai gya kor la ti kép zés re meg ha tá ro zott át la gos
cso port lét szá mot (a továb biak ban: át lag lét szám), a fõ ál lá -
sú ok ta tó dí ja zá sá ból el szá mol ha tó há nyad fel sõ ha tá ra kö -
zép fo kú is ko lai vég zett sé gû fõ ál lá sú ok ta tó ese tén a kö te -
le zõ leg ki sebb mun ka bér há rom szo ro sa, kö zép is ko lai vég -
zett ség gel vagy mes ter vizs gá val ren del ke zõ fõ ál lá sú ok ta -
tó ese té ben a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér négy sze re se,
fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû fõ ál lá sú ok ta tó ese tén a kö -
te le zõ leg ki sebb mun ka bér négy és fél sze re se. Ha a ta nu -
lók, il let ve hall ga tók szá ma nem éri el az át lag lét szá mot,
az el szá mol ha tó há nyad fel sõ ha tá rát olyan arány ban kell
csök ken te ni, ami lyen arány ban a ta nu lók, il let ve hall ga tók
szá ma ke ve sebb az át lag lét szám nál.

c) Nem fõ ál lá sú ok ta tó ese té ben mun ka bé ré nek az a ré -
sze szá mol ha tó el – leg fel jebb a b) pont ban meg ha tá ro zott
mér té kig – ok ta tói dí ja zás ként, ami lyen arány ban áll
a gya kor la ti ok ta tás ide je a tel jes mun ka ide jé vel.
Amennyi ben az ál ta la ok ta tott ta nu lók, il let ve hall ga tók
lét szá ma nem éri el az át lag lét szá mot, ak kor az e pont ban
meg ha tá ro zott ok ta tói dí ja zást olyan arány ban kell to vább
csök ken te ni, ami lyen arány ban ke ve sebb a tény le ges lét -
szám az át lag lét szám nál.”

(3) Az Szht. mel lék le té nek 5. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„5. Amennyi ben az ok ta tott ta nu lói, il let ve hall ga tói át -
lag lét szám le he tõ vé te szi a fõ ál lá sú ok ta tó – 4. b) pont sze -
rin ti – bér költ sé gé nek el szá mo lá sát, ak kor el szá mol ha tó az 
ezen ok ta tó ré szé re biz to sí tott, akk re di tált szak mai, pe da -
gó gi ai kép zés költ sé ge a sa ját dol go zó kép zé si költ sé ge i -
nek el szá mo lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fele lõen.”

17.  § (1) Ez a tör vény 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A köz hasz nú tár sa sá gi for má ban vég zett te vé keny -
sé gét köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú be so ro lás sal
nem ren del ke zõ non pro fit kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa sá gi
for má ban foly ta tó hoz zá já ru lás ra kö te le zett a 2009. adó év -
ben a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gé nek tel je sí -
té sé hez a 3.  § (1) be kez dé se sze rint az adó év egé szé re
meg ál la pí tott hoz zá já ru lás alap ját csök kent he ti vá lasz tá sa
alap ján:

a) a 2009. adó év ben a köz hasz nú tár sa ság ként tör té nõ
mû kö dé se alatt a Tao. 6. szá mú mel lék le té nek 2009. jú ni us 
30-án ha tá lyos C) fe je ze te alap ján meg ál la pí tott ked vez -
mé nye zett te vé keny sé gé nek az adó évi összes be vé te lé hez
vi szo nyí tott ará nyos ré szé vel, a be vé te li arányt két ti ze des -
jegy re szá mít va, vagy
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b) a köz hasz nú tár sa sá gi for má ban tör té nõ mû kö dés
utol só nap já ra ké szí tett köz ben sõ mér leg alap ján szá mí tott
hoz zá já ru lás alap já val.

(3) A szak- és fel nõtt kép zést érin tõ re form prog ram vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi CII. tör vény 42.  § (4) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az át ala ku lá si kö te le zett sé gük nek ele get nem tevõ tér -
sé gi in teg rált szak kép zõ köz pon tok ke re tei kö zött mû köd -
te tett köz pon ti kép zõ he lyek 2010. ja nu ár 1-je után nem jo -
go sul tak fej lesz té si tá mo ga tás át vé te lé re.”

(4) Az Szht. 4.  § (5) be kez dé sé ben „az 1.  § (1) be kez dés
c) pont ja sze rint foly ta tott gya kor la ti kép zés” és „az 1.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti gya kor la ti kép zés”, va -
la mint az 5.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban „– az 1.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint – foly ta tott gya kor la ti
kép zés” és „az 1.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti gya kor -
la ti kép zés” szö veg rész he lyé be „az Ftv. ha tá lya alá tar to -
zó gya kor la ti kép zés” szö veg lép.

(5) Ha tá lyát vesz ti
a) a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény

(a továb biak ban: Szt.) 4.  § (2) be kez dés g) pont já ban az
„az Or szá gos szak mai szak ér tõi név jegy zék (a továb biak -
ban: szak ér tõi név jegy zék) és” szö veg rész, va la mint

b) az Szht. 10.  § (3) be kez dé sé nek k) pont já ban a ,,leg -
fel jebb négy szá za lé ka” szö veg rész.

(6) A szak is ko lai ta nul má nyi ösz tön díj elsõ al ka lom mal
a 2009/2010. tan évet meg kez dett, az Szht. – e tör vény
11.  §-ával meg ál la pí tott – 14/A.  §-ában meg ha tá ro zott ta -
nu ló kat il le ti meg.

(7) Az Szt. 48.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a hi ány-szak -
ké pe sí té sek ré gi ón kén ti jegy zé két a szak kép zé si hoz zá já -
ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló
2003. évi LXXXVI. tör vény ben sza bá lyo zott re gi o ná lis
fej lesz té si és kép zé si bi zott ság ja vas la ta alap ján az
OKJ-rõl  szóló ren de let mel lék le té ben te gye köz zé.”

(8) Az Szt. 54/B.  § 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[54/B.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„8. is ko la rend sze ren kí vü li ha tó sá gi jel le gû kép zés:

jog sza bály ban meg ha tá ro zott, il let ve ha tó ság ál tal sza bá -
lyo zott tar tal mú és célú kép zés, mely nek ered mé nye ként
ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott te vé keny ség foly ta tá sá ra fel -
jo go sí tó irat (en ge dély, bi zo nyít vány, a kép zõ in téz mény
ál tal ki ál lí tott iga zo lás stb.) ki adá sá ra ke rül sor;”

(9) A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 3.  § 72. pont e) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té se 
a kö vet ke zõ:

72. Adó ter het nem vi se lõ já ran dó ság:]

„e) a szak kép zõ is ko lai ta nu ló nak, il let ve fel sõ fo kú
szak kép zés ben részt vevõ hall ga tó nak ta nu ló szer zõ dés, il -
let ve hall ga tói szer zõ dés, va la mint szak kép zés ben ta nu ló -
szer zõ dés nél kül részt ve võ ta nu ló nak a szor gal mi idõ be -
fe je zé sét kö ve tõ össze füg gõ szak mai gya kor lat idõ tar ta -
má ra kü lön jog sza bály sze rint kö te le zõ en ki fi ze tett dí ja -
zás, va la mint a ta nu ló szer zõ dé ses ta nu lót jog sza bály alap -
ján meg il le tõ ki egé szí tõ pénz be li jut ta tás, to váb bá a szak -
kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga -
tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény alap ján a Mun -
ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré sze ter hé re fo lyó sí tott szak -
is ko lai ta nul má nyi ösz tön díj.”

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

III. Kormány rendeletek

A Kormány
122/2009. (VI. 12.) Korm.

rendelete

az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési
rendszerrõl

A Kor mány az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény 247.  § (1) be kez dés m) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak -
irá nyú szak kép zés ben (a továb biak ban: szak kép zés) részt
vevõ, az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
(a továb biak ban: Eütv.) 3.  § s) pont ja sze rin ti ma gyar ál -
lam pol gá rok ra (a továb biak ban: ma gyar ál lam pol gár), az
– e ren de let ben meg ha tá ro zott ese tek ben – a nem ma gyar
ál lam pol gá rok ra, il let ve a hon ta lan ként el is mert sze mé -
lyek re (a továb biak ban együtt: je lölt), az õket a szak kép zé -
sük ide je alatt fog lal koz ta tók ra (a továb biak ban: mun kál -
ta tó), va la mint az Eütv. 116.  § (3) be kez dé se sze rin ti fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek re (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si in -
téz mény) ter jed ki.

(2) A szak kép zé si rend szer ben je lölt ként az a sze mély
ve het részt, aki

a) ha zai fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott vagy ho -
no sí tott, vagy a kü lön jog sza bály sze rint el is mert, a szak -
ké pe sí tés meg szer zé sé hez meg fe le lõ vég zett sé get iga zo ló
ok le vél lel ren del ke zik, és

b) az ok le ve le sze rin ti alap nyil ván tar tás ba tör tént fel -
vé te lét iga zol ja.
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(3) Nem ma gyar ál lam pol gá rok az ál la mi lag fi nan szí ro -
zott szak kép zés ben (a továb biak ban: tá mo ga tott szak kép -
zés) a 14.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben ve -
het nek részt.

(4) A költ ség té rí té ses szak kép zés ben a ma gyar és a nem
ma gyar ál lam pol gá rok, va la mint a hon ta lan ként el is mert
sze mé lyek egyen lõ fel té te lek mel lett ve het nek részt.

2.  §

(1) A szak kép zés a kü lön jog sza bály alap ján a szak kép -
zés egész idõ tar ta má ra és va la mennyi ele mé nek tel je sí té -
sé re meg fe le lõ szak kép zõ hellyé mi nõ sí tett egész ség ügyi
szol gál ta tó nál vagy fel sõ fo kú szak irá nyú egész ség ügyi
szak kép zést vég zõ in téz mény nél (a továb biak ban: tel je sen 
akk re di tált egész ség ügyi szol gál ta tó), il let ve a szak kép zés
egyes ele me i nek tel je sí té sé re meg fe le lõ szak kép zõ hellyé
mi nõ sí tett egész ség ügyi szol gál ta tó nál (a továb biak ban:
rész ben akk re di tált egész ség ügyi szol gál ta tó) mun ka vég -
zés re irá nyu ló jog vi szony ban el töl tött, az egész ség ügyért
fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal meg ha -
tá ro zott idõ tar ta mú törzs kép zé si és szak gya kor la ti idõ bõl
áll.

(2) A szak ké pe sí tés meg szer zé se tá mo ga tott szak kép -
zés, il let ve költ ség té rí té ses szak kép zés ke re té ben tör té nik.

(3) A szak kép zé si rend szer ben a tá mo ga tott szak kép -
zés ben részt vevõ je lölt (a továb biak ban: tá mo ga tott je lölt) 
köz pon ti gya kor nok ként vagy re zi dens ként vesz részt.

(4) A köz pon ti gya kor no ki rend szer ben az e ren de let
sze rint meg ha tá ro zott ke ret szám ere jé ig fel sõ ok ta tá si in -
téz mény ál tal köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta -
tott, szak ké pe sí tés sel még nem ren del ke zõ

a) há zi or vos tan szak kép zés ben részt vevõ je löl tek ve -
het nek részt, vagy

b) olyan je löl tek ve het nek részt, akik a mi nisz ter ál tal
az egész ség po li ti ka szem pont jai alap ján

ba) egyes egész ség ügyi szol gál ta tók,
bb) egyes ré gi ók, vagy
bc) egyes szak te rü le tek vo nat ko zá sá ban

hi ány szak má nak mi nõ sí tett szak kép zés ben vesz nek részt
[az a)–b) pont sze rin ti je lölt a továb biak ban együtt: köz -
pon ti gya kor nok].

(5) A re zi den si rend szer ben azok az egész ség ügyi szol -
gál ta tó ál tal fog lal koz ta tott, tá mo ga tott szak kép zés ben
részt vevõ je löl tek (a továb biak ban: re zi dens) vesz nek
részt, akik nem tar toz nak a köz pon ti gya kor no ki rend szer
ha tá lya alá, ide ért ve az 5.  § (4) be kez dé se alap ján tá mo ga -
tást el nyert je löl te ket is az e ren de let sze rint meg ha tá ro zott 
ke ret szám ere jé ig.

(6) A költ ség té rí té ses szak kép zés ki ter jed min den olyan
szak te rü let re, amely re köz pon ti gya kor no ki vagy re zi den si 
kép zés szer vez he tõ, ide ért ve az 5.  § (4) be kez dé sé ben fog -
lalt szak kép zé se ket is, a mi nisz ter ál tal az e ren de let sze rint 
meg ha tá ro zott ke ret szám ere jé ig.

(7) A tá mo ga tott szak kép zés ben leg fel jebb a kü lön jog -
sza bály ban az adott szak ké pe sí tés re meg ha tá ro zott szak -
kép zé si ide ig le het részt ven ni.

3.  §

(1) Az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
mi nisz té ri um) a tá mo ga tott szak kép zés so rán a szak ké pe -
sí tés meg szer zé sé hez

a) az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal – az 5.  §-ban fog -
lal tak sze rint – meg pá lyáz ha tó, il let ve

b) a 6.  §-ban fog lal tak sze rint pá lyá zat nél kül, köz pon -
ti lag oda ítélt tá mo ga tá si ke ret alap ján nyújt tá mo ga tást.

(2) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok a köz -
ter he ket is tar tal ma zó mér ték ben ke rül nek ki fi ze tés re.

4.  §

(1) A re zi dens és a köz pon ti gya kor nok szak kép zé sé nek 
kép zé si költ sé gé hez az ál lam a szak kép zés nor ma tív kép -
zé si költ sé gé vel já rul hoz zá, amely

a) a törzs kép zés ide je alatt a 10.  § (2) be kez dé se sze rint
meg ha tá ro zott kép zé si nor ma tí vát (a továb biak ban: kép zé -
si nor ma tí va) és a kép zést irá nyí tó és vég zõ sze mé lyek
(men tor és tu tor) dí ja zá sát,

b) a szak gya kor la ti idõ alatt a kép zé si nor ma tí va
össze gét
fog lal ja ma gá ban.

(2) Az 5.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt eset ben a szak kép -
zés kép zé si költ sé gé hez nyúj tott ál la mi tá mo ga tás mind
a törzs kép zé si, mind a szak gya kor la ti idõ alatt a kép zé si
nor ma tí va össze ge.

(3) A törzs kép zés és a szak gya kor lat kép zé si költ sé gé -
nek az ál lam ál tal tá mo ga tott mér té két a mi nisz ter a szak -
kép zés re ren del ke zés re álló for rá sok alap ján ha tá roz za
meg.

5.  §

(1) A mi nisz té ri um az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal
meg pá lyáz ha tó tá mo ga tást biz to sít a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek nek az ál ta lá nos or vos sza kon vég zett, szak ké pe sí -
tés sel még nem ren del ke zõ, szak irá nyú szak kép zés ben
részt vevõ re zi den sek után, mely nek cél ja a re zi dens szak -
kép zé se nor ma tív kép zé si költ sé gé nek meg té rí té se.

(2) Az az egész ség ügyi szol gál ta tó, amely az (1) be kez -
dés sze rin ti re zi dens után járó tá mo ga tást el nyer te, a re zi -
dens mun ka vég zé si he lyé nek szak kép zés cél já ra tör té nõ
– 8.  § sze rin ti – ide ig le nes meg vál toz ta tá sa ese tén, an nak
iga zo lá sa alap ján re zi den sen ként a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Kjt.) H fi ze té si osz tály 1. fi ze té si fo ko za tá nak meg fe -
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le lõ össze gû tá mo ga tás ra jo go sult, mely a mun ka vég zés
he lyé nek szak kép zés cél já ra tör té nõ ide ig le nes meg vál toz -
ta tá sá nak idõ sza ká ra, de

a) tel je sen akk re di tált egész ség ügyi szol gál ta tó ese té -
ben leg fel jebb hat hó nap idõ tar tam ra, ezen be lül a törzs -
kép zé si idõ szak ban leg fel jebb há rom hó nap idõ tar tam ra,

b) rész ben akk re di tált egész ség ügyi szol gál ta tó ese té ben
leg fel jebb ti zen két hó nap idõ tar tam ra, ezen be lül a törzs kép -
zé si idõ szak ban leg fel jebb hat hó nap idõ tar tam ra
ad ha tó.

(3) Az az egész ség ügyi szol gál ta tó, amely az (1) be kez -
dés sze rin ti tá mo ga tást el nyer te, a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott tá mo ga tá son kí vül a mi nisz ter egész ség po li ti kai
in do kok alap ján ho zott dön té se ér tel mé ben a re zi dens után 
a 10.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint meg ha tá ro zott
hi ány szak mák ese té ben a Kjt. H fi ze té si osz tály 1. fi ze té si
fo ko za ta 50%-ának meg fe le lõ össze gû, a szak kép zés tel jes 
idõ tar ta má ra  szóló tá mo ga tást kap hat, me lyet a mun kál ta -
tó a re zi dens szá má ra az õt kü lön jog sza bály alap ján meg -
il le tõ mun ka bé rén fe lül ha von ta kö te les meg fi zet ni.

(4) Az egész ség ügyi szol gál ta tó
a) a szak or vo si szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ je löl tek

má so dik, il let ve to váb bi szak kép zé se,
b) a szak or vo si szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ je löl tek rá -

épí tett szak kép zé se,
c) a fog or vos sza kon vég zett je löl tek elsõ szak kép zé se,
d) a gyógy sze rész sza kon vég zett je löl tek elsõ szak kép -

zé se
kép zé si költ sé gé nek a kép zé si nor ma tí va ere jé ig tör té nõ
meg té rí té sé re irá nyu ló tá mo ga tás ra is pá lyáz hat, amennyi -
ben erre az adott évre a mi nisz ter ál tal a 10.  § (2) be kez dé se 
alap ján ki írt pá lyá za ti fel hí vás egész ség po li ti kai in do kok
alap ján le he tõ sé get biz to sít.

6.  §

(1) A mi nisz té ri um az egész ség po li ti ka ál tal meg ha tá ro -
zott cé lok meg valósítása ér de ké ben köz pon ti gya kor no ki
he lyek lé te sí té sé re a fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra tá -
mo ga tást nyújt, mely nek ke re té ben a köz pon ti gya kor nok
szak kép zé sé nek tel jes idõ tar ta má ra ki fi ze tés re ke rül (ke -
rül nek):

a) a szak kép zés nor ma tív kép zé si költ sé ge,
b) a Kjt. be so ro lá sa alap ján a köz pon ti gya kor nok ré -

szé re kö te le zõ en járó il let mény és az il let ménnyel össze -
füg gõ já ru lé kok,

c) a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben az ott meg -
ha tá ro zott tá mo ga tás.

(2) A mi nisz ter dön té se alap ján a köz pon ti gya kor nok
után a mi nisz té ri um a 10.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint meg ha tá ro zott hi ány szak mák ese té ben a Kjt. H fi -
ze té si osz tály 1. fi ze té si fo ko za ta 50%-ának meg fe le lõ
össze gû, a szak kép zés tel jes idõ tar ta má ra  szóló tá mo ga tást 
nyújt hat, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény a köz pon ti

gya kor nok szá má ra az õt kü lön jog sza bály alap ján meg il -
le tõ mun ka bé rén fe lül ha von ta kö te les meg fi zet ni.

7.  §

Az e ren de let ben fog lalt tá mo ga tá sok kö zül a mi nisz té -
ri um

a) a szak kép zés nor ma tív kép zé si költ sé ge meg té rí té sé -
re irá nyu ló tá mo ga tást an nak a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek 
biz to sít ja, amely nél a tá mo ga tott je lölt a kép zé sét foly tat ja,

b) az egyéb jog cí men oda ítélt tá mo ga tást an nak a mun -
kál ta tó nak fo lyó sít ja, amellyel a tá mo ga tott je lölt a 15.  §
(1) be kez dé se alap ján mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szony ban áll.

8.  §

(1) A szak kép zés kép zé si ide jé nek egy ré szét a je lölt
mun kál ta tó já tól el té rõ he lyen – a mun ka vég zés he lyé nek
szak kép zés cél já ra tör té nõ ide ig le nes meg vál toz ta tá sa ke -
re té ben – csak ab ban az eset ben tölt he ti, ha a mun kál ta tó ja
az adott szak gya kor la ti elem tel je sí té sé re nincs szak kép zõ
hellyé mi nõ sít ve.

(2) A mun kál ta tó a je lölt a mun ka vég zé si he lyé nek
szak kép zés cél já ra tör té nõ ide ig le nes meg vál toz ta tá sát
a kép zés ál tal meg kí vánt idõ tar tam ra biz to sít ja az zal, hogy 
az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt tá mo ga tás leg fel jebb csak
az ott meg ha tá ro zott idõ tar tam ra igé nyel he tõ.

9.  §

(1) Min den év ok tó ber 15-éig a 10.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti hi ány szak mák ra és ke ret szá mok ra, va la mint a 11.  §
(3) be kez dé se sze rint be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ra ja -
vas la tot tevõ bi zott ság (a továb biak ban: bí rá ló bi zott ság)
ala kul.

(2) A bí rá ló bi zott ság 13 tag ból áll, me lyek kö zül az
egyik tag el lát ja a bi zott ság el nö ké nek fel ada ta it. Az el nö -
köt a mi nisz ter bíz za meg az egész ség ügyi kép zés és el lá -
tás te rü le tén ki emel ke dõ is me re tek kel ren del ke zõ, il let ve
a hu mán erõ for rás-mo ni tor ing te rü le tén jár tas szak em be -
rek kö zül. A bí rá ló bi zott ság mû kö dé sé nek fel té te le i rõl
a mi nisz té ri um gon dos ko dik.

(3) A bí rá ló bi zott ság tag jai:
a) a Ma gyar Kór ház szö vet ség 1 de le gált kép vi se lõ je,
b) a Kol lé gi u mi El nö kök Tes tü le té nek 1 de le gált kép -

vi se lõ je,
c) az Egész ség ügyi Szak kép zé si és To vább kép zé si Ta -

nács 1 kép vi se lõ je,
d) a szak kép zés ben részt vevõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek 1-1 kép vi se lõ je,
e) a mi nisz ter ál tal de le gált 3 sze mély,
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f) a kü lön jog sza bály alap ján a hu mán erõ for rás-mo ni -
tor ing rend szert mû köd te tõ szerv 2 kép vi se lõ je,

g) az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár fõ igaz ga tó -
ja ál tal de le gált 1 sze mély.

(4) Amennyi ben a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer -
vek a de le gá lá si kö te le zett sé gük nek nem tesz nek ele get,
a hi ány zó ta gok meg bí zá sá ról a mi nisz ter gon dos ko dik
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján.

(5) A bí rá ló bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa a kö vet ke -
zõ kép zé si évre lét re ho zott bi zott ság tag ja i nak megbízá -
sáig, de leg ké sõbb a meg bí zást kö ve tõ év ok tó ber 31-éig
tart az zal, hogy az új bí rá ló bi zott ság meg ala ku lá sá ig fel -
ada ta i kat a meg bí zá suk le jár tát köve tõen is el lát ják. A bí -
rá ló bi zott ság tag jai is mé tel ten meg bíz ha tó ak.

(6) A bí rá ló bi zott ság ban vi selt tag ság meg szû nik, ha
a tag

a) meg bí zá sa le jár,
b) meg hal,
c) tag sá gá ról le mond,
d) meg bí zá sát vissza von ják, vagy
e) kép vi se le ti jo go sult sá ga meg szû nik az ál ta la kép vi -

selt in téz mény nél, szer ve zet nél.

(7) A (6) be kez dés b)–e) pont já ban fog lalt ese tek ben
a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek a tag ság meg -
szû né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te le sek az új tag de -
le gá lá sá ról gon dos kod ni.

(8) A bí rá ló bi zott ság ülé sét az el nök hív ja össze és ve -
ze ti. Az el nö köt aka dá lyoz ta tá sa ese tén az el nök ál tal ki je -
lölt tag he lyet te sí ti tel jes jog kör rel. Az ülés ha tá ro zat ké -
pes, ha azon tag ja i nak több mint fele je len van. A bi zott sá -
gi tag ság ból adó dó sza va za ti jo go sult ság és a tag ság gal
járó kö te le zett ség sze mély re szól. A bi zott sá gi ülé sen  való
rész vé tel és a sza va za ti jog a ta got he lyet te sí tõ sze mély re
vagy más tag ra nem ru ház ha tó át.

(9) A bí rá ló bi zott ság mû kö dé sé nek sza bá lya it maga
ala kít ja ki a meg ala ku lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül, és azo -
kat a mi nisz ter hagy ja jóvá.

10.  §

(1) A bí rá ló bi zott ság a pá lya kö ve té si rend szer ta pasz ta -
la tai, a mun ka erõ-pi a ci elõ re jel zé sek, a dip lo más mun ka -
nél kü li ség hely ze té nek ér té ke lé se és a meg elõ zõ év ben be -
nyúj tott je löl ti je lent ke zé sek szá ma alap ján min den év no -
vem ber 15-éig ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek azok nak
a szak ké pe sí té sek nek a kö ré re, amely szak ké pe sí té sek
 hiányszakmának  való mi nõ sí té se in do kolt, emel lett adott
évre vo nat ko zó an, va la mint 3 évre elõ re a re zi den sek szak -
mák ra le bon tott ke ret szá ma i ra, és az egyes fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban az ál ta luk költ ség té rí té ses
kép zés be fel ve he tõ je löl tek ke ret szá má ra.

(2) A mi nisz ter min den év de cem ber 31-éig köz zé te szi
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, adott évre vo nat ko zó
ke ret szá mo kat, a hi ány szak mák kö rét, to váb bá az 5.  § (1),

(3) és (4) be kez dé sé ben fog lalt tá mo ga tá sok igény lé sé re
vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí vá sát, va la mint a kép zé si nor ma -
tí va adott évre vo nat ko zó mér té két.

(3) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben fog lal tak ra, va la -
mint a hu mán erõ for rás-mo ni tor ing rend szer ál tal szol gál -
ta tott ada tok ra te kin tet tel éven te köz zé te szi az adott évet
kö ve tõ har ma dik évre vo nat ko zó ke ret szá mot. A mi nisz ter 
az elõ re meg ál la pí tott ke ret szá mot adott év ben in do kolt
eset ben +/–10% el té rés sel mó do sít hat ja.

11.  §

(1) Az 5.  § (1), (3) és (4) be kez dé sé ben fog lalt tá mo ga -
tá sok igény lé sé re vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal -
maz nia kell:

a) a pá lyá zó val szem ben e ren de let ben tá masz tott kö -
ve tel mé nye ket,

b) a pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it,
c) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét,
d) az el bí rá lás ér té ke lé si szem pont ja it, az ér té ke lés

mód sze rét,
e) az el bí rá lás ha tár ide jét, va la mint
f) a pá lyá zó ér te sí té sé nek a mód ját.

(2) A tá mo ga tott szak kép zés ke re té ben je löl tet fog lal -
koz tat ni szán dé ko zó egész ség ügyi szol gál ta tó vagy fel sõ -
ok ta tá si in téz mény (a továb biak ban együtt: tá mo ga tást
igény lõ pá lyá zó) min den év feb ru ár 1-jé ig nyújt hat ja be az
5.  § (1), (3) és (4) be kez dé sé ben fog lalt tá mo ga tás igény lé -
sé re vo nat ko zó pá lyá za tát (a továb biak ban: tá mo ga tás
igény lé si pá lyá zat).

(3) A tá mo ga tás igény lé si pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell:

a) an nak a szak kép zés nek a meg je lö lé sét és szá mát,
amely re a tá mo ga tást igény lõ pá lyá zó a tá mo ga tás igény lé -
si pá lyá za tát be nyújt ja,

b) a tá mo ga tást igény lõ pá lyá zó szak kép zõ hellyé mi -
nõ sí té sét iga zo ló ira tot,

c) a tá mo ga tás igény lé si pá lyá zat be nyúj tá sá nak az in -
do ka it, te kin tet tel a 12.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

(4) Az 5.  § (1) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo -
ga tást igény lõ pá lyá zó tá mo ga tás igény lé si pá lyá za tá nak
a (3) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül tar tal maz nia kell:

a) nyi lat ko za tot arra néz ve, hogy a meg pá lyá zott szak -
kép zé si hely te kin te té ben leg alább a Kjt. H fi ze té si osz tá -
lya 1. fi ze té si fo ko za tá nak meg fe le lõ mun ka bér pénz ügyi
fe de ze te a tá mo ga tást igény lõ pá lyá zó ren del ke zé sé re áll,
és kö te le zett ség vál la lást arra néz ve, hogy azt a je lölt ré szé -
re a szak kép zés tel jes idõ tar ta má ra meg fi ze ti,

b) kö te le zett ség vál la lást arra néz ve, hogy a tá mo ga tást
igény lõ pá lyá zó a je lölt tel a 17.  § (2) be kez dé se sze rin ti
tar ta lom mal szer zõ dést köt.

(5) Amennyi ben a tá mo ga tást igény lõ pá lyá zó az 5.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt tá mo ga tás ra is pá lyáz ni kí ván,
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ezt a tá mo ga tás igény lé si pá lyá zat ban kü lön meg kell je -
löl nie.

(6) A 6.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tást a mi nisz ter
a bí rá ló bi zott ság nak a hu mán erõ for rás-mo ni tor ing rend -
szer ál tal szol gál ta tott ada tok figye lembe véte lével ki ala kí -
tott ja vas la tá ra te kin tet tel, tá mo ga tás igény lé si pá lyá zat
nél kül íté li oda a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek.

12.  §

(1) A bí rá ló bi zott ság min den év már ci us 1-jé ig a pá lyá -
za ti fel hí vás ban kö zölt szem pon tok alap ján – fi gye lem mel
a mun ka erõ-pi a ci elõ re jel zé sek re, a pá lya kö ve té si rend -
szer ta pasz ta la ta i ra, a dip lo más mun ka nél kü li ség hely ze té -
nek ér té ke lé sé re és a pá lyá zat ki írá sá nak évét meg elõ zõ
év ben be nyúj tott je löl ti je lent ke zé sek szá má ra – ér té ke li és 
rang so rol ja a be ér ke zett tá mo ga tás igény lé si pá lyá za to kat,
és ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek a nyer tes pá lyá za tok ra. A
rang so ro lás nál elõny ben kell ré sze sí te ni azo kat az egész -
ség ügyi szol gál ta tó kat, ame lyek

a) a ré gi ó ban a tá mo ga tott je lölt al kal ma zá sá val érik el
az adott szak ma vo nat ko zá sá ban az or vos-be teg arány or -
szá gos át la gát,

b) iga zol tan 1 év nél hosszabb ide je nem tud ták az ál lást 
be töl te ni, vagy

c) a tá mo ga tott je lölt al kal ma zá sá val te szik le he tõ vé
egyes ál la mi kö te le zett ség vál la lás ból szár ma zó fel ada tok
tel je sí té sét.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti szem pon tok
alap ján min den év már ci us 10-éig dönt a nyer tes tá mo ga -
tás igény lé si pá lyá za tok ról és a to váb bi tá mo ga tás igény lé -
si pá lyá za tok rang so rá ról.

(3) A tá mo ga tást igény lõ pá lyá zó kat min den év már ci us
31-éig ér te sí te ni kell a tá mo ga tás igény lé si pá lyá za tok
ered mé nyé rõl.

(4) A tá mo ga tást igény lõ nyer tes pá lyá zó nak (a továb -
biak ban: nyer tes pá lyá zó) a (3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés
kéz hez vé te lét kö ve tõ 5. mun ka nap vé gé ig, leg ké sõbb
azon ban min den év áp ri lis 15-éig nyi lat koz nia kell a bí rá ló 
bi zott ság felé ar ról, hogy az el nyert fel té te lek kel az ál lást
meg kí ván ja-e hir det ni. Amennyi ben a nyer tes pá lyá zó
a nyi lat ko zat té te li kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz
ele get, vagy az el nyert ál lást nem kí ván ja meg hir det ni,
a tá mo ga tást a (2) be kez dés sze rin ti rang sor ban kö vet ke zõ
pá lyá zó szá má ra kell fel aján la ni.

(5) A mi nisz té ri um ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nye ket a nyer tes tá mo ga tás igény lé si pá -
lyá za tok ról és a (6) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott, a fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal meg hir det he tõ köz pon ti gya -
kor no ki ál lá sok ról.

(6) A mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott, meg hir det he tõ köz -
pon ti gya kor no ki ál lá sok szá ma nem ha lad hat ja meg az
adott évre vo nat ko zó an meg ha tá ro zott re zi den si ke ret -
szám 10%-át.

13.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek min den év áp ri lis
20-áig köz zét eszik a je löl tek ál tal pá lyá zat (a továb biak -
ban: re zi den si pá lyá zat) út ján be tölt he tõ, az 5.  § (1) és
(4) be kez dé se sze rin ti re zi den si, va la mint a 6.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti köz pon ti gya kor no ki ál lá so kat az eze ket meg -
hir de tõ egész ség ügyi szol gál ta tók és azon fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek egy ide jû meg je lö lé sé vel, amely nek ré gi ó já ba
az adott ál lást meg hir de tõ egész ség ügyi szol gál ta tó tar to -
zik.

(2) Egy je lölt adott év ben leg fel jebb öt meg hir de tett ál -
lás ra pá lyáz hat, oly mó don, hogy a re zi den si pá lyá za tá ban
meg kell je löl nie, mi lyen sor rend ben kéri je lent ke zé se i nek 
el bí rá lá sát.

(3) A re zi den si pá lyá za to kat a je löl tek au gusz tus 1-jé ig
nyújt hat ják be két pél dány ban a köz pon ti gya kor no ki ál -
lást meg hir de tõ fel sõ ok ta tá si in téz mény hez, il let ve ah hoz
a fel sõ ok ta tá si in téz mény hez, amely nek ré gi ó já ba a meg -
hir de tett ál lás ra tá mo ga tást el nyert egész ség ügyi szol gál -
ta tó tar to zik. A re zi den si pá lyá za tok egy-egy pél dá nyát
a fel sõ ok ta tá si in téz mény leg ké sõbb au gusz tus 10-éig to -
váb bít ja a 22.  § sze rin ti szerv hez.

(4) A re zi den si pá lyá za tok el bí rá lá sá ra kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott rend szer be vé te li el já rás ke re té ben
ke rül sor, amely ben az adott ál lás ra tá mo ga tást el nyert
egész ség ügyi szol gál ta tó kép vi se le tét biz to sí ta ni kell.

(5) A fel sõ ok ta tá si in téz mény – a kü lön jog sza bály ban
fog lal tak nak meg fele lõen meg hir de tett kri té ri u mok alap -
ján – szep tem ber 15-éig dönt a re zi den si pá lyá za tot be -
nyúj tott je löl tek al kal mas sá gá ról, és el ké szí ti az egyes ál -
lá sok vo nat ko zá sá ban a je löl tek rang so rát.

(6) A tá mo ga tott ál lást el nyert egész ség ügyi szol gál ta tó, 
il let ve a köz pon ti gya kor no ki ál lást meg hir de tõ fel sõ ok ta -
tá si in téz mény min den év ok tó ber 1-jé ig az (5) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott rang sor figye lembe véte lével, a leg ma -
ga sabb pont szá mot el ért öt je lölt kö zül dönt az ál ta la al kal -
maz ni kí vánt je lölt sze mé lyé rõl. A tá mo ga tott ál lást el -
nyert egész ség ügyi szol gál ta tó dön té sé rõl ha la dék ta la nul
ér te sí ti a fel sõ ok ta tá si in téz ményt.

(7) A köz pon ti gya kor no ki ál lá sok ese té ben – a há zi or -
vo si ál lá sok ra je lent ke zõ je löl tek ki vé te lé vel – a je lent ke -
zõk kö zül elõny ben kell ré sze sí te ni azt, aki olyan elõ szer -
zõ dés sel ren del ke zik, amely ben va la mely egész ség ügyi
szol gál ta tó vál lal ja a szak kép zé si idõ szak utá ni alkalma -
zását.

(8) A re zi den si pá lyá zat ered mé nyé rõl a fel sõ ok ta tá si
in téz mény a je löl te ket pos tai úton és – ha a je lölt az elekt -
ro ni kus úton tör té nõ ér te sí tés hez hoz zá já rult – elekt ro ni -
kus úton ér te sí ti. A je lölt a pá lyá zat ered mé nyé rõl a (6) be -
kez dés sze rin ti idõ pon tot köve tõen sze mé lye sen is fel vi lá -
go sí tást kér het.

(9) A re zi den si pá lyá zat ered mé nye ként a va la mely
egész ség ügyi szol gál ta tó vagy fel sõ ok ta tá si in téz mény ál -
tal al kal maz ni kí vánt je lölt ok tó ber 15-éig kö te les írás ban
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ér te sí te ni a fel sõ ok ta tá si in téz ményt, hogy az el nyert ál lást
be kí ván ja-e töl te ni. Amennyi ben a je lölt az ér te sí té si kö te -
le zett sé gét ha tár idõ ben nem tel je sí ti vagy az ál lást nem kí -
ván ja be töl te ni, az ál lás is mét be tölt he tõ vé vá lik.

14.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek min den év no vem ber
1-jé ig köz zét eszik azon ál lá sok kö rét,

a) ame lye ket nem pá lyáz tak meg,
b) ame lyek a 13.  § (9) be kez dé se alap ján is mét be tölt -

he tõ vé vál tak.

(2) Az (1) be kez dés sze rint köz zé tett ál lá sok ra a 13.  §
(1) be kez dé se sze rin ti, re zi den si pá lyá za tot be nyúj tott sze -
mé lyek je lent kez het nek. Az ál lá sok be töl té sé re a mun kál -
ta tó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján ke rül sor. Er rõl
a mun kál ta tó a fel sõ ok ta tá si in téz ményt a meg ál la po dást
kö ve tõ 15 na pon be lül ér te sí ti.

(3) Azon ál lá so kat, ame lye ket de cem ber 31-éig nem töl -
töt tek be, a je löl tek a mun kál ta tó val tör té nõ meg ál la po dás
alap ján töl tik be. Er rõl a mun kál ta tó a fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt a meg ál la po dást kö ve tõ 15 na pon be lül ér te sí ti.

(4) Az adott év ben meg hir de tett ál lá so kat leg ké sõbb
a kö vet ke zõ év ja nu ár 31-éig le het be töl te ni.

15.  §

(1) A szak kép zés ide jé re a re zi dens – az egész ség ügyi
te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér dé se i rõl  szóló 2003. évi 
LXXXIV. tör vény 7.  § (2) be kez dés a)–h) pont jai sze -
rinti – mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szonyt lé te sít a mun -
kál ta tó val.

(2) A köz pon ti gya kor nok a szak kép zés ide jé re a fel sõ -
ok ta tá si in téz ménnyel lé te sít köz al kal ma zot ti jog vi szonyt.

(3) A je lölt nek tel je sí te nie kell a törzs kép zé si idõ elõ írt
prog ram ját és a rész vizs gá kat, il let ve a jog sza bály ál tal
elõ írt szak gya kor la to kat.

(4) A szak kép zés ide je a dok to ri is ko la lé te sí té sé nek el -
já rá si rend jé rõl és a dok to ri fo ko zat meg szer zé sé nek fel té -
te le i rõl  szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. ren de let ben sza bá -
lyo zott, il let ve más, ösz tön díj jal tá mo ga tott tu do má nyos
mun ka, szü lés, bal eset vagy tar tós be teg ség, to váb bá
a 10 éven alu li gyer mek, ille tõ leg tar tó san gon do zás ra szo -
ru ló hoz zá tar to zó ott ho ni ápo lá sa, gon do zá sa, rend kí vü li
ál la pot és meg elõ zõ vé del mi hely zet ese tén a sor ka to nai
szol gá lat és a pol gá ri szol gá lat tel je sí té se, va la mint a hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ ka to na
be le egye zé se nél kül tör té nõ ve zény lé sé nek tel jes idõ tar ta -
má ra, de leg fel jebb össze sen 3 évre sza kít ha tó meg, amely
idõ szak alatt a tá mo ga tott je lölt után járó tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sa szü ne tel. Ezek ben az ese tek ben a meg sza kí tást a je -
lölt erre vo nat ko zó be je len té se alap ján a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény kö te les tu do má sul ven ni.

(5) A szak kép zés ide je a (4) be kez dés ben fog lal ta kon
túl csak mél tá nyol ha tó ok ból, a – re zi dens ese té ben a 16.  §
(1) be kez dé se sze rin ti, köz pon ti gya kor nok ese té ben
a mun kál ta tó – fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal meg ha tá ro -
zott idõ tar tam ra sza kít ha tó meg. Re zi dens ese té ben a mél -
tá nyol ha tó ok el fo ga dá sá ról a fel sõ ok ta tá si in téz mény a je -
lölt mun kál ta tó já nak egyet ér té sé vel dönt.

(6) Ha a tá mo ga tott je lölt a törzs kép zés fel té te le it mél tá -
nyol ha tó ok  miatt csak rész ben tel je sí ti, a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény egy rész kép zé si elem nek a szak gya kor lat ide je
alatt tör té nõ tel je sí té sét en ge dé lyez he ti. A mél tá nyol ha tó
ok el fo ga dá sá ról az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel sõ -
ok ta tá si in téz mény dönt.

16.  §

(1) A tá mo ga tott je lölt ál tal meg ha tá ro zott fel sõ ok ta tá si
in téz mény a je lölt tel a kép zés ben  való rész vé te lé rõl meg -
ál la po dást köt, amely meg ál la po dás szak kép zé si jog -
viszonyt ke let kez tet a fel sõ ok ta tá si in téz mény és a je lölt
kö zött.

(2) A szak kép zé si jog vi szony ke re té ben a fel sõ ok ta tá si
in téz mény fe le lõs a szak kép zés el mé le ti és gya kor la ti
prog ram já nak vég re haj tá sá ért, to váb bá ké re lem re biz to sít -
ja a gya kor la ti kép zé si prog ram vég re haj tá sá nak az egész -
ség ügyi szol gál ta tó ál tal nem biz to sít ha tó fel té te le it, a kép -
zés so rán men to ri te vé keny sé get lát el, és fel ügye li a kép -
zõ he lyek szak kép zé si te vé keny sé gét. A fel sõ ok ta tá si in -
téz mény a szak kép zés be fe jez té vel iga zol ja a szak kép zés
jog sza bály nak meg fe le lõ tel je sí té sét.

(3) A szak kép zé si jog vi szony ke re té ben a je lölt a szak -
kép zé sért fe le lõs fel sõ ok ta tá si in téz mény be szak kép zés re
be je lent ke zik, részt vesz az el mé le ti prog ram vég re haj tá -
sá ra biz to sí tott kép zés ben és be mu tat ja a szak kép zés jog -
sza bály nak meg fe le lõ tel je sí té sét iga zo ló do ku men tu ma it.

17.  §

(1) A tá mo ga tott szak kép zé si he lyet el nyert mun kál ta tó
meg ál la po dást köt a mi nisz té ri um mal, amely ben kö te le -
zett sé get vál lal arra, hogy

a) a szak kép zés tel jes ide jé re a je lölt tel mun ka vég zés re 
irá nyu ló jog vi szonyt lé te sít,

b) a szak kép zés ide je alatt biz to sít ja a je lölt szá má ra
a mun kál ta tó nál el nem sa já tít ha tó gya kor la ti rész kép zés
te kin te té ben a kép zés nek – a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal
ki je lölt – e rész kép zés re szak kép zõ hellyé mi nõ sí tett
egész ség ügyi szol gál ta tó nál tör té nõ le töl té sé nek a le he tõ -
sé gét,

c) a je lölt nek a b) pont sze rin ti ki je lölt kép zõ he lyen töl -
tött szak gya kor la ti ide jé re is meg fi ze ti a mun ka bé rét.

(2) A tá mo ga tott je lölt tel a mun kál ta tó a 15.  § (1) be kez -
dé se alap ján szer zõ dést köt, amely ben a mun kál ta tó vál lal -
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ja a törzs kép zé si és a szak gya kor la ti idõ alatt a szak kép zés
tel je sí té sé hez szük sé ges, a mun ka vég zés he lyé nek szak -
kép zés cél já ra tör té nõ ide ig le nes meg vál toz ta tá sa en ge dé -
lye zé sét és – amennyi ben ezt a mi nisz té ri um biz to sít ja – az 
5.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás meg fi ze té sét. A mun -
kál ta tó egyéb, sa ját költ ség ve té sé bõl biz to sí tott ked vez -
mény nyúj tá sát is vál lal hat ja a szer zõ dés ben.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti szer zõ dés ben fog lalt kö te le -
zett ség vál la lás alól a mun kál ta tó men te sül, ha a szak kép -
zés kép zé si költ sé gé hez nyúj tott ál la mi tá mo ga tás meg vo -
ná sá ra a je lölt hi bá já ból ke rül sor.

(4) A re zi dens a szak kép zé se kép zé si költ sé gé hez nyúj -
tott ál la mi tá mo ga tás el len té te le zé se ként vál lal ja, hogy
a szak kép zé si idõ szak alatt, va la mint a szak ké pe sí tés meg -
szer zé se után leg alább to váb bi 4 évig a mun kál ta tó val
a szak ké pe sí té sé nek meg fe le lõ, egész ség ügyi te vé keny ség 
vég zé sé re irá nyu ló jog vi szony ban áll.

(5) A köz pon ti gya kor nok a szak kép zé se kép zé si költ sé -
gé hez nyúj tott ál la mi tá mo ga tás el len té te le zé se ként vál lal -
ja, hogy a szak ké pe sí tés meg szer zé se után leg alább 4 évig
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, ál la mi lag fi nan szí ro zott
egész ség ügyi szol gál ta tó nál a szak ké pe sí té sé nek meg fe le -
lõ, egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló jog vi -
szony ban áll.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség nek a szak kép -
zé si idõ szak alatt tör té nõ meg sze gé se ese tén a re zi dens
a szak kép zé se kép zé si költ sé gé hez nyúj tott ál la mi tá mo ga -
tás mi nisz té ri um ré szé re tör té nõ meg té rí té sé re ak kor nem
kö te les, ha új mun kál ta tó ja vál lal ja a (4) be kez dés sze rin ti
idõ tar tam alatt a re zi dens e ren de let ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek kel tör té nõ fog lal koz ta tá sát.

18.  §

(1) A mun kál ta tó és a fel sõ ok ta tá si in téz mény a ré szé re
az adott je lölt után a 7.  §-ban fog lal tak alap ján fo lyó sí tott
tá mo ga tás meg té rí té sé re kö te les, ha olyan ma ga tar tást ta -
nú sít, amely a je lölt szak kép zé se le zá rá sa ként a szak vizs -
gá ra bo csát ha tó sá gát el le he tet le ní ti, azt kés lel te ti vagy
más mó don kor lá toz za.

(2) Ha a tá mo ga tott je lölt szak kép zé sé re kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott kép zé si idõ le telt, tá mo ga tott je -
lölt ként to vább nem ve het részt a szak kép zé si rend szer -
ben. Ha a je lölt nem vál lal ja, hogy a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kép zé si idõ le tel tét kö ve tõ há rom éven be -
lül szak vizs gát sze rez, ille tõ leg ezt a vál la lá sát nem tel je sí -
ti, a kép zé si idõ re fo lyó sí tott tá mo ga tás mi nisz té ri um ré -
szé re tör té nõ meg té rí té sé re kö te les.

(3) Ha a tá mo ga tott je lölt a szak vizs gá ra bo csát ha tó sá -
gát ön hi bá já ból

a) elõ re lát ha tó lag kés lel te ti, vagy
b) el le he tet le ní ti,

tá mo ga tott je lölt ként a szak kép zé sét nem foly tat hat ja és
a szak kép zé sé re te kin tet tel fo lyó sí tott tá mo ga tás mi nisz té -
ri um ré szé re tör té nõ meg té rí té sé re kö te les.

19.  §

(1) A 17.  § (4) be kez dé se sze rin ti kö te le zett ség nek
a szak ké pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ meg sze gé se ese tén
a szak ké pe sí tést szer zett sze mély a szak irá nyú szak kép zé -
sé hez nyúj tott ál la mi tá mo ga tás tel jes össze gé nek mi nisz -
té ri um ré szé re tör té nõ meg té rí té sé re kö te les, ki vé ve, ha

a) iga zol ja, hogy a (4) be kez dés sze rin ti idõ tar tam ban
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ál la mi lag fi nan szí ro zott
egész ség ügyi szol gál ta tó nál egész ség ügyi te vé keny ség
vég zé sé re irá nyu ló jog vi szony ban áll, vagy

b) a mun kál ta tó já nál mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szo nyá nak meg szû né sé re a mun kál ta tó ér dek kö ré ben fel -
me rü lõ ok ból ke rül sor, vagy

c) a szak ké pe sí tés meg szer zé sét köve tõen egész ség -
ügyi te vé keny ség vég zé sé re al kal mat lan ná vá lik.

(2) A szak ké pe sí tést szer zett sze mély a 17.  § (5) be kez -
dé se sze rin ti kö te le zett ség meg sze gé se ese tén a szak irá nyú 
szak kép zé sé hez a 6.  § (1) be kez dés a) és c) pont ja sze rint
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás tel jes össze gé nek mi nisz té ri um
ré szé re tör té nõ meg té rí té sé re kö te les, ki vé ve, ha a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sét köve tõen egész ség ügyi te vé keny ség
vég zé sé re al kal mat lan ná vá lik.

(3) A 17.  § (4) be kez dé se sze rin ti kö te le zett ség nek
a szak ké pe sí tés meg szer zé sét kö ve tõ meg sze gé se ese tén
a szak ké pe sí tést szer zett sze mély a szak irá nyú szak kép zé -
sé hez az 5.  § (3) be kez dé se alap ján ré szé re a szak kép zé sé -
nek tel jes idõ tar ta ma alatt fo lyó sí tott tá mo ga tá si összeg
mi nisz té ri um ré szé re tör té nõ meg té rí té sé re kö te les, ha az
(1) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel té tel tel je sül, de a kö -
te le zett ség meg sze gé sé nek évé ben a szak ké pe sí tést szer -
zett sze mély fog lal koz ta tá sa a ko ráb bi mun kál ta tó já nál
olyan szak ké pe sí té se sze rin ti mun ka kör ben tör tént, amely
új mun kál ta tó já nál az adott év ben nem hi ány szak ma.

20.  §

(1) A 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti költ ség té rí té ses szak -
kép zés ben részt vevõ je lölt a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel
a kép zés ben  való rész vé tel rõl meg ál la po dást köt, amely
meg ál la po dás szak kép zé si jog vi szonyt ke let kez tet a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény és a je lölt kö zött.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény min den év ja nu ár 15-éig
tá jé koz tat ja a 22.  § sze rin ti szer vet ar ról, hogy az adott
egye tem mel lét re jött szak kép zé si jog vi szony alap ján
a meg elõ zõ év ben há nyan kezd ték meg költ ség té rí té ses
kép zés ke re té ben a szak kép zé sü ket.

21.  §

(1) A szak kép zõ hely rõl a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény ha tá lya alá tar to zó je lölt szak kép -
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zõ hellyé nem mi nõ sí tett kép zõ hely re is ki ren del he tõ fel -
ügye let mel lett vég zett ügye le ti te vé keny ség el lá tá sá ra.

(2) Ha a je lölt a törzs kép zé si idõ alatt a kö te le zett sé ge it
– a 15.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel –
nem tel je sí ti, azok pót lá sá ig a szak gya kor lat to váb bi fel té -
te le i nek tel je sí té sét nem kezd he ti meg.

(3) A szak kép zés meg kez dé se elõtt foly ta tott or vo si te -
vé keny ség a szak gya kor la ti idõ be a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény dön té se alap ján be szá mít ha tó.

(4) A tá mo ga tott je lölt a szak kép zés kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott kép zé si fel té te lei tel je sí té sé hez szük sé -
ges egész ség ügyi te vé keny sé get ön kén tes se gí tõi jog vi -
szony ban nem vé gez het.

22.  §

A szak kép zés sel kap cso la tos pá lyáz ta tás le bo nyo lí tá sá -
val és a szak kép zés költ ség ve té si for rá sá nak a ke ze lé sé vel
kap cso la tos fel ada to kat az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és 
Köz igaz ga tá si Hi va tal vég zi.

23.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mény a szak vizs gá val már ren del -
ke zõ, és má so dik, il let ve to váb bi vagy rá épí tett szak kép -
zés ben részt vevõ je lölt tõl ha von ta leg fel jebb a Kjt. sze rin -
ti köz al kal ma zot ti J1 fi ze té si osz tály ga ran tált il let mé nye
15%-ának meg fe le lõ mér té kû szak kép zé si dí jat szed het.

24.  §

Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi -
va tal ról  szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. ren de let 2.  §
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint a Hi va tal fel -
adat kö ré be tar to zik kü lö nö sen]

„b) az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés -
sel kap cso la tos pá lyáz ta tás le bo nyo lí tá sá val és a szak kép -
zés költ ség ve té si for rá sá nak a ke ze lé sé vel kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sa,”

25.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it elsõ al ka lom mal
a 2010-ben kez dõ dõ szak kép zé sek re kell al kal maz ni. A
szak ké pe sí tés meg szer zé sét az egész ség ügyi fel sõ fo kú
szak irá nyú szak kép zés ben részt ve võk szá má ra szer ve zett
köz pon ti gya kor no ki rend szer rõl  szóló 125/1999. (VIII.
6.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) sze rint meg kez dõk 
az R.-ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge ik nek az R. e ren -
de let hatályba lépését meg elõ zõ na pon ha tá lyos ren del ke -

zé sei sze rint, leg ké sõbb 2011. de cem ber 31-éig te het nek
ele get.

(2) A 10.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en a mi -
nisz ter e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen elsõ al ka lom -
mal a 10.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel te szi
köz zé az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ há roméves idõ -
szak ra vo nat ko zó vár ha tó ke ret szá mo kat.

(3) A 11.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en a bí -
rá ló bi zott ság e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen elsõ al -
ka lom mal a 10.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel
te szi meg ja vas la tát a mi nisz ter ré szé re.

(4) A 12.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en az
e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ elsõ két évre meg hir det -
he tõ köz pon ti gya kor no ki ál lá sok szá ma az adott évre vo -
nat ko zó an meg ha tá ro zott re zi den si ke ret szám 50%-át nem 
ha lad hat ja meg.

(5) Ha tá lyát vesz ti az R.

(6) A (2)–(4) be kez dés 2010. szep tem ber 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

(7) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2003/109/EK irány el ve (2003. no vem ber
25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si en ge -
déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról, 11. cikk
(1) be kez dés b) pont ja és 21. cikk;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és családtag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz  való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá 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 irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 24. cikk.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
123/2009. (VI. 12.) Korm.

rendelete

az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények
kivitelével, illetve behozatalával összefüggõ bejelentési 

eljárás részletes szabályairól

A Kor mány a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi
XXV. tör vény 34.  § (4) be kez dés e) pont já ban, va la mint
a 7.  § (4) be kez dé se és a 8.  § te kin te té ben a 34.  § (3) be kez -
dés b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, to váb bá
a 7.  § (2) be kez dé se te kin te té ben az egyes jog sza bá lyok és
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jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló 2007. évi LXXXII. tör vény 6.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va,
a 7.  § (5) be kez dé se és a 9.  § te kin te té ben az egész ség ügyi
ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl  szóló 1991. évi
XI. tör vény 15.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel -
adat kör ében el jár va, az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben 
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

A ve szé lyes ve gyi anya gok ki vi te le és be ho za ta la te kin -
te té ben e ren de let a ve szé lyes ve gyi anya gok ki vi te lé rõl és
be ho za ta lá ról  szóló, 2008. jú ni us 17-i 689/2008/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let tel (a továb biak ban:
689/2008/EK ren de let) együtt al kal ma zan dó.

2.  §

(1) A (2) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel
a 689/2008/EK ren de let ben elõ írt igaz ga tá si fel ada tok
vég re haj tá sá ra a Kor mány nem ze ti ha tó ság ként

a) a nö vény vé dõ sze rek és ter més nö ve lõ anya gok ese -
té ben a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pon -
tot, nö vény- és ta laj vé del mi jog kö ré ben,

b) az ipa ri ve gyi anya gok és ké szít mé nyek ese té ben az
Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té ze tet (a továb biak ban:
OKBI)
je lö li ki.

(2) A 689/2008/EK ren de let 17. cik ké ben elõ írt el len õr -
zé si funk ci ók vég re haj tá sá ra a Kor mány

a) a ter mé kek har ma dik or szág ba tör té nõ ki vi te lé nek és 
on nan tör té nõ be ho za ta lá nak el len õr zé se te kin te té ben
– a (3)–(6) be kez dés sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra – a Vám-
és Pénz ügy õr sé get,

b) az a) pont ban fog lal tak ki vé te lé vel a ter mé kek har -
ma dik or szág ba tör té nõ ki vi te lé nek és on nan tör té nõ be ho -
za ta lá nak el len õr zé se, va la mint a vég re haj tás bel föl di
 ellenõrzése te kin te té ben az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat kis tér sé gi in té ze tét
je lö li ki.

(3) A 689/2008/EK ren de let ha tá lya alá tar to zó áru
 behozatala ese tén a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti fel adat -
kör ében a Vám- és Pénz ügy õr ség ille té kes szer ve el len õr zi 
a be ho za talt le he tõ vé tevõ ha tá ro zat meg lé tét.

(4) Ha a Vám- és Pénz ügy õr ség ille té kes szer ve a (3) be -
kez dés sze rin ti el len õr zés so rán a 689/2008/EK ren de let
sze rin ti, a be ho za talt le he tõ vé tevõ ha tá ro zat hi á nyát ál la -
pít ja meg vagy  valószínûsíti, az árut fel tar tóz tat ja, és er rõl
a meg fe le lõ el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben ha la dék ta la nul
ér te sí ti az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -

gá lat nak az el len õr zés he lye sze rint ille té kes kis tér sé gi
 intézetét (a továb biak ban: In té zet). Az ilyen árut át me ne ti
meg õr zés alatt álló áru nak kell te kin te ni.

(5) A 689/2008/EK ren de let ha tá lya alá tar to zó áru ki vi -
te le ese tén a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti fel adat kör ében
a Vám- és Pénz ügy õr ség ille té kes szer ve

a) a 689/2008/EK ren de let 17. cikk (2) be kez dé se sze -
rin ti kö te le zett sé gek te kin te té ben el len õr zi a vám áru-
 nyilatkozat meg fe le lõ sé gét, és ha tás kö ré ben el jár e ren del -
ke zés meg sér té se ese tén, az zal, hogy a Vám- és Pénz ügy -
õr ség ille té kes szer vé nek el já rá sá ra, in téz ke dé sé re és az
 általa al kal maz ha tó szank ci ók ra az ezek re vo nat ko zó
 külön jog sza bá lyok ren del ke zé sei az irány adó ak,

b) a vám áru-nyilatkozat alap ján el len õr zi a ki vi te li be -
je len tés meg té te lét.

(6) Ha a Vám- és Pénz ügy õr ség ille té kes szer ve az
(5) be kez dés b) pont ja sze rin ti el len õr zé se so rán a ki vi te li
be je len tés hi á nyát vagy nem meg fe le lõ meg té te lét ál la pít ja 
meg vagy  valószínûsíti, az árut fel tar tóz tat ja, és er rõl
a meg fe le lõ el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben ha la dék ta la nul
ér te sí ti az In té ze tet.

(7) Az In té zet a (4) és a (6) be kez dés sze rin ti ér te sí tés
alap ján in dí tott el já rá sá ban – a jog sze rû ál la pot hely re ál lí -
tá sá ig – el ren del he ti az áru vissza tar tá sát vagy le fog la lá -
sát, kü lön jog sza bály sze rint ké mi ai ter he lé si bír sá got
szab hat ki, va la mint az egész ség ügyi ha tó sá gi és igazga -
tási te vé keny ség rõl  szóló 1991. évi XI. tör vény ben fog lalt
jog kö ré ben meg te he ti a la kos ság, az ál la tok és nö vé nyek
egész sé ge, va la mint a kör nye zet vé del me ér de ké ben szük -
sé ges egyéb in téz ke dé se ket. Az el já rást az In té zet a Vám-
és Pénz ügy õr ség ille té kes szer vé nek ér te sí té sé tõl szá mí -
tott 15 na pon be lül le foly tat ja és an nak ered mé nyé rõl
a vám eljá rás le zá rá sa ér de ké ben tá jé koz tat ja a Vám- és
Pénz ügy õr ség ille té kes szer vét.

(8) Amennyi ben az áru ki vi te le, il let ve be ho za ta la az
 Intézet tá jé koz ta tá sa ér tel mé ben nem en ge dé lye zett, a
Vám- és Pénz ügy õr ség ille té kes szer ve az áruk be ho za ta -
lá ra, va la mint ki vi te lé re vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint jár el.

3.  §

(1) Ha a kis tér sé gi in té zet 2.  § (2) be kez dés b) pont ja
sze rin ti el já rá sa a 2.  § (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett
ter mék kört érint, a kis tér sé gi in té zet egy ide jû leg – ha tá ro -
za tá nak meg kül dé sé vel – ér te sí ti a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal Köz pon tot.

(2) A 2.  § (2) be kez dé sé ben ne ve sí tett el len õr zõ ha tó sá -
gok ki dol goz zák az el len õr zé se ik so rán szük sé ges kap cso -
lat tar tás, tá jé koz ta tás és in for má ció cse re rend jét, va la mint
köz zét eszik az érin tett jog al kal ma zók rész le tes tá jé koz ta -
tá sát szol gá ló egyez te tett út mu ta tó i kat.
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(3) A 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti ki je lölt nem ze ti ha tó sá -
gok és a 2.  § (2) be kez dé se sze rint ki je lölt el len õr zést vég -
zõ ha tó sá gok kö zöt ti ko or di ná ci ót, to váb bá az Eu ró pai
 Bizottság ré szé re az össze sí tett or szá gos je len té sek el ké -
szí té sé nek fel ada tát az OKBI lát ja el.

4.  §

(1) Az egész ség ügyi mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter, a nem ze ti fej lesz té si és gaz da -
sá gi mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha -
gyott ügy rend alap ján, a 266/2004. (IX. 23.) Korm. ren de -
let tel ki hir de tett Rot ter da mi Egyez mény ha tá lya alá tar -
tozó elõ ze tes tá jé koz ta tá son ala pu ló jó vá ha gyá si el já rás sal 
(Pri or In for med Con sent, a továb biak ban: PIC) kapcso -
latos egy sé ges nem ze ti ál lás pont ki ala kí tá sá ra, szak mai
egyez te tés re, a nem ze ti ki je lölt és egyéb érin tett ha tó sá gok 
kö zöt ti kap cso la tok ko or di ná lá sá ra Nem ze ti PIC Bi zott ság 
(a továb biak ban: Bi zott ság) mû kö dik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti Bi zott ság tag ja az egész ség -
ügyi mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 miniszter, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, a nem -
ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, 
az or szá gos tisz ti fõ or vos, az OKBI fõ igaz ga tó ja, a Me zõ -
gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont Nö vény-,
 Talaj- és Ag rár kör nye zet-vé del mi Igaz ga tó ság igaz ga tó ja,
a Vám- és Pénz ügy õr ség or szá gos pa rancs no ka vagy az
 általuk ki je lölt egy-egy sze mély. A Bi zott ság el nö ke az
egész ség ügyi mi nisz ter, el nök he lyet te se a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter vagy az ál ta luk a Bi zott -
ság ba tag ként de le gált sze mély.

(3) A Bi zott ság te vé keny sé gé ben a Bi zott ság bár mely
tag já nak ja vas la ta és az el nök fel ké ré se alap ján részt ve het
bár mely olyan szerv vagy sze mély, amely nek (aki nek)
rész vé te lét a meg ho zan dó dön tés vagy a ki ala kí tan dó vé le -
mény tar tal ma in do kol ja. A Bi zott ság ügy rend je, il let ve az
el nök fel ké ré se egyes sze mé lyek, ille tõ leg szer vek ré szé re
a Bi zott ság ülé sén ál lan dó rész vé telt is biz to sít hat.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti fel ké rés hi á nyá ban is, a
 Bizottság a dön tés ho za tal vagy a vé le mény al ko tás so rán
kö te les ki kér ni mind azon szer vek ál lás pont ját, ame lyek -
nek jog sza bály ban biz to sí tott ha tás kö rét a dön tés, il let ve
a vé le mény érin ti.

(5) A Bi zott ság mû kö dé sé ben az ügy rend ben meg ha tá -
ro zott, ille tõ leg fel ké rés alap ján nem tag ként részt vevõ
sze mé lyek a ha tá ro za tok meg ho za ta lá ban sza va za ti jog gal
nem ren del kez nek.

(6) A Bi zott ság ülé se it szük ség sze rint, de éven te leg -
alább egy al ka lom mal az el nök hív ja össze. A Bi zott ság
bár mely tag já nak ké ré sé re a Bi zott sá got össze kell hív ni.

(7) A Bi zott ság te vé keny sé gé rõl rend sze re sen tá jé koz -
tat ja a ké mi ai biz ton ság te rü le tén mû kö dõ tár ca kö zi bi zott -
sá got.

5.  §

A 689/2008/EK ren de let 7. cik ke sze rin ti ki vi te li be je -
len té sek után az ex por tõr – be je len té sen ként – kü lön
 jogszabály sze rin ti igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kö te les
 fizetni.

6.  §

A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
6–8.  §-ában fog lalt be je len té si el já rás a 689/2008/EK ren -
de let I. mel lék le te 2–3. ré szé ben („PIC be je len tést igény lõ
ve gyi anya gok jegy zé ke”, il let ve „A Rot ter da mi Egyez -
mény ér tel mé ben PIC el já rás hoz kö tött ve gyi anya gok
jegy zé ke”) meg je lölt anya gok, il let ve ké szít mé nyek ese -
tén ki zá ró lag a 689/2008/EK ren de let ben meg ha tá ro zott
el já rást köve tõen kezd he tõ meg.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap 1. nap ján
lép ha tály ba, ren del ke zé se it az egyes ve szé lyes anya gok és 
ve szé lyes ké szít mé nyek ki vi te lé vel, il let ve be ho za ta lá val
össze füg gõ be je len té si el já rás rész le tes sza bá lya i ról  szóló
8/2004. (XII. 1.) EüM–FVM–KvVM–GKM együt tes ren -
de let (a továb biak ban: R.) alap ján fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R.

(3) A (2), (4) és (5) be kez dés, va la mint a 8. és 9.  §, to -
váb bá a mel lék let e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ  napon, 
e be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 2. na pon ha -
tá lyát vesz ti.

(4) A ké mi ai ter he lé si bír ság al kal ma zá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Kr1.)

a) 1.  § (1) be kez dé sé ben, 1.  § (3) be kez dés g) pont -
jában, va la mint 5.  § (5) be kez dés b) pont já ban a „2003.
 január 28-i, 304/2003/EK” szö veg rész he lyé be a „2008.
jú ni us 17-i 689/2008/EK”,

b) 1.  § (3) be kez dés d) pont já ban

ba) a „26. cikk (2) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be
a „26. cikk (1) be kez dé sé ben”,

bb) a „30. cikk (3) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be
a „30. cikk (3) és (4) be kez dé sé ben”

szö veg lép.

(5) Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé -
sé rõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Kr2.)

a) 18.  § (7) be kez dés b) pont já ban a „32.  § (2) be kez -
dés” szö veg rész he lyé be a „32.  § (1) be kez dés”,
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b) 19.  §-át meg elõ zõ al cím ben az „ál lam gaz ga tá si”
szö veg rész he lyé be az „ál lam igaz ga tá si”
szö veg lép.

8.  §

(1) A Kr1. 2.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé -
szül ki:

[A bír sá got – a kö te le zett ség sze gés jel le gét e ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint ala pul véve – úgy kell ki szab -
ni, hogy an nak mér té ke iga zod jon]

„d) a ha tó ság írás be li tá jé koz ta tá sá nak, ta nács adá sá nak 
meg tör tén té hez, a ha tó ság írás be li fi gyel mez te té sé ben,
vagy a hi á nyos sá gok meg szün te té sét, il let ve a szük sé ges
in téz ke dé sek vég re haj tá sát elõ író ha tá ro za tá ban, ille tõ leg
a ha tó ság gal kö tött írá sos meg ál la po dás ban fog lal tak tel je -
sí té sé hez.”

(2) A Kr1. 3.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A bír sá got az azt ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kell meg fi zet ni az Ál la -
mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb -
biak ban: ÁNTSZ) ille té kes re gi o ná lis in té ze té nek a Ma -
gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett, a mel lék let sze rin ti elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra. Il le té kes nek az
ÁNTSZ azon re gi o ná lis in té ze te mi nõ sül, amely, vagy
amely nek te rü le tén mû kö dõ kis tér sé gi (fõ vá ro si ke rü le ti)
in té zet a bír sá got ki szab ta.”

(3) A Kr1. 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az elõ zõ évi bír ság be vé te lek fel hasz ná lá sá ról min -
den év de cem ber 10-éig kell dön te ni az (1) be kez dés ben
meg je lölt va la mennyi cél figye lembe véte lével.”

(4) A Kr1. e ren de let mel lék le te sze rin ti mel lék let tel
egé szül ki.

9.  §

(1) A Kr2. 10.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként az
OTH-t je lö li ki]

„d) a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör -
vény (a továb biak ban: Kbtv.) 32.  § (3) be kez dé se sze rin ti
meg ke re sést fo ga dó szerv ként, to váb bá a Kbtv. 32.  §
(2) be kez dé se”
[sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.]

(2) A Kr2. 10.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ n) pont tal
egé szül ki:

[A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként
a re gi o ná lis in té ze tet je lö li ki]

„n) a Kbtv. 33.  § (3) be kez dé se”
[sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.]

(3) A Kr2. 14.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Kor mány egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv -
ként az Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té ze tet je lö li ki
a Kbtv. 5.  § (3) be kez dé se, 6.  § (1) és (2) be kez dé se, 7.  §-a,
8.  § (5) be kez dé se, 20.  § (2) be kez dé se, 23.  §-a, 25.  §
(5) be kez dé se, 26/A.  §-a sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra.”

10.  §

Ez a ren de let a ve szé lyes ve gyi anya gok ki vi te lé rõl és
be ho za ta lá ról  szóló, 2008. jú ni us 17-i 689/2008/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelethez

„Mel lék let a 224/2008. (IX. 9.) Korm. ren de let hez

Kémiai terhelési bírság befizetési számlaszámok

ÁNTSZ in té zet Szám la szám

ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te 10026005-00290201-00000000

ÁNTSZ Észak-al föl di Re gi o ná lis In té ze te 10045002-00290184-00000000

ÁNTSZ Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te 10035003-00290177-00000000

ÁNTSZ Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te 10033001-00290218-00000000

ÁNTSZ Dél-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te 10039007-00290225-00000000

ÁNTSZ Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te 10048005-00290256-00000000

ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te 10032000-00290160-00000000
”



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 köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 76.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1.  §

Az ál la mi ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek köz -
tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról és azok fel té -
te le i rõl  szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. ren de let 7.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A kül föl di na pi díj egy nap ra esõ össze gé nek or szá -
gon kén ti és va lu ta ne mek sze rin ti mér té két – az egyes or -
szá gok ár- és jö ve del mi vi szo nya i nak ala pul vé te lé vel –
a kül ügy mi nisz ter ál la pít ja meg.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba és a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
18/2009. (VI. 12.) IRM

rendelete

a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat

felhasználása szabályozásáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  § 2. pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és

ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket rende -
lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény ben a XIV. fe je -
zet, 20. cím, 1. al cím, 6. jog cím cso por ton jó vá ha gyott,
a tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, tá mo -
ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat (a továb biak ban: elõ -
irány zat) fel hasz ná lá sá ra, ke ze lé sé re, mû köd te té sé re és el -
len õr zé sé re ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) pá lyáz ta tó és tá mo ga tó: az Igaz ság ügyi és Ren dé -

sze ti Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té ri um),
b) pro jekt: a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott tá -

mo ga tan dó cél ki tû zé sek meg valósítása,
c) pá lyá za ti do ku men tá ció: pá lyá za ti fel hí vás, pá lyá za -

ti út mu ta tó, és a be nyúj tott pá lyá za ti prog ram szak mai és
pénz ügyi jel lem zõ it tar tal ma zó adat lap,

d) be fo ga dott pá lyá zat: a hi ány ta la nul be nyúj tott, il let -
ve a hi ány pót lá si fel szó lí tás nak ha tár idõ re tel jes kö rû en
ele get tett pá lyá zat.

Az elõirányzat felhasználásának célja

3.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja bûn meg elõ zé si, bün te tõ po li ti -
kai ha té kony ság vizs gá la tok ké szít te té se, a bûn meg elõ zé si
ha zai és nem zet kö zi gya kor la tok meg is me ré se és ter jesz té -
se (ha zai ren dez vé nyek szer ve zé se, pub li ká ci ók, ki ad vá -
nyok el ké szít te té se, hon lap üze mel te té se, a kül föl di ta nul -
mány utak ki vé te lé vel), ku ta tá sok, ta nul má nyok meg ren -
de lé se, min ta pro jek tek meg valósíttatása, már be vált bûn -
meg elõ zé si gya kor la tok utánkö ve té se, to vább fej lesz té se.
Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak cél ja to váb bá a tár sa dal -
mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té gi á ja cse lek vé si prog ram -
já ban a vá ro sok, te le pü lé sek biz ton sá gá nak fo ko zá sa ér de -
ké ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek kö zül a he lyi biz ton -
ság ér zet nö ve lé sét cél zó be avat ko zá sok meg valósítása.

(2) Az elõ irány zat az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott te -
vé keny sé gek hez kap cso ló dó ki adá sok fi nan szí ro zá sá ra,
va la mint pá lyá za ti rend szer ben nyúj tott tá mo ga tá sok
nyúj tá sá ra hasz nál ha tó fel.
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(3) A ki adá sok – sze mé lyi jut ta tás, do lo gi ki adá sok –
a Mi nisz té ri um 2009. évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i -
nak fel hasz ná lás áról  szóló mi nisz te ri uta sí tás ban fog lal tak
alap ján ke rül nek el szá mo lás ra.

Az elõirányzat kezelése

4.  §

(1) Az e ren de let ben fog lalt rész fel ada tok vég re haj tá sát, 
így kü lö nö sen a pá lyá za tok be fo ga dá sá val, a dön tés elõ ké -
szí té sé vel és a tá mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé vel,
nyil ván tar tá sá val, azok vég re haj tá sá nak pénz ügyi el len õr -
zé sé vel, kö ve te lés ke ze lés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sát – ki vé ve a ked vez mé nye zett nek a tá mo ga tá si szer zõ dés 
mel lék le té ben fel so rolt bár mely bank szám lá já nak azon na -
li be sze dé si meg bí zás sal tör té nõ meg ter he lé sét – a Ma gyar 
Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) mint köz re mû -
kö dõ szer ve zet végzi.

(2) Az elõ irány zat ter hé re kell fi nan szí roz ni az elõ irány -
zat mû köd te té sé nek, ke ze lé sé nek, fel hasz ná lá sá nak, a tá -
mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé nek, nyil ván tar tá sá nak
és el len õr zé sé nek költ sé ge it.

(3) Az adott pá lyá za ti el já rás so rán fel nem hasz nált tá -
mo ga tás új ra el osz tá sá ról pá lyá zat út ján kell dön te ni.

A támogatásban részesíthetõk köre

5.  §

(1) Tá mo ga tás ban ré sze sít he tõk jogi sze mé lyek és jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek.

(2) Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot azok a szer ve ze tek,
ame lyek:

a) csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt 
áll nak, il let ve azok az ön kor mány za tok, ame lyek adós ság -
ren de zé si el já rás alatt áll nak,

b) le járt ese dé kes sé gû adó-, vagy adók mód já ra be hajt -
ha tó köz tar to zás sal ren del kez nek, ki vé ve, ha fi ze té si ha -
lasz tást vagy rész let fi ze té si ked vez ményt kap tak, és a fi ze -
té si ha lasz tás vagy rész let fi ze té si ked vez mény ese dé kes -
sé ge még nem járt le,

c) az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl jut ta tott tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek ben vál lalt kö te le zett sé ge i ket
nem tel je sí tet ték, az ezt meg ál la pí tó dön tés jog erõ re emel -
ke dé sét kö ve tõ 5 éven be lül,

d) nem fe lel nek meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -
tok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 15.  §-ában meg ha tá ro zott –
fel té te le i nek,

e) a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá -
ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény alap ján nem in dul -

hat nak pá lyá zó ként, il let ve nem ré sze sül het nek tá mo ga -
tás ban.

A támogatások formái

6.  §

(1) Az elõ irány zat ter hé re a pá lyá za ti pro jekt meg -
valósítását cél zó – mû kö dé si tá mo ga tás nak nem minõ -
sülõ – vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás 
nyújt ha tó.

(2) Az elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség nem
vál lal ha tó. A pá lyá za ton el nyert tá mo ga tás ra elõ leg nem
fi zet he tõ.

(3) A Mi nisz té ri um a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá roz -
za a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak mód ját és rész le tes fel té -
te le it is.

A maradvány jóváhagyásának és következõ évi
felhasználásának rendje

7.  §

Az elõ irány zat hoz kap cso ló dó an ke let ke zõ kö te le zett -
ség vál la lás sal ter helt elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá -
sa irá nyí tói ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tást köve tõen
2010-ben az ere de ti ren del te té si cél nak meg fele lõen – jog -
sza bály ban elõ írt mó don – tör té nik.

A makro és mikro típusú pályázatok

8.  §

(1) A pá lyá za tok mak ro és mik ro pá lyá za tok ként hir det -
he tõk meg.

(2) Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás el té rõ en nem ren -
del ke zik, a tel jes pro jekt mé re tek alap ján:

a) mik ro pá lyá za tok azok, ame lyek ese té ben a pro jekt
tel jes költ sé ge nem ha lad ja meg a hat mil lió fo rin tot,

b) mak ro pá lyá za tok azok, ame lyek ese té ben a pro jekt
tel jes költ sé ge meg ha lad ja a hat mil lió fo rin tot.

(3) Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás el té rõ en nem ren -
del ke zik, a tá mo ga tás össze ge:

a) mik ro pá lyá za tok ese tén mi ni mum ket tõ mil lió fo -
rint, ma xi mum öt mil lió fo rint,

b) mak ro pá lyá za tok ese tén mi ni mum öt mil lió fo rint,
ma xi mum tíz mil lió fo rint.

(4) Egy pro jekt hez tá mo ga tás a ren de let ha tá lya alá tar -
to zó elõ irány zat ból egy pá lyá zó nak csak egy al ka lom mal
ítél he tõ meg 2009-ben, ki vé ve ha a pá lyá zó és a meg -
valósító nem ugyan az a szer ve zet.
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Saját forrás mértéke és saját forrásként figye lembe
vehetõ elemek

9.  §

(1) Az egy pá lyá zat ke re té ben meg valósuló pro jekt tá -
mo ga tá sá hoz a pá lyá zó tól elv árt sa ját for rás mér té ke – ha
a pá lyá za ti fel hí vás más ként nem ren del ke zik – mik ro pá -
lyá za tok ese té ben a pá lyá za ti pro jekt dön tés ho zó ál tal el is -
mert költ sé gé nek leg alább 20%-a, mak ro pá lyá za tok ese -
té ben a pá lyá za ti pro jekt dön tés ho zó ál tal el is mert költ sé -
gé nek leg alább 35%-a.

(2) A pá lyá zó sa ját for rás ként csak szám lá val vagy a pá -
lyá za ti út mu ta tó ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok kal
iga zolt tény le ges költ sé ge ket szá mol hat el.

A pályáztatás szabályai

10.  §

(1) Tá mo ga tás ki zá ró lag pá lyá za ti úton nyújt ha tó. A pá -
lyá za ti fel hí vá so kat a Mi nisz té ri um éven te leg alább egy -
szer hir de ti meg. A pá lyá za ti do ku men tá ci ót a Miniszté -
rium hon lap ján köz zé kell ten ni.

(2) Egy pá lyá zó csak egy pá lyá za tot nyújt hat be, ki vé ve
a 8.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ese tet. Ha a pá lyá za ti fel hí -
vás le he tõ vé te szi, az ab ban fog lalt fel té te lek sze rint, a pá -
lyá zó együtt mû kö dõ part ner ként több pá lyá zat ban is részt
ve het.

(3) Több pá lyá zó együt te sen is be nyújt hat pá lyá za tot.
Az ilyen pá lyá zat ese tén meg kell je löl ni, hogy az együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás alap ján mely pá lyá zó jo go sult
a kép vi se let re. Mak ro pá lyá za tok ese té ben csak több pá -
lyá zó együt te sen, együtt mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té -
sé vel nyújt hat be pá lyá za tot.

A pályázati felhívás

11.  §

A pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za:

a) a pá lyá zat cí mét vagy meg ne ve zé sét,

b) a pá lyáz ta tó és a tá mo ga tó meg ne ve zé sét,

c) a pá lyá zat jel le gét (mak ro, il let ve mik ro pá lyá zat),

d) pá lyá za ti kom po nen sek meg ne ve zé sét,

e) a pá lyá za ti fel hí vás cél ját (cél ja it),

f) a pá lyá zat tar tal mi kö ve tel mé nye it,

g) a pá lyá zat cél já nak meg valósítására ren del ke zés re
álló ke ret összeg és a for rás ne ve sí té sét,

h) a tá mo ga tás mi ni má lis és ma xi má lis mér té két,
i) a meg kö ve telt sa ját for rás mér té két és a sa ját for rás -

ként figye lembe ve he tõ ele mek kö rét,
j) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak, il let ve az ab ból

ki zár tak kö rét,
k) a hi ány pót lás le he tõ sé gét,
l) a pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek kel lé ke it,
m) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ját és he lyét,
n) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét (hó nap, nap),
o) a Kincs tár te rü le ti ál lam pénz tá ri iro dá i nak el ér he tõ -

sé gét,
p) a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak mód ját és szem pont ja it,

a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,
q) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak rend jét.

A pályázatok formai követelményei

12.  §

(1) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
for má ban és nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni. A pá lyá za to -
kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt pél dány szám ban kell
be nyúj ta ni, egy ér tel mû en meg je löl ve az ere de ti pá lyá za ti
pél dányt, il let ve a má so la ti pél dányt.

(2) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a hi ány ta la nul ki töl tött és alá írt pá lyá za ti adat la pot,
b) a pá lyá za ti fel hí vás ban és adat lap ban meg je lölt mel -

lék le te ket, nyi lat ko za to kat,
c) a pá lyá za ti díj meg fi ze té sét iga zo ló do ku men tum

má so la tát.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt pél dány szám mel -
lett a pá lyá za ti fel hí vás ez irá nyú ren del ke zé se ér tel mé ben, 
az ott meg ha tá ro zott do ku men tá ci ót a pá lyáz ta tó nak elekt -
ro ni kus úton kell el jut tat ni.

A pályázatok benyújtása

13.  §

(1) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt ha -
tár idõ ig és meg je lölt mó don a Kincs tár nak a pro jekt meg -
valósítási he lye sze rin ti te rü le ti leg ille té kes ál lam pénz tá ri
iro dá i ba pos tán, va la mint a pá lyá za ti fel hí vás ez irá nyú
ren del ke zé se ér tel mé ben, az ott meg ha tá ro zott do ku men -
tá ci ót a pá lyáz ta tó nak elekt ro ni kus úton kell el jut tat ni.

(2) Ha tár idõ ben be nyúj tott nak mi nõ sül a pá lyá zat, ha
azt a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott ha tár idõ utol só
nap ján aján lott kül de mény ként pos tá ra ad ják. Ha a ha tár -
idõ utol só nap ja mun ka szü ne ti nap ra esik, a ha tár idõ az azt
kö ve tõ elsõ mun ka na pon jár le. Két ség ese tén a pá lyá zó -
nak kell bi zo nyí ta ni azt, hogy a pá lyá za tot ha tár idõ ben
pos tá ra ad ták.
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A pályázatok befogadása és a hiánypótlás

14.  §

(1) A Kincs tár te rü le ti leg ille té kes ál lam pénz tá ri iro dá ja 
a be ér ke zést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül el len õr zi a do ku -
men tá ció elõ írt for mai és tar tal mi fel té te lek nek  való meg -
fe le lé sét, és a pá lyá za to kat nyil ván tar tás ba ve szi.
Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás alap ján elekt ro ni kus úton 
is be kel lett nyúj ta ni a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott 
do ku men tá ci ót, a Mi nisz té ri um a be nyúj tá si ha tár idõ le tel -
tét kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül ada tot szol gál tat a Kincs -
tár nak az elekt ro ni ku san be nyúj tott pá lyá za tok ról.

(2) A pá lyá za tok hi á nyos be nyúj tá sa ese tén a Kincs tár
a pá lyá zót ha tár idõ ki tû zé sé vel egy al ka lom mal hi ány pót -
lás ra hív ja fel. A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa a pá lyá zó nak a pá lyá zat el bí rá lá sá ból  való ki zá rá -
sát ered mé nye zi. Erre a pá lyá zót a hi ány pót lá si fel hí vás -
ban fi gyel mez tet ni kell.

(3) A Kincs tár te rü le ti leg ille té kes ál lam pénz tá ri iro dá ja 
a pá lyá zat be fo ga dá sá ról – az ik ta tó szám meg je lö lé sé vel –
tá jé koz tat ja a pá lyá zót.

15.  §

(1) A pá lyá za tot el kell uta sí ta ni, ha:
a) a pá lyá za ti ki írás alap ján pá lyáz ni nem jo go sult pá -

lyá zó nyúj tot ta be,
b) ha tár idõn túl nyúj tot ták be,
c) nem a meg fe le lõ pá lyá za ti adat la pon nyúj tot ták be,
d) a hi ány pót lást a pá lyá zó nem vagy nem a hi ány pót lá -

si fel hí vás nak meg fele lõen tel je sí ti,
e) a pá lyá zó nem fi ze ti meg a pá lyá za ti dí jat.

(2) A pá lyá za ti díj mér té ke mak ro pá lyá zat ese -
tén 10 000 Ft, mik ro pá lyá zat ese tén 3000 Ft. A pályá -
zati dí jat a Mi nisz té ri um Kincs tár nál ve ze tett
10032000-01220122-50000005 szá mú fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell meg fi zet ni
az ÁHT azo no sí tó fel tün te té sé vel. A meg fi ze tett pá lyá za ti
dí jat a Mi nisz té ri um – a for rás hi ány  miatt el uta sí tott pá lyá -
za tok ki vé te lé vel – nem fi ze ti vissza.

A pályázatok elbírálása

16.  §

(1) A Kincs tár a be ér ke zett pá lyá za to kat a pá lyá zat be -
fo ga dá sá tól vagy az el uta sí tá sá tól szá mí tott 8 na pon be lül
kö te les a dön té si ja vas lat hoz elõ ké szí te ni és a Miniszté -
riumnak el jut tat ni.

(2) Az Or szá gos Bûn meg elõ zé si Bi zott ság (a továb -
biak ban: OBmB) ál tal lét re ho zott pá lyá za ti bí rá ló bi zott sá -
gok (a továb biak ban: Bí rá ló Bi zott sá gok) a pá lyá za tok kal
kap cso la tos szak mai ál lás pont ju kat és dön té si ja vas la tu kat 
a pá lyá zat nak a Mi nisz té ri um hoz ér ke zé sé tõl szá mí tott

leg ké sõbb 20 mun ka na pon be lül a pá lyá za ti fel hí vás ban
meg je lölt bí rá la ti szem pon tok alap ján ala kít ják ki. A Bí rá -
ló Bi zott ság tag jai – azok ki vé te lé vel, akik a bí rá la tot az
OBmB tag sá guk ra vagy de le gá lá suk ra te kin tet tel lát ják
el – dí ja zás ban ré sze sül het nek. A bí rá ló bi zott sá gi ta gok
dí ja zá sa az el bí rált pá lyá za tok szá má ra te kin tet tel ke rül
meg ha tá ro zás ra, azon ban az egy bí rá ló bi zott sá gi tag nak
fi ze ten dõ díj nem ha lad hat ja meg a min den ko ri mi ni mál -
bér két sze re sét.

(3) A Bí rá ló Bi zott sá gok nak a dön té si ja vas la tuk ré sze -
ként a pá lyá za tok ér té ke lé sét és az ér té ke lés leg fon to sabb
szem pont ja it tar tal ma zó, a dön tés meg ho za ta lát köve tõen
min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ jegy zõ köny vet kell ké szí -
te ni ük. A jegy zõ köny vet a pá lyá zat tal együtt kell 5 évig
meg õriz ni.

(4) A tá mo ga tás ról  szóló dön tés – amennyi ben a ja va -
solt tá mo ga tás össze ge ala cso nyabb a pá lyá zó ál tal igé -
nyelt nél – meg ha tá roz za azo kat a pro jekt ré sze ket, ame -
lyek re a tá mo ga tás fel hasz nál ha tó.

(5) A tá mo ga tá sok ról a Bí rá ló Bi zott sá gok dön té si ja -
vas la tá nak is me re té ben, va la mint a Bí rá ló Bi zott sá gok
dön té si ja vas la tá nak az OBmB Prog ram Fel ügye lõ Bi zott -
sá ga ál ta li jó vá ha gyá sa alap ján az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter ál tal írás ban fel ha tal ma zott sze mély
10 mun ka na pon be lül dönt.

A támogatási döntésrõl  szóló értesítés

17.  §

(1) A tá mo ga tá si dön tést a dön tést kö ve tõ 5 mun ka na -
pon be lül a Mi nisz té ri um meg kül di a Kincs tár nak, va la -
mint a nyer tes pá lyá zók ne vét, a tá mo ga tá si cé lo kat és
a meg ítélt tá mo ga tás össze gét köz zé te szi a Mi nisz té ri um
hon lap ján.

(2) Az el bí rá lás ered mé nyé rõl a pá lyá zó kat a dön tés
meg ho za ta lá tól szá mí tott 8 mun ka na pon be lül a Kincs tár
írás ban ér te sí ti. A tá mo ga tá si szer zõ dést – amennyi ben
a pá lyá za ti fel hí vás et tõl el té rõ en nem ren del ke zik – a dön -
tés rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon
be lül kell meg köt ni. A nyer tes pá lyá zó kat ki ér te sí tõ le vél -
ben rög zí te ni kell, hogy amennyi ben a tá mo ga tá si dön tés
ked vez mé nye zett jé nek mu lasz tá sá ból vagy neki fel ró ha tó
egyéb ok ból ez alatt nem ke rül sor a tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kö té sé re, a tá mo ga tá si dön tés ha tá lyát vesz ti. Ez idõ
alatt a tá mo ga tá si dön tés re az aján la ti kö tött ség sza bá lyai
az irány adók.

A támogatások folyósításának feltételei

18.  §

A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le a tá mo ga tá si szer -
zõ dés meg kö té se, amely hez az aláb bi kö ve tel mé nye ket
kell tel je sí te ni:
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a) a köz tar to zás men tes ség rõl  szóló nyi lat ko za tok be -
nyúj tá sa,

b) sa ját, il let ve egyéb for rás meg lé té nek dokumentá -
lása,

c) fel ha tal ma zó nyi lat ko zat azon na li be sze dé si meg bí -
zás al kal ma zá sá ra,

d) nyi lat ko zat ar ról, hogy az 5.  § (2) be kez dé sé nek a),
c) és e) pont ja sze rin ti ki zá ró okok to vább ra sem áll nak
fenn.

A támogatás felhasználása, a pályázati támogatás
ellenében elõírt kötelezettségek teljesítése

19.  §

(1) A tá mo ga tást a pro jekt meg valósítása ér de ké ben le -
het fel hasz nál ni.

(2) A tá mo ga tás – a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – nem hasz nál ha tó fel a ked vez mé nye zet tet ter he lõ
adók, il le té kek vagy egyéb köz te her meg fi ze té sé re.

(3) A tá mo ga tás – amennyi ben a pá lyá za ti út mu ta tó ki -
fe je zet ten el té rõ en nem ren del ke zik – a ked vez mé nye zet -
tel mun ka vi szony ban, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony ban álló sze mély bé ré nek, il let ve dí já -
nak, va la mint azok köz ter he i nek meg fi ze té sé re ki zá ró lag
olyan arány ban hasz nál ha tó fel, amek ko ra arány ban e sze -
mély a tá mo ga tott prog ram meg valósításához szük sé ges
fel ada tot lát el.

(4) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát meg fe le lõ bi zony lat tal
kell iga zol ni. A bi zony la to kon a ked vez mé nye zett kép vi -
se lõ jé nek a pá lyá za ti azo no sí tó fel tün te té sé vel iga zol nia
kell, hogy a ki fi ze tés a szer zõ dé ses fel adat tel je sí té se ér de -
ké ben tör tént.

(5) Az elõ irány zat ból tá mo ga tott pro jekt meg valósítása
so rán lét re ho zott, il let ve meg szer zett tár gyi esz köz nek mi -
nõ sü lõ va gyon tár gyat kö te le zõ lel tár ba ven ni, amely a tá -
mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott há rom éven be lül
csak a tá mo ga tó elõ ze tes jó vá ha gyá sá val ide ge nít he tõ el.
A lel tár ba vé tel és az el ide ge ní té si ti la lom ha tá lya alá tar -
to zó tár gyi esz kö zök meg lé te a tá mo ga tá si szer zõ dés alá -
írá sá tól szá mí tott há rom éven be lül el len õriz he tõ.

A projekt és a támogatási szerzõdés módosítása

20.  §

(1) A Kincs tár a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó, hoz zá be nyúj tott ké rel met ja vas la tá val együtt
a Mi nisz té ri um hoz to váb bít ja.

(2) A Mi nisz té ri um a hoz zá meg kül dött szer zõ dés mó -
do sí tás ra irá nyu ló ké rel met, va la mint a Kincs tár ja vas la tát
a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül ér té ke li

és ja vas la tá val együtt elõ ter jesz ti az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter ál tal írás ban fel ha tal ma zott sze mély nek.

(3) A szer zõ dés mó do sí tá sá ról – a Kincs tár ja vas la tá nak
is me re té ben – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ál tal
írás ban fel ha tal ma zott sze mély dönt.

(4) A szer zõ dés mó do sí tá si ké re lem rõl ho zott dön tés rõl
a Mi nisz té ri um 5 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a Kincs -
tárt.

(5) Amennyi ben a szer zõ dés mó do sí tás ra irá nyu ló ké rel -
met el uta sí tot ták, a ked vez mé nye zett nek az ér vé nyes fel té -
te lek sze rint kell a pro jek tet meg valósítania és a pénz -
ügyi-szak mai be szá mo lót el ké szí te nie.

A támogatás elszámolása

21.  §

(1) A ked vez mé nye zett a tel jes pro jekt tá mo ga tá si szer -
zõ dés sze rin ti meg valósításáról a pro jekt be fe je zé sét kö ve -
tõ 60 na pon be lül – amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés et -
tõl el té rõ en nem ren del ke zik – rész le tes szak mai be szá mo -
lót nyújt be a Mi nisz té ri um hoz, és an nak el fo ga dá sát köve -
tõen pénz ügyi be szá mo lót ké szít, ame lyet a Kincs tár hoz
nyújt be. A szak mai be szá mo ló min tá ját a tá mo ga tó a tá -
mo ga tá si szer zõ dés mel lék le te ként, a pénz ügyi be szá mo ló
min tá ját pe dig a Kincs tár adja a ked vez mé nye zett nek.

(2) Az el szá mo lás hoz az ere de ti szám lát és má so la tát,
kész pén zes ki fi ze tés nél az ere de ti ki adá si pénz tár bi zony -
la tot és má so la tát, át uta lás nál az ere de ti bank szám la ki vo -
na tot és má so la tát, va la mint ön rész ese tén az azt iga zo ló
do ku men tu mo kat is csa tol ni kell.

(3) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló bi zony la tok ere -
de ti és má so la ti pél dá nyán kí vül a Kincs tár jo go sult a ked -
vez mé nyez et tõl egyéb olyan do ku men tu mo kat is be kér ni,
ame lyek a tá mo ga tá si összeg tá mo ga tá si cél nak meg fe le lõ
fel hasz ná lá sát iga zol ják.

A támogatás felhasználásának ellenõrzése

22.  §

(1) A tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sá nak és
a pro jekt tény le ges meg valósításának el len õr zé se a tá mo -
ga tó és a Kincs tár kö te le zõ for mai, szám sza ki, va la mint
a tar tal mi – do ku men tum ala pú, il let ve hely szí ni – el len õr -
zé sé vel tör té nik. Az el len õr zés tí pu sai: elõ ze tes el len õr zés, 
köz ben sõ el len õr zés és utó el len õr zés. Az elõ irány zat ból
tá mo ga tott pro jekt meg valósítása so rán lét re ho zott, il let ve
meg szer zett tár gyi esz köz nek mi nõ sü lõ va gyon tárgy meg -
lé te a tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott há rom
éven be lül a Mi nisz té ri um ál tal el len õriz he tõ (kö te le zett -
ség vál la lás ellenõrzése).
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(2) A tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett je kö te les a tá -
mo ga tás for rá sa i nak fel hasz ná lá sát el len õr zés cél já ból
a könyv vi te li el szá mo lá sa i ban el kü lö ní tet ten és nap ra ké -
szen nyil ván tar ta ni.

(3) A pénz ügyi el len õr zés ma gá ban fog lal ja a tá mo ga tá -
si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott tel jes költ ség ve tés sel  való
el szá mol ta tást.

(4) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak tar tal mi, szak mai el -
len õr zé se so rán a tá mo ga tó – bûn meg elõ zé si és köz igaz ga -
tá si szak em be rek igény be vé te lé vel – a tá mo ga tás nak a pá -
lyá za ti ki írás cél já nak meg fe le lõ és a pro jekt meg -
valósításához szük sé ges fel hasz ná lá sát el len õr zi.

(5) A ked vez mé nye zett ál tal az adat lap vagy el szá mo lás
mel lék le te ként meg kül dött do ku men tum ki egé szí té se ként
a tá mo ga tó, il let ve a Kincs tár nyi lat ko za tot, bi zony la ti má -
so la tot, és egyéb do ku men tu mo kat kér het be.

(6) A tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sa a pro jekt
meg valósításával egy ide jû leg, vagy azt köve tõen an nak
hely szí nén is el len õriz he tõ. A hely szí ni el len õr zés al kal -
má val kü lö nö sen vizs gál ni kell a tá mo ga tás hasz no su lá sát. 
Az el len õr zés meg ál la pí tá sa i ról a tá mo ga tó nak, a Kincs -
tár nak jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

A támogatás visszafizetése és egyéb szankciók

23.  §

(1) Amennyi ben a pro jekt meg valósítása meg hi ú sul,
vagy a szer zõ dés ben fog lalt üte me zés hez ké pest ké se del -
met szen ved, ezt a ked vez mé nye zett ha la dék ta la nul kö te -
les írás ban je lez ni a Kincs tár nak.

(2) A tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû, a szer zõ dés tõl el -
té rõ fel hasz ná lá sát az el len õr zõ szerv jegy zõ könyv ben
rög zí ti, és ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz a ked vez mé nye -
zett – rész le ges vagy tel jes össze gû – tá mo ga tás vissza fi ze -
té sé re és a ka mat fi ze té si kö te le zett ség re vo nat ko zó an.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dés tõl  való el ál lás ese tén a már
ki fi ze tett tá mo ga tá si összeg, to váb bá an nak ka ma ta meg fi -
ze té sé re irá nyu ló vissza kö ve te lés ér vé nye sí té se a tá mo ga -
tá si szer zõ dés meg kö té sé hez szük sé ges azon na li be sze dé si 
meg bí zás al kal ma zá sá val is tör tén het, me lyet a tá mo ga tás
for rá sa ként meg ha tá ro zott elõ irány zat ja vá ra kell teljesí -
teni.

(4) A ked vez mé nye zett az adó le vo ná si jo go sult sá gá ban
be kö vet ke zett vál to zást a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá -
sa ér de ké ben ha la dék ta la nul kö te les a tá mo ga tó nak írás -
ban be je len te ni. Az ál ta lá nos for gal mi adó ra igény be vett

tá mo ga tás össze gét a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa kor
rög zí ten dõ mó don a ked vez mé nye zett kö te les vissza -
fizetni.

A támogatási program lezárása

24.  §

(1) A pro jekt le zá rá sa – a tá mo ga tott pá lyá za ti cél szer -
zõ dés sze rin ti meg valósulását köve tõen – a ked vez mé nye -
zett nek a meg valósításról  szóló írás be li szak mai be szá mo -
ló já nak, to váb bá a pro jekt tel jes költ ség ve té sé nek el szá -
mo lá sá ról ké szí tett pénz ügyi össze sí tõ és az utó el len õr zé si 
jegy zõ könyv el fo ga dá sá val  valósul meg. Er rõl a tény rõl
a tá mo ga tó kü lön írás be li ér te sí tést küld a ked vez mé nye -
zett nek.

(2) Amennyi ben a tá mo ga tó a szak mai vagy a pénz ügyi
el szá mo lást nem fo gad ja el, írás ban, ha tár idõ ki tû zé sé vel
hi ány pót lás ra szó lít hat ja fel a ked vez mé nye zet tet, aki kö -
te les a fel hí vás nak ele get ten ni.

Záró és átmeneti rendelkezések

25.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, 
tá mo ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat és a bûn meg elõ -
zés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat fel hasz ná lá sa sza bá lyo zá sá ról  szóló 17/2008.
(VIII. 27.) IRM ren de let 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(3) A tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, 
tá mo ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat és a bûn meg elõ -
zés sel össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat fel hasz ná lá sa sza bá lyo zá sá ról  szóló 17/2008.
(VIII. 27.) IRM ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sá ra (el len õr zés és le zá rás) a tár sa dal mi bûn meg -
elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, tá mo ga tá sok fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat és a bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel ada -
tok tá mo ga tá sa fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sa
sza bá lyo zá sá ról  szóló 17/2008. (VIII. 27.) IRM ren de let
sza bá lya it kell alkalmazni.

(4) A (2) be kez dés 2010. ja nu ár 2-án a ha tá lyát vesz ti.
E be kez dés 2010. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

17470 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/79. szám



A külügyminiszter
6/2009. (VI. 12.) KüM

rendelete

az állami vezetõk külföldi napidíjáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 76.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás, to váb bá az ál la mi ve ze tõk és az ál lam -
igaz ga tá si szer vek köz tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut -
ta tá sok ról és azok fel té te le i rõl  szóló 136/2006. (VI. 26.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 7.  §-a alap ján, a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé -
lyek kül föl di na pi dí já nak az egyes or szá gok ra meg ál la pí -
tott össze gét és pénz ne mét e ren de let mel lék le te tartal -
mazza.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az ál la mi ve ze tõk kül föl di na -
pi díj ár ól  szóló 5/2009. (V. 6.) KüM ren de let.

Dr. Ba lázs Pé ter s. k.,
kül ügy mi nisz ter

Melléklet
a 6/2009. (VI. 12.) KüM rendelethez

Állami vezetõk külföldi napidíjának az egyes
országokra megállapított összege és pénzneme

Or szág (ál lo más hely) Pénz nem Összeg

AFRIKA
Al gé ria EUR 43
An go la USD 44
Be nin USD 44
Bis sau-Gu i nea USD 49
Bots wa na USD 39
Bur ki na Faso USD 43
Bu run di USD 42
Co mo re-szi ge tek USD 47
Csád USD 46
Dél-af ri kai Köz tár sa ság EUR 35
Dzsi bu ti USD 45
Egyen lí tõi Gu i nea USD 41
Egyip tom EUR 38
Ele fánt csont part USD 41

Or szág (ál lo más hely) Pénz nem Összeg

Erit rea USD 40
Eti ó pia USD 42
Ga bon USD 41
Gam bia USD 39
Ghá na USD 41
Gu i nea USD 41
Ka me run USD 42
Ke nya USD 42
Kon gói Köz tár sa ság USD 47
Kon gói De mok ra ti kus
Köz tár sa ság

USD 43

Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság USD 44
Le sot ho USD 38
Li bé ria USD 41
Lí bia EUR 44
Ma da gasz kár USD 42
Ma la wi USD 41
Mali USD 43
Ma rok kó EUR 36
Ma u ri tá nia USD 41
Ma u ri ti us USD 43
Mo zam bik USD 40
Na mí bia USD 39
Ni ger USD 43
Ni gé ria USD 48
Ru an da USD 43
Sao Tome és Prin ci pe USD 43
Se y chel le-szi ge tek USD 46
Si er ra Le o ne USD 42
Sze ne gál USD 43
Szo má lia USD 32
Szu dán USD 43
Szvá zi föld USD 38
Tan zá nia USD 33
Togo USD 41
Tu né zia EUR 37
Ugan da USD 38
Zam bia USD 42
Zim bab we USD 45
Zöld-fo ki Köz tár sa ság USD 41

AMERIKA

Ame ri kai Egye sült Ál la mok USD 47
An ti gua és Bar bu da USD 42
Ar gen tí na USD 38
Ba ha ma-szi ge tek USD 45
Bar ba dos USD 47
Be li ze USD 42
Ber mu da USD 42
Bo lí via USD 37
Bra zí lia EUR 41
Chi le EUR 35
Cos ta Rica USD 41
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Or szág (ál lo más hely) Pénz nem Összeg

Do mi ni kai Kö zös ség USD 38
Do mi ni kai Köz tár sa ság USD 38
Ecu a dor USD 39
Gre na da USD 47
Gu a te ma la USD 40
Gu y a na USD 41
Ha i ti USD 41
Hol land An til lák USD 42
Hon du ras USD 43
Ja ma i ca USD 41
Ka na da EUR 39
Ko lum bia USD 39
Kuba USD 44
Me xi kó USD 40
Mont ser rat USD 42
Ni ca ra gua USD 40
Pa na ma USD 40
Pa ra gu ay USD 39
Peru USD 40
Pu er to Rico USD 42
Sa int Kitts és Ne vis USD 42
Sa int Lu cia USD 42
St. Vin cent és Gre na di ne
szi ge tek

USD 42

Sal va dor USD 42
Su ri na me USD 41
Tri ni dad és To ba go USD 42
Uru gu ay USD 39
Ve ne zu e la USD 40

AUSZTRÁLIA ÉS
ÓCEÁNIA

Auszt rá lia EUR 39
Co ok-szi ge tek USD 44
Fi dzsi-szi ge tek USD 40
Ki ri ba ti USD 44
Mars hall-szi ge tek USD 44
Mik ro né zia USD 41
Pá pua Új-Gu i nea USD 42
Sa la mon-szi ge tek USD 37
Sza moa USD 41
Ton ga USD 36
Tu va lu USD 40
Új-Ka le dó nia USD 40
Új-Zé land USD 40
Va nu a tu USD 43

ÁZSIA

Af ga nisz tán USD 40
Azer baj dzsán USD 42
Bah re in USD 41
Bang la des USD 41
Bhu tán USD 42
Bru nei USD 39

Or szág (ál lo más hely) Pénz nem Összeg

Egye sült Arab Emír sé gek USD 41
Fü löp-szi ge tek USD 39
Grú zia USD 39
In dia USD 42
In do né zia EUR 42
Irak USD 50
Irán EUR 44
Iz ra el USD 48
Ja pán EUR 46
Je men USD 39
Jor dá nia EUR 38
Kam bo dzsa USD 40
Ka tar EUR 41
Ka zahsz tán EUR 43
Ke let-Ti mor EUR 42
Kína EUR 42
Kir gi zisz tán USD 35
Ko re ai Köz tár sa ság EUR 39
Ko re ai NDK USD 44
Ku va it EUR 36
La osz USD 39
Li ba non USD 46
Ma laj zia EUR 36
Mal dív-szi ge tek USD 41
Mi an mar USD 40
Mon gó lia EUR 41
Ne pál USD 39
Omán USD 40
Ör mény or szág USD 41
Pa kisz tán EUR 41
Pa lesz ti na USD 48
Srí Lan ka USD 39
Sza úd-Ará bia EUR 40
Szin ga púr EUR 36
Szí ria EUR 42
Taj van EUR 38
Tá dzsi kisz tán USD 40
Tha i föld EUR 36
Tö rök or szág EUR 41
Türk me nisz tán USD 46
Üz be gisz tán USD 40
Vi et nam USD 39

EURÓPA

Al bá nia EUR 46
An dor ra EUR 40
Auszt ria EUR 43

Be lo russzia EUR 37

Bel gi um EUR 42

Bosz nia-Her ceg ovi na EUR 42

Bul gá ria EUR 41

Cip rus EUR 38

Cseh or szág EUR 37
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Or szág (ál lo más hely) Pénz nem Összeg

Dá nia EUR 46
Észt or szág EUR 36
Finn or szág EUR 43
Fran cia or szág EUR 43
Gib ral tár EUR 40
Gö rög or szág EUR 39
Hol lan dia EUR 42
Hor vát or szág EUR 40
Ír or szág EUR 41
Iz land EUR 43
Len gyel or szág EUR 36
Lett or szág EUR 38
Li ech tens te in EUR 47
Lit vá nia EUR 36
Lu xem burg EUR 39
Ma ce dó nia EUR 42
Mál ta EUR 40
Mol do va EUR 41
Mo na co EUR 43
Mon te neg ró EUR 43
Nagy-Bri tan nia EUR 44
Né met or szág EUR 42
Nor vé gia EUR 43
Olasz or szág EUR 42
Orosz or szág EUR 46
Por tu gá lia EUR 40
Ro má nia EUR 42
San Ma ri no EUR 42
Spa nyol or szág EUR 40
Svájc EUR 45
Svéd or szág EUR 43
Szer bia EUR 43
Szlo vá kia EUR 37
Szlo vé nia EUR 37
Uk raj na EUR 43
Va ti kán EUR 42

A pénzügyminiszter
12/2009. (VI. 12.) PM

rendelete

a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint 
a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek

elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 
129.  § (2) be kez dés c) és u) pont já ban, va la mint az ener -
gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII. tör vény 10.  § (3) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi -

nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  § 

(1) A ren de let ha tá lya
a) a jö ve dé ki adó- és az ener gia adó-be val lá si kö te le -

zett ség,
b) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -

zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény ben (a továb biak ban: Jöt.) elõ írt adat szol gál ta tá -
sok, el szá mo lá sok, be je len té sek, ér te sí té sek (a továb biak -
ban együtt: adat szol gál ta tás),

c) a zár jegy meg ren de lés
[a továb biak ban a)–c) pont együtt: adó be val lá si és adat -
szol gál ta tá si kö te le zett ség] elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je -
sí té sé re ter jed ki.

(2) A ren de let ha tá lya az adó be val lá si és adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gét elekt ro ni kus úton tel je sí tõ, a Jöt., il let -
ve az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII. tör vény 
ha tá lya alá tar to zó adó alany ra, adó-vissza igény lõ re,
adó-vissza té rí tést igény lõ re, az adat szol gál ta tás ra kö te le -
zett sze mély re, il let ve a Jöt. 73.  § (4) be kez dé se sze rin ti
zár jegy fel hasz ná ló ra (a továb biak ban együtt: adó zó); az
adó zó tör vényes kép vi se lõ jé re és az adó zás rend jé rõl  szóló 
2003. évi XCII. tör vény (a továb biak ban: Art.) 7.  § (3) be -
kez dé se sze rint ál lan dó kép vi se le ti jog gal ren del ke zõ sze -
mély re (a továb biak ban együtt: kép vi se lõ); va la mint a jö -
ve dé ki adó és az ener gia adó te kin te té ben adó ha tó sá gi jog -
kö ré ben el já ró vám ha tó ság ra ter jed ki.

2.  § 

A vám ha tó ság az adó be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te -
le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé hez in for ma -
ti kai rend szert (a továb biak ban: in for ma ti kai rend szer)
mû köd tet.

Az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség
elektronikus úton történõ teljesítése során eljáró

személyek

3.  § 

(1) Az adó be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé nek fel té te le, hogy az
adó zó, il let ve a kép vi se lõ az ügy fél ka pu nyi tá sá hoz szük -
sé ges re giszt rá ci ós el já rás so rán kép zett fel hasz ná lói név -
vel és az ál ta la meg ha tá ro zott jel szó val ren del kez zen. Az
adó zó (kép vi se lõ je) a fel hasz ná lói név és jel szó hasz ná la ta 
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mel lett – vá lasz tá sa sze rint – az elekt ro ni kus ügy in té zés -
hez elekt ro ni kus alá írást is al kal maz hat.

(2) A kép vi se lõ a vám ha tó ság ál tal erre rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon je len ti be a kép vi se le ti jo go sult sá gát, va la -
mint azt, hogy a kép vi se le ti jo go sult sá gá nak tar tal ma az
ál ta la kép vi selt adó zók te kin te té ben a vám ha tó ság hoz tel -
je sí ten dõ mely adó be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé re ter jed ki.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti be je len tést a kép vi se lõ nek
a) jö ve dé ki adó-be val lá si kö te le zett ség ese tén a Jöt.-

ben a kép vi se lõ be je len té sé re vo nat ko zó an meg ha tá ro zott
idõ pon tig,

b) ener gia adó-be val lá si kö te le zett ség ese tén az elsõ
adó be val lás be nyúj tá sa hó nap já nak 3. mun ka nap já ig,

c) adat szol gál ta tás ese tén az elsõ, elekt ro ni kus úton
tör té nõ tel je sí tést meg elõ zõ en, az adat szol gál ta tás tel je sí -
té sé re a jog sza bály ban elõ írt idõ pon tot meg elõ zõ 3. mun -
ka na pig,

d) zár jegy meg ren de lés ese tén az an nak be nyúj tá sá ra
jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ pon tot meg elõ zõ 3. mun -
ka na pig
kell meg ten nie.

(4) A kép vi se le ti jo go sult ság ban be kö vet ke zett min den -
ne mû vál to zást a (2) be kez dés sze rin ti nyom tat vá nyon kell 
– a (3) be kez dés sze rin ti idõ pon tok ér te lem sze rû al kal ma -
zá sa mel lett – be je len te ni.

(5) A be je len tés alap ján a vám ha tó ság a kép vi se lõt nyil -
ván tar tás ba ve szi, az ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá so -
kat rög zí ti, és er rõl az adó zót ha la dék ta la nul ér te sí ti.

Az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség
elektronikus úton történõ teljesítése

4.  § 

(1) A vám ha tó ság az adó be val lá si és adat szol gál ta tá si
kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé hez
olyan, a vám ha tó ság in ter ne tes hon lap ján köz zé tett, nyom -
tat vány ki töl tõ prog ram se gít sé gé vel ki tölt he tõ for ma -
nyom tat ványt (a továb biak ban: elekt ro ni kus ûr lap) biz to -
sít, me lyet ki töl tés után az adó be val lá so kat és adat szol gál -
ta tá so kat fel dol go zó in for ma ti kai rend szer ré szét ké pe zõ
tit ko sí tá si el já rást köve tõen – az Art. 12.  §-ában meg ha tá -
ro zott irat be te kin tés ese tét ki vé ve – az adó zón kí vül csak a
vám ha tó ság is mer het meg.

(2) Az adó zó (kép vi se lõ je) az adó be val lá si és adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét az ügy fél kap un ke -
resz tül kez de mé nyez he ti.

(3) Az adó zó (kép vi se lõ je) a (2) be kez dés sze rint kez de -
mé nye zett el já rá sa ese tén a ki töl tött ûr la pon az elekt ro ni -
kus do ku men tum vál to zat lan sá gát biz to sí tó elekt ro ni kus
alá írá sát is el he lyez he ti.

5.  § 

(1) A vám ha tó ság az adó zó (kép vi se lõ je) ál tal ki töl tött
és meg kül dött elekt ro ni kus ûr lap ada ta it az in for ma ti kai
rend sze ré ben rög zí ti. Az adó zó (kép vi se lõ je) az in for ma ti -
kai rend szer ben rög zí tett ada to kat az ér kez te tõ szám fel -
hasz ná lá sá val el len õriz he ti.

(2) Ha a vám ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti elekt ro ni -
kus ûr lap ról meg ál la pít ja, hogy az adó zó az idõ bé lyeg zõ -
ben fel tün te tett idõ pon tot meg elõ zõ en az ûr la pon sze rep lõ
idõ szak te kin te té ben már tel je sí tet te adó be val lá si és adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gét, az elekt ro ni kus ûr lap ada ta i -
nak fel dol go zá sát – az ön el len õr zés re, he lyes bí tés re, il let -
ve ja ví tás ra irá nyu ló elekt ro ni kus ûr lap ese tét ki vé ve –
vissza uta sít ja, és er rõl az adó zót, kép vi se le ti el já rás ese tén
a kép vi se lõt az ér te sí té si tár hely út ján tá jé koz tat ja.

(3) Az elekt ro ni kus ûr lap nak az adó zó (cég) együt tes
kép vi se le te  miatt szük sé ges együt tes jó vá ha gyá sa ese tén a
vám ha tó ság va la mely jó vá ha gyás hi á nyá ról az ér te sí té si
tár hely út ján az adó zót ér te sí ti és – az elekt ro ni kus ûr lap
fel dol go zá sa vissza uta sí tá sá nak ter he mel lett – ha tár idõ
tû zé sé vel fel hív ja a jó vá ha gyás tel je sí té sé re.

(4) A vám ha tó ság az adó be val lá si és adat szol gál ta tá si
kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé vel kap -
cso la tos vá lasz üze ne tét az ér te sí té si tár hely út ján kül di
meg az adó zó (kép vi se lõ je) ré szé re.

6.  § 

(1) Az adó be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
tel je sí té sé nek idõ pont ja – az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
eset ki vé te lé vel – az idõ bé lyeg zõ ben sze rep lõ idõ pont.

(2) Amennyi ben az 5.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott eset ben az együt tes jó vá ha gyás ha tár idõn be lül meg -
tör té nik, a vám ha tó ság az elekt ro ni kus ûr la pot az idõ bé -
lyeg zõ ben fog lalt be ér ke zé si dá tum hoz iga zo dó an dol goz -
za fel. El té rõ eset ben az elekt ro ni kus ûr lap fel dol go zá sát a
vám ha tó ság el uta sít ja, ami rõl az ér te sí té si tár hely út ján ér -
te sí ti az adó zót.

7.  § 

Amennyi ben az in for ma ti kai rend szer egé sze vagy
egyes szol gál ta tá sai va la mely adó be val lá si és adat szol gál -
ta tá si kö te le zett ség jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár -
nap ján vagy ha tár nap já ra is ki ter je dõ en leg alább 1 órán át
egy be füg gõ en nem vol tak el ér he tõk, és er rõl a vám ha tó ság 
a 9.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tó in for má ci ót a hon -
lap ján meg je le ní tet te, az érin tett adó be val lá si és adat szol -
gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek ha tár nap ja – kü lön
iga zo lás nél kül – az üzem za var el há rí tá sát kö ve tõ elsõ
mun ka nap lesz.
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Adatbiztonság

8.  § 

(1) Amennyi ben az adó be val lá so kat és adat szol gál ta tá -
so kat fel dol go zó in for ma ti kai rend szer ben üzem za var tör -
té nik, a vám ha tó ság az üzem za var ról, ille tõ leg az üzem za -
var el há rí tá sát köve tõen an nak kez dõ és meg szû né si idõ -
pont já ról ha la dék ta la nul köz le ményt tesz köz zé a sa ját in -
ter ne tes hon lap ján.

(2) A vám ha tó ság az adó be val lá so kat és adat szol gál ta -
tá so kat fel dol go zó in for ma ti kai rend szer rel kap cso la tos
ese mé nye ket, va la mint az ese mény be kö vet ke zé sé nek idõ -
pont ját elekt ro ni kus nap ló for má já ban rög zí ti, és azt az
adó meg ál la pí tá sá hoz  való jog el évü lé sé ig meg õr zi. Az
adó be val lá so kat és adat szol gál ta tá so kat fel dol go zó in for -
ma ti kai rend szer biz to sít ja, hogy az adó meg ál la pí tá sá hoz
 való jog el évü lé sé ig az arra jo go sult sze mély szá má ra az
ada tok hoz zá fér he tõ ek és ér tel mez he tõ ek le gye nek.

Tájékoztatás

9.  § 

(1) A vám ha tó ság az adó be val lá si és adat szol gál ta tá si
kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé hez
szük sé ges in for ma ti kai kö ve tel mé nye ket, il let ve a szük sé -
ges tá jé koz ta tá so kat a hon lap ján köz zé te szi.

(2) A vám ha tó ság az in for ma ti kai kö ve tel mé nyek meg -
vál to zá sát a vál to zás idõ pont ját leg alább 30 nap pal meg -
elõ zõ en köz zé te szi.

(3) A vám ha tó ság az in for ma ti kai rend sze re kar ban tar -
tás  miatti le ál lí tá sát meg elõ zõ en a kar ban tar tá si igény fel -
me rü lé se kor azon nal tá jé koz ta tó in for má ci ót je le nít meg
hon lap ján, amely ben tá jé koz tat ja az adó zó kat a kar ban tar -
tá si célú üzem szü net vár ha tó kez de ti idõ pont já ról és ter ve -
zett tar ta má ról, va la mint a kar ban tar tás ban érin tett, idõ -
sza ko san el ér he tet len né váló szol gál ta tá sok kö ré rõl.

Záró rendelkezések

10.  § 

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A (3) be kez dés 2009. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) A 3.  § (1) be kez dé sé ben az „elekt ro ni kus ügy in té -
zés hez” szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus kap cso lat tar -
tás hoz” szö veg lép.

(4) A jö ve dé ki adó- és ener gia adó-be val lá si kö te le zett -
ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé nek sza bá lya i ról

 szóló 38/2007. (XII. 29.) PM–MeHVM együt tes ren de let
ha tá lyát vesz ti.

(5) A (3)–(4) be kez dés 2009. ok tó ber 2-án ha tá lyát
vesz ti. E be kez dés 2009. ok tó ber 3-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Osz kó Pé ter s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A pénzügyminiszter
13/2009. (VI. 12.) PM

rendelete

egyes jövedéki tárgyú PM rendeletek módosításáról

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 
129.  § (2) be kez dés b)–d), f), r) és u) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel  való el szá mo -
lás nak a rész le tes sza bá lya i ról  szóló 36/1997. (XI. 26.) PM 
ren de let (a továb biak ban: Zár jegyR.) 3.  § (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A zár je gye ket a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott adat tar ta lom mal, elekt ro ni kus úton, a jö ve dé ki adó- és
ener gia adó-be val lá si, va la mint a jö ve dé ki adat szol gál ta tá -
si kö te le zett sé gek elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé nek
sza bá lya i ról  szóló pénz ügy mi nisz te ri ren de let (a továb -
biak ban: ER.) ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá val kell meg -
ren del ni úgy, hogy a meg ren de lés leg ké sõbb a meg ren de -
lés ben kért át vé te li idõ pon tot meg elõ zõ 7. mun ka na pon
be ér kez zen a vám ha tó ság hoz.”

2.  §

A Zár jegyR. 5.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A vám ha tó ság a meg ren de lés vissza iga zo lá sát
elekt ro ni ku san, az ér te sí té si tár hely út ján kül di meg a zár -
jegy fel hasz ná ló nak.”

3.  §

(1) A Zár jegyR. 6.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(2) A zár jegy fel hasz ná ló a bé lyeg zõ le nyo ma tát leg ké -
sõbb az elsõ zár jegy meg ren de lé se be nyúj tá sá ig kö te les
a Hi va tal nak meg kül de ni, vagy sze mé lye sen, meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ je (meg bí zott ja), il let ve – jogi sze mé lyi -
sé gû és jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet ese tén – tör -
vényes kép vi se lõ je út ján be nyúj ta ni. A bé lyeg zõ le nyo mat
meg vál toz ta tá sát, va la mint az át vé tel re jo go sult sze mé lyé -
ben be kö vet ke zett vál to zást ha la dék ta la nul be kell je len te -
ni a Hi va tal hoz.”

(2) A Zár jegyR. 6.  § (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(13) Az át vett zár je gyek el szál lí tá sa a zár jegy fel hasz -
ná ló fel ada ta. A zár jegy fel hasz ná ló az át vett zár je gye ket
a zár jegy-meg ren de lõ la pon fel tün te tett te lep he lyen ve szi
kész let re. A zár jegy fel hasz ná ló kö te les a zár je gyek biz ton -
sá gos tá ro lá sá ról gon dos kod ni.”

(3) A Zár jegyR. 6.  § (15) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(15) A fe les le ges sé vált, va la mint a zár je gye ket tar tal -
ma zó do bo zok, kö te gek fel bon tá sa kor, il let ve a zár je gyek
fel he lye zé se so rán ta lált mi nõ ség hi bás zár je gye ket a zár -
jegy fel hasz ná ló nem sem mi sít he ti meg. Leg ké sõbb a Jöt.
73.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el szá mo lá si idõ szak 
(a továb biak ban: el szá mo lá si idõ szak) vé gé ig

a) a fe les le ges sé vált zár je gye ket – a 14.  § (5)–(6) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek al kal ma zá sa mel lett –
meg kell sem mi sí te ni vagy azo kat a zár jegy fel hasz ná ló nak 
a Hi va tal hoz vissza kell kül de nie;

b) a mi nõ ség hi bás zár je gye ket a zár jegy fel hasz ná ló nak 
a Hi va tal hoz vissza kell kül de nie.”

4.  §

A Zár jegyR. 11/A.  §-a elõt ti cím és 11/A.  §-a he lyé be
a kö vet ke zõ cím és ren del ke zés lép:

„Napi adatszolgáltatás a zárjegyek készletváltozásáról

11/A.  § (1) A zár jegy fel hasz ná ló a Jöt. 73.  § (12) és
(13) be kez dé sé ben elõ írt napi adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gé nek (a továb biak ban: napi adat szol gál ta tás) a 3. szá mú 
mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal, elekt ro ni ku san, az ER.
ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá val, te lep he lyen ként kö te les 
ele get ten ni.

(2) A napi adat szol gál ta tás nem ter jed ki a zár jegy fel -
hasz ná ló ál tal a zár jegy elõ ál lí tó ja te lep he lyén át vett zár je -
gyek re.

(3) Amennyi ben a zár jegy fel hasz ná ló meg ál la pít ja,
hogy a napi adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét hi bá san tel je -
sí tet te, ak kor azt a vám ha tó ság el len õr zé sét meg elõ zõ en
he lyes bít he ti, az adott nap ra vo nat ko zó napi adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gé nek az (1) be kez dés ben fog lal tak sze -
rinti, meg is mé telt tel je sí té sé vel.”

5.  §

A Zár jegyR. 11/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11/B.  § (1) A zár jegy fel he lye zés re vo nat ko zó ada to kat
a zár jegy fel hasz ná ló a napi adat szol gál ta tás ban al ko hol -
ter mé ken ként,

a) az al ko hol ter mé ke i re ál ta la al kal ma zott glo bá lis áru- 
azo no sí tó szám (a továb biak ban: GTIN szám), vagy

b) – amennyi ben a zár jegy fel hasz ná ló az al ko hol ter mé -
ke i re nem al kal maz GTIN szá mot – a vám ha tó ság ál tal
kép zett egye di azo no sí tó szám (a továb biak ban: VP ter -
mék azo no sí tó-szám)
sze rint, azon be lül pe dig az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló
19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de -
let sze rin ti té tel azo no sí tó je lö lés, il let ve – amennyi ben
ilyen je lö lés fel tün te té se nem kö te le zõ, ak kor – az élel mi -
szer jog ál ta lá nos el ve i rõl és kö ve tel mé nye i rõl, az Eu ró pai
Élel mi szer biz ton sá gi Ha tó ság lét re ho zá sá ról és az élel mi -
szer biz ton ság ra vo nat ko zó el já rá sok meg ál la pí tá sá ról
 szóló, 2002. ja nu ár 28-i 178/2002/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let 18. cikk (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ je lö lés (a továb biak ban
együtt: té tel azo no sí tó) sze rint rész le tez ve kö te les meg -
adni.

(2) A zár jegy fel hasz ná ló kö te les
a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben al ko hol ter -

mé kei GTIN szá mát a 4. szá mú mel lék let I–II. pont ja sze -
rin ti adat tar ta lom mal be je len te ni,

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben al ko hol ter -
mé ke i re VP ter mék azo no sí tó-szá mot – a 4. szá mú mel lék -
let I. és III. pont ja sze rin ti ada tok meg adá sá val – igé nyel ni
az e cél ra rend sze re sí tett, a vám ha tó ság in ter ne tes hon lap -
ján köz zé tett, nyom tat vány ki töl tõ prog ram se gít sé gé vel
ki töl tött nyom tat vá nyon.

(3) A GTIN szá mok be je len té sét, il let ve a VP ter mék -
azo no sí tó-szá mok igény lé sét az elsõ al ka lom mal tel je sí -
ten dõ napi adat szol gál ta tás idõ pont ját leg alább 20, il let ve
– a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti be nyúj tás ese tén –
15 mun ka nap pal meg elõ zõ en kell meg ten ni. Ezt köve tõen
csak az elsõ be je len tés ben, il let ve igény lés ben nem sze -
rep lõ to váb bi al ko hol ter mék elõ ál lí tá sa, for gal ma zá sa, va -
la mint a be je len tett GTIN szá mú vagy VP ter mék azo no sí -
tó-szám mal ren del ke zõ al ko hol ter mék jel lem zõ i nek mó -
do su lá sa, il let ve zár jegy fel hasz ná ló ál ta li gyár tá sá nak
vég le ges meg szün te té se ese tén kell a vál to zá so kat be je len -
te ni, a zár jegy fel hasz ná lás elõtt leg alább 10, il let ve
– a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti be nyúj tás ese tén –
5 mun ka nap pal meg elõ zõ en, il let ve a gyár tás meg szün te -
té sé nek nap ját kö ve tõ 30 mun ka na pon be lül.

(4) A GTIN szá mok be je len té sét, il let ve a VP ter mék -
azo no sí tó-szá mok igény lé sét a (2) be kez dés sze rin ti
nyom tat vány

a) a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám- és pénz ügy õri hi -
va tal hoz pos tai úton, vagy
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b) elekt ro ni kus úton, az ER. ren del ke zé se i nek al kal ma -
zá sá val
tör té nõ be nyúj tá sá val kell meg ten ni.

(5) A vám ha tó ság a VP ter mék azo no sí tó-szá mo kat az
igény lés a (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti be nyúj tá sa ese tén 
pos tai úton, a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti be nyúj tás ese -
tén pe dig elekt ro ni kus úton, az ER. ren del ke zé se i nek al -
kal ma zá sá val kül di meg az igény lés be ér ke zé sé nek idõ -
pont ját kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül.

(6) A vám ha tó ság el len õr zé sét meg elõ zõ en ész lelt, hi -
bá san tel je sí tett GTIN szám be je len tést a zár jegy fel hasz -
ná ló a (2) be kez dés sze rin ti nyom tat vány fel hasz ná lá sá val
he lyes bít he ti.”

6.  §

A Zár jegyR. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12.  § (1) A zár jegy fel hasz ná ló nak a napi adat szol gál ta -
tás ban le je len tett kész let vál to zá so kat a zár jegy

a) te lep hely rõl  való ki adá sa, il let ve te lep hely re tör té nõ
szál lí tá sa, vissza vé te le zé se ese tén – ki vé ve a b) pont sze -
rin ti ese tet – szál lí tó le vél lel;

b) har ma dik or szág ba tör té nõ ki szál lí tá sa, il let ve har -
ma dik or szág ból  való vissza szál lí tá sa ese tén vám ok -
mánnyal;

c) meg sem mi sí té se ese tén a meg sem mi sí tés rõl fel vett
jegy zõ könyv vel;

d) Hi va tal ba tör té nõ vissza kül dé se ese tén a Hi va tal
vissza vé telt iga zo ló bi zony la tá val;

e) zár jegy fel hasz ná ló ér dek kö ré be nem tar to zó ok ból
– ide nem ért ve a lo pás ese tét – tör tént hasz nál ha tat lan ná
vá lá sa, meg sem mi sü lé se ese tén a ha tó sá gi fel ügye le tet el -
lá tó vám- és pénz ügy õri hi va tal ál tal fel vett jegy zõ könyv -
vel;

f) al ko hol ter mé kek re tör té nõ fel he lye zé se ese tén gyár -
tá si vagy rak tár bi zony lat tal, il let ve – har ma dik or szág ban
tör tént fel he lye zés ese tén – vám ok mánnyal
kell do ku men tál nia.

(2) Az (1) be kez dés e) pont já ban fog lal tak ese tén a zár -
jegy fel hasz ná ló nak a rend õrség, il let ve a tûz ol tó ság jegy -
zõ köny vé vel is ren del kez nie kell.”

7.  §

(1) A Zár jegyR. 14.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a zár jegy fel hasz ná ló az al ko hol ter mék gyár tá sa
köz ben meg sé rült zár je gye ket a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott mó don nem tud ja el szá mol ni, a zár jegy-el szá mo lá -
sá ban csök ken tõ té tel ként a tény le ges mennyi ség, leg fel -
jebb az el szá mo lá si idõ szak ban gyár tott zár je gyes ter mé -
kek cso ma go lá si egy ség ben ki fe je zett mennyi sé gé nek (da -
rab szá má nak) a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá za lé ka

szá mol ha tó el a zár jegy kész let iga zolt csök ke né se ként. A
zár jegy kézi fel he lye zé se ese tén csak a (2) be kez dés sze -
rin ti té te les el szá mo lás al kal maz ha tó.”

(2) A Zár jegyR. 14.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az al ko hol ter mék gyár tá sa köz ben meg sé rült és
össze gyûj tött, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott el szá mo -
lás ese tén a fel ra gasz tott, sé rült zár je gye ket, va la mint azo -
kat a sé rü lés men tes fe les le ges sé vált zár je gye ket, ame lyek
nem ke rül nek a Hi va tal hoz vissza kül dés re, a ha tó sá gi fel -
ügye le tet el lá tó vám- és pénz ügy õri hi va tal a zár jegy fel -
hasz ná ló je len lé té ben meg sem mi sí ti.”

8.  §

A Zár jegyR. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

9.  §

A jö ve dé ki ter mé kek vesz te ség nor má i ról  szóló
43/1997. (XII. 30.) PM ren de let (a továb biak ban: Vesz te -
ségR.) 1.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„(7) E ren de let al kal ma zá sá ban el szá mo lá si idõ szak az
adó rak tár-en ge dé lyes te kin te té ben a nap tá ri év, il let ve
a Jöt. 40.  § (10) be kez dé se sze rin ti idõ szak, az adó men tes
fel hasz ná ló te kin te té ben a nap tá ri ne gyed év, a fel hasz ná -
lói en ge dé lyes te kin te té ben a nap tá ri év.”

10.  §

A Vesz te ségR. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § (1) Az adó rak tár-en ge dé lyes a Jöt. 13.  § (3) be kez -
dés g) pont ja, az adó men tes fel hasz ná ló a Jöt. 13.  § (5) be -
kez dés f) pont ja sze rin ti adó-meg ál la pí tá si és adó fi ze té si
kö te le zett ség aló li men te sü lé sé nél, il let ve a fel hasz ná lói
en ge dé lyes a Jöt. 60.  § (3) be kez dé se sze rin ti adó kö te les
kész let hi á nya meg ál la pí tá sá nál figye lembe ve he tõ, vesz -
te ség ként el szá mol ha tó mennyi ség a jö ve dé ki ter mék kész -
let ben a Jöt. 40.  § (10) be kez dé se, 46.  § (2) be kez dé se,
49.  § (4) be kez dé se, il let ve 60.  § (3) be kez dé se sze rint vég -
zett kész let fel vé tel lel meg ál la pí tott tény le ges hi ány, de
leg fel jebb az e ren de let sze rin ti vesz te ség nor ma alap ján el -
szá mol ha tó mennyi ség (a továb biak ban: el szá mol ha tó
vesz te ség), va la mint – amennyi ben a tény le ges hi ány na -
gyobb, mint az el szá mol ha tó vesz te ség – a tény le ges kész -
let re a kész let fel vé tel nél hasz nált mé rõ esz köz (tá ro ló tar -
tály) hi te le sí té si bi zony la tá ban rög zí tett mé ré si bi zony ta -
lan ság alap ján szá mí tott mennyi ség.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rint vég zett kész let -
fel vé tel lel meg ál la pí tott tény le ges zá ró kész let na gyobb
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a nyil ván tar tás sze rin ti zá ró kész let nél, a több le tet a kész -
let fel vé tel rõl ké szí tett jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell, és
a több let mennyi sé gé vel az el szá mo lá si idõ szak nyil ván -
tar tás sze rin ti zá ró kész le tét kor ri gál ni kell.

(3) A Jöt. 49.  § (3) be kez dés b)–c) pont ja sze rin ti ese tek -
ben tar tott kész let fel vé tel so rán az (1)–(2) be kez dé sek ben
fog lalt ren del ke zé se ket ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.”

11.  §

A Vesz te ségR. 8.  § (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A több let mennyi sé gét a vám ha tó ság ál tal fel vett
jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell, és a több let mennyi sé gé vel 
az el szá mo lá si idõ szak nyil ván tar tott zá ró kész le tét kor ri -
gál ni kell.

(4) Amennyi ben a vám ha tó ság ál tal meg ál la pí tott tény -
le ges zá ró kész let és a nyil ván tar tás sze rin ti zá ró kész let
mennyi sé gé nek kü lönb sé ge ne ga tív (a továb biak ban:
 hiány), a hi ány mennyi sé gét a vám ha tó ság ál tal fel vett
jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell, és a hi ány mennyi sé gé vel
az el szá mo lá si idõ szak nyil ván tar tás sze rin ti zá ró kész le tét
csök ken te ni kell.”

12.  §

(1) A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek forgal -
mazásának kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let (a továb biak ban:
JötR.) 61/B.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A szesz üzem-adó rak tár en ge dé lye se a bi o e ta nol
cél ra elõ ál lí tott etil al ko hol gyár tá sá hoz fel hasz nált alap -
anyag faj tá já ról és Kö zös ség ben tör tént elõ ál lí tá sá ról etil -
al ko hol-, il let ve bi o e ta nol-szál lít má nyon ként nyi lat ko za -
tot ál lít ki az E85 ter mé ket elõ ál lí tó ás vány olaj-adó rak tár
en ge dé lye se szá má ra, és azt, va la mint – bi o e ta nol szál lí tá -
sa ese tén – az etil al ko hol de na tu rá lá sá ról fel vett jegy zõ -
könyv má so la tát át ad ja a be szer zõ ás vány olaj-adó rak tár
en ge dé lye se ré szé re.”

(2) A JötR. 61/B.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (3) be kez -
dés sel:

„(3) A szesz üzem-adó rak tár en ge dé lye se a bi o e ta nol
cél ra elõ ál lí tott etil al ko hol gyár tá sá hoz fel hasz nált alap -
anyag mennyi sé gét és faj tá ját – az alap anyag ter me lé sé nek 
(elõ ál lí tá sá nak) he lye (or szág) sze rin ti bon tás ban – kü lön
nyil ván tart ja.”

13.  §

A JötR. 73.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel:
„(7) A (6) be kez dés sze rin ti el szá mo lást
a) pa pír ala pú – a vám ha tó ság ál tal e cél ra rend sze re sí -

tett, nyom dai úton elõ ál lí tott vagy a vám ha tó ság in ter ne tes 

hon lap já ról le töl tött, il let ve szá mí tó gé pen elõ ál lí tott, azo -
nos adat tar tal mú – nyom tat vá nyon;

b) elekt ro ni kus úton, a jö ve dé ki adó- és energiaadó-
 bevallási, va la mint a jö ve dé ki adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gek elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé nek sza bá lya i ról 
 szóló pénz ügy mi nisz te ri ren de let (a továb biak ban: ER.)
ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá val
le het be nyúj ta ni.”

14.  §

A JötR. 74.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Az adó rak tár-en ge dé lyes a Jöt. 41.  §-ában meg ha -
tá ro zott ve võ nyil ván tar tá sá ból a 46. szá mú mel lék let sze -
rin ti adat tar ta lom mal, elekt ro ni kus úton, az ER. ren del ke -
zé se i nek al kal ma zá sá val, a Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz zé -
tett for má tum ban kö te les – a vám ha tó ság ké ré sé re – adat -
szol gál ta tást tel je sí te ni.”

15.  §

A JötR. 80.  § (1) be kez dés f) és g) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A ter mék kí sé rõ ok mány, il let ve az egy sze rû sí tett kí -
sé rõ ok mány adat tar tal má nak biz to sí tá sá hoz a Jöt. 52.  §
(1)–(2) be kez dé se alá tar to zó ás vány olaj – a sû rí tett föld -
gáz, a csepp fo lyó sí tott szén hid ro gén és a csõ ve ze té ken
szál lí tott ás vány olaj ki vé te lé vel – adó rak tár ból tör té nõ ki -
tá ro lá sa ese tén egy olyan szál lí tá si bi zony la tot is ki kell ál -
lí ta ni, amely]

„f) a ter mék mi nõ sé gét, az ér vé nyes MSZ-re, mû sza ki
le írás ra vagy szer zõ dés ben rög zí tett spe ci fi ká ci ó ra  való hi -
vat ko zás sal;

g) az üzem anyag és a tü ze lõ olaj kü lön jog sza bály ban
elõ írt mi nõ sé gi kö ve tel mény nek  való meg fe le lé sé nek ta -
nú sí tá sát”
[tar tal maz za.]

16.  §

A JötR. 111/A.  § elõt ti cím és a 111/A.  §-ának he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az E85 biotartalmának igazolása

111/A.  § Az E85 bi o e ta nol-tar tal má nak iga zo lá sá hoz
szük sé ges ok má nyok:

a) a bi o e ta nol gyár tá sá hoz fel hasz nált etil al ko hol alap -
anya gá nak me zõ gaz da sá gi ere de té rõl és Kö zös ség ben tör -
tént elõ ál lí tá sá ról

aa) ás vány olaj-adó rak tár ese té ben a bel föld rõl be szer -
zett etil al ko hol ra, il let ve bi o e ta nol ra a szesz üzem 61/B.  §
(2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za ta,
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ab) szesz üzem ese té ben a 61/B.  § (3) be kez dé se sze rin -
ti nyil ván tar tás,

ac) egyéb eset ben a bi o e ta nol, a ben zin vagy az E85
gyár tó já nak nyi lat ko za ta;

b) az etil al ko hol 61/A.  § (1) be kez dés sze rin ti de na tu rá -
lá sá ról a 61.  § (5) be kez dés sze rint ké szí tett jegy zõ könyv
vagy an nak má so la ta, il let ve – ha a de na tu rá lást nem bel -
föl dön vé gez ték – a tag ál lam vagy a har ma dik or szág ille -
té kes ha tó sá ga (szer ve) ál tal a de na tu rá lás ról ké szí tett,
a 61.  § (5) be kez dés sze rin ti ada to kat tar tal ma zó jegy zõ -
könyv ere de ti pél dá nya vagy an nak hi te les má so la ta;

c) az E85 gyárt mány lap ja, vagy az E85 mi nõ sé gi bi zo -
nyít vá nya, vagy az EN ISO/IEC 17025 sze rint akk re di tált
la bo ra tó ri um vagy az E85 elõ ál lí tá sát vég zõ, ISO 9001 mi -
nõ ség irá nyí tá si rend szer rel ren del ke zõ gyár tó la bo ra tó ri u -
ma ál tal ki ál lí tott olyan iga zo lás, amely bõl meg ál la pít ha tó
az E85-ben lévõ bi o e ta nol tér fo gat szá za lék ban vagy a kü -
lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott ener gia tar ta lom szá -
za lé ká ban ki fe je zett ará nya, és a be ke vert bi o e ta nol
15 °C hõ mér sék let hez tar to zó sû rû sé ge és tér fo ga ta.”

17.  §

A JötR. 121/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„121/A.  § (1) A Jöt. 119.  § (8) be kez dés sze rin ti, ki ad ni
ren delt, de át nem vett le fog lalt dol got, esz közt, va la mint
a Jöt. 120.  § (7) be kez dés c) pont ja alá esõ esz közt a vám -
ha tó ság ár ve rés vagy elekt ro ni kus ár ve rés (a továb biak -
ban: ár ve rés) út ján ér té ke sí ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti dol gok és esz kö zök ár ve rés
út ján tör té nõ ér té ke sí té se so rán az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vénynek az in gó sá gok ár ve rés és elekt ro ni kus ár ve rés
út ján tör té nõ ér té ke sí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sei ér te -
lem sze rû en al kal ma zan dó ak.”

18.  §

A JötR. 132.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ a Jöt. 106.  §-ának 
(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ve võ nyil ván tar tá sá ból
a 47. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal, elekt ro ni -
kus úton, az ER. ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá val, a Hi va -
ta los Ér te sí tõ ben köz zé tett for má tum ban kö te les – a vám -
ha tó ság ké ré sé re – adat szol gál ta tást tel je sí te ni.”

19.  §

A JötR. 133.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az üzem anya gok nak a fu va ro zás so rán vagy az üzem -
anyag töl tõ ál lo má son, a jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ,

il let ve a vég fel hasz ná ló te lep he lyén a le fej tés kor be kö vet -
ke zett ke ve re dé sét (ide nem ért ve az el té rõ vám ta ri fa szá -
mú ben zi nek egy más sal tör té nõ ke ve re dé sét) a ha tó sá gi
fel ügye le tet el lá tó vám- és pénz ügy õri hi va tal – az ob jek -
tív aka dá lyoz ta tás fel me rü lé sé nek ese tét ki vé ve – a be je -
len tést kö ve tõ 24 órán be lül kö te les ki vizs gál ni és jegy zõ -
köny vet fel ven ni.”

20.  §

A JötR. 33. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

21.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(3) be kez dé sek ben meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba az 1–10. §, a 12–16. §,
a 18–20.  §, e § (4) és (5) be kez dé se, va la mint az 1. és a 2. szá -
mú mel lék let.

(3) 2009. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba a 17.  § és e § (6) be -
kez dé se.

(4) A Zár jegyR. 11/C.  §-a, 13.  § (2) be kez dés d) pont ja
4. al pont já ban az „a zár jegy el szá mo lás al kal má val” szö -
veg rész, va la mint a JötR. 41/A.  §-a, 73.  § (6) be kez dé sé -
ben az „– a vám ha tó ság ál tal e cél ra rend sze re sí tett, nyom -
dai úton elõ ál lí tott vagy a vám ha tó ság In ter ne tes hon lap já -
ról le töl tött for ma nyom tat vá nyon, vagy szá mí tó gé pen elõ -
ál lí tott, azo nos adat tar tal mú la pon –” szö veg rész, 108.  §
(5) be kez dés b) pont já ban az „ala cso nyabb” szö veg rész,
112.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, 113.  § (7) be -
kez dé se, 133/A.  § (1)–(2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(5) A Vesz te ségR. 3.  § (3) be kez dés a) és b) pont já ban,
5.  § (1) be kez dé sé ben és 6.  § (1) be kez dé sé ben az „éven te” 
szö veg ré szek he lyé be az „el szá mo lá si idõ sza kon ként”
szö veg, va la mint a Zár jegyR. 4. szá mú mel lék le té ben az
„EAN (GTIN) szám” szö veg ré szek he lyé be „GTIN szám”
szö veg, az „EAN (GTIN) szá ma” szö veg rész he lyé be
„GTIN szá ma” szö veg lép.

(6) A JötR. 71.  § (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(7) E ren de let 1–20.  §-a, 21.  § (4)–(6) be kez dé se,
22.  §-a, va la mint 1. és 2. szá mú mel lék le te 2009. ok tó ber
2-án ha tá lyát vesz ti.

22.  §

A 2009. jú ni us 30-án zár jegy fel hasz ná lá si te vé keny sé -
get vég zõ és e te vé keny sé get azt köve tõen is foly tat ni kí -
vá nó zár jegy fel hasz ná ló kö te les te lep he lyen ként a kész le -
té ben lévõ zár je gyek 2009. jú ni us 30-i zá ró kész le tét meg -
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ál la pí ta ni, és azt a 2009. jú li us 1-jei nyi tó kész le te ként
– a zár je gyek da rab szá má nak és sor szám tar to má nyá nak
fel tün te té sé vel – leg ké sõbb 2009. jú li us 6. nap já ig a ha tó -
sá gi fel ügye le tet el lá tó vám- és pénz ügy õri hi va tal hoz pos -
tai úton be nyúj ta ni.

23.  §

(1) A jö ve dé ki en ge dé lyes és a nem jö ve dé ki en ge dé -
lyes ke res ke dõ az üzem anyag kész le té nek a vám ha tó ság
ál tal e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en vég zett utol só
el len õr zé se so rán rög zí tett nyil ván tar tás sze rin ti zá ró kész -
le tét a Vesz te ségR. 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti több let és
a Vesz te ségR. 8.  §-ának e ren de let ha tály ba lé pé se nap ját

meg elõ zõ en ha tá lyos (3) be kez dé se alap ján meg ál la pí tott
kü lön bö zet kü lönb sé gé vel meg emel he ti.

(2) Az (1) be kez dés alap ján ér vé nye sít he tõ kész let kor -
rek ci ót a jö ve dé ki en ge dé lyes és a nem jö ve dé ki en ge dé -
lyes ke res ke dõ nek a kor rek ci ó val egy ide jû leg a vám ha tó -
ság hoz be kell je len te nie, il let ve a kor rek ci ót leg ké sõbb
a vám ha tó ság e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ elsõ el len -
õr zé se so rán kell meg ten ni.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zést a fo lya mat -
ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell az zal, hogy az ügy
alap já ul szol gá ló el len õr zést meg elõ zõ kész let fel vé tel
ada ta it is kor ri gál ni kell az (1) be kez dés ben fog lal tak sze -
rint.

Dr. Osz kó Pé ter s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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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. Tárgy nap (év, hó, nap): .......

II. Zár jegy fel hasz ná ló ada tai
1. név: ...............................................................................................................................................................................
2. adó szám: ......................................................................................................................................................................
3. VPID szám: ..................................................................................................................................................................
4. te lep hely jö ve dé ki en ge dély szá ma: ..............................................................................................................................
5. te lep hely címe (kül föl di zár jegy fel he lye zés ese tén az a cím, ahon nan a zár je gyet ki szál lí tot ták): .............................

III. Zár jegy kész let-nö ve ke dés

1. Má sik sa ját te lep hely rõl át vé tel
  a) át vett zár jegy da rab szá ma: .................... és sor szá ma (sor szám tar to má nya): ....................
  b) kül dõ te lep hely jö ve dé ki szá ma: ..................
  c) szál lí tó le vél szá ma: ................

2. Má sik adó rak tár en ge dé lyes tõl bér mun ká ra át vé tel
  a) át vett zár jegy da rab szá ma: .................... és sor szá ma (sor szám tar to má nya): .....................
  b) kül dõ te lep hely jö ve dé ki szá ma: ...................
  c) szál lí tó le vél szá ma: .....

3. Má sik adó rak tár-en ge dé lyes tõl a bér mun ká ra ki adott zár jegy vissza vé te le
  a) vissza vett zár jegy da rab szá ma: .............. és sor szá ma (sor szám tar to má nya): ......................
  b) kül dõ te lep hely jö ve dé ki szá ma: ......................
  c) szál lí tó le vél szá ma: ...............

4. Fel nem he lye zett zár jegy vissza szál lí tá sa tag ál lam ból
  a) vissza szál lí tott zár jegy da rab szá ma: ............... és sor szá ma (sor szám tar to má nya): ...................
  b) szál lí tó le vél szá ma: .................

5. Fel nem he lye zett zár jegy vissza szál lí tá sa har ma dik or szág ból
  a) vissza szál lí tott zár jegy da rab szá ma: ................. és sor szá ma (sor szám tar to má nya): ....................
  b) vám ok mány szá ma: .................



IV. Zár jegy kész let-csök ke nés

1. Zár jegy fel he lye zés al ko hol ter mék re
[GTIN szám mal / VP ter mék azo no sí tó-szám mal be azo no sí tott al ko hol ter mé ken ként, azon be lül té tel azo no sít ón ként]

1.1. Bel föl dön fel he lye zett zár je gyek
  a) al ko hol ter mék GTIN szá ma / VP ter mék azo no sí tó-szá ma: ............
  b) té tel azo no sí tó szá ma(i) / sor szám tar to má nya(i): ................
  c) fel hasz nált zár je gyek sor szám tar to má nya(i)
  ca) kez de te (leg ki sebb szám ér ték): ...............
  cb) vége (leg na gyobb szám ér ték): ..................
  d) pa lac ko zott (ki sze relt) al ko hol ter mék mennyi sé ge
  da) li ter ben: ..............
  db) a fo gyasz tói cso ma go lás sze rin ti mennyi sé gi egy ség ben (pa lack stb.): .............
  dc) az adó alap já ul szol gá ló mennyi sé gi egy ség ben: .................

1.2. Tag ál lam ban fel he lye zett zár je gyek
  a) al ko hol ter mék GTIN szá ma / VP ter mék azo no sí tó-szá ma: ...............
  b) té tel azo no sí tó szá ma(i) / sor szám tar to má nya(i): ................
  c) fel hasz nált zár je gyek sor szám tar to má nya(i)
  ca) kez de te (leg ki sebb szám ér ték): ................
  cb) vége (leg na gyobb szám ér ték): ..................
  d) pa lac ko zott (ki sze relt) al ko hol ter mék mennyi sé ge
  da) li ter ben: ...............
  db) a fo gyasz tói cso ma go lás sze rin ti mennyi sé gi egy ség ben (pa lack stb.): ..............
  dc) az adó alap já ul szol gá ló mennyi sé gi egy ség ben: .............

1.3. Har ma dik or szág ban fel he lye zett zár je gyek
  a) al ko hol ter mék GTIN szá ma / VP ter mék azo no sí tó-szá ma: ...............
  b) té tel azo no sí tó szá ma(i) / sor szám tar to má nya(i): .............
  c) fel hasz nált zár je gyek sor szám tar to má nya(i)
  ca) kez de te (leg ki sebb szám ér ték): ...............
  cb) vége (leg na gyobb szám ér ték): .................
  d) pa lac ko zott (ki sze relt) al ko hol ter mék mennyi sé ge
  da) li ter ben: .............
  db) a fo gyasz tói cso ma go lás sze rin ti mennyi sé gi egy ség ben (pa lack stb.): ............
  dc) az adó alap já ul szol gá ló mennyi sé gi egy ség ben: ...........

2. Má sik sa ját te lep hely re át adás
  a) át adott zár jegy da rab szá ma: ............ és sor szá ma (sor szám tar to má nya): ............
  b) fo ga dó te lep hely jö ve dé ki szá ma: ..............
  c) szál lí tó le vél szá ma: ............

3. Má sik adó rak tár-en ge dé lyes nek bér mun ká ra át adás
  a) át adott zár jegy da rab szá ma: ........... és sor szá ma (sor szám tar to má nya): ............
  b) fo ga dó te lep hely jö ve dé ki szá ma: ............
  c) szál lí tó le vél szá ma: ............

4. Má sik adó rak tár-en ge dé lyes tõl bér mun ká ra át vett zár jegy vissza adá sa
  a) vissza adott zár jegy da rab szá ma: .............. és sor szá ma (sor szám tar to má nya): ...........
  b) fo ga dó te lep hely jö ve dé ki szá ma: ...........
  c) szál lí tó le vél szá ma: ...........

5. Kül föl dön tör té nõ zár jegy fel he lye zés cél já ból har ma dik or szág ba ki szál lí tás
  a) ki szál lí tott zár jegy da rab szá ma: ............... és sor szá ma (sor szám tar to má nya): ...............
  b) vám ok mány szá ma: ...........

6. Má sik tag ál lam ban tör té nõ zár jegy fel he lye zés cél já ból má sik tag ál lam ba ki szál lí tás
  a) ki szál lí tott zár jegy da rab szá ma: ............. és sor szá ma (sor szám tar to má nya): ............
  b) szál lí tó le vél szá ma: ............
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7. Te lep he lyen meg sem mi sí tés
  a) fe les le ges sé vált meg sem mi sí tett zár jegy da rab szá ma: .............. és sor szá ma (sor szám tar to má nya): ............
  b) a 14.  § (2) be kez dés sze rin ti, gyár tás köz ben meg sé rült zár jegy da rab szá ma: ........... és sor szá ma (sor szám-
      tar to má nya): ..............
  c) a meg sem mi sí tés rõl fel vett vám ha tó sá gi jegy zõ könyv szá ma: .............

8. Hi va tal ál tal vissza vé tel
  a) vissza vett zár jegy da rab szá ma: ............. és sor szá ma (sor szám tar to má nya): .............
  b) a Hi va tal vissza vé telt iga zo ló bi zony la tá nak szá ma: ...........

9. Gyár tás köz ben tör tént, a 14.  § (2) be kez dés sze rin ti el szá mo lás ra nem ke rü lõ meg sé rü lés
  a) tárgy na pon meg sé rült zár je gyek da rab szá ma: .............

10. A zár jegy igény lõ jé nek te vé keny sé gi kö rén kí vül esõ el há rít ha tat lan ok ból tör tént – ide nem ért ve a lo pás ese tét –
hasz nál ha tat lan ná vá lás, meg sem mi sü lés
  a) a hasz nál ha tat lan ná vált vagy meg sem mi sült zár jegy da rab szá ma: ...............
  b) a hasz nál ha tat lan ná vá lás ról vagy meg sem mi sí tés rõl fel vett vám ha tó sá gi jegy zõ könyv szá ma: ...............”

2. számú melléklet a 13/2009. (VI. 12.) PM rendelethez

A JötR. 33. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Termelési napló adattartalma)

„3. A gyár tá si té tel szá ma (a pa lac ko zott al ko hol ter mé kek ese té ben a zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel  való el -
szá mo lás nak a rész le tes sza bá lya i ról  szóló 36/1997. (XI. 26.) PM ren de let 11/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti té tel azo no sí tó
szá ma / sor szám tar to má nya):”
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A társadalompolitika összehangolásáért
felelõs tárca nélküli miniszter

 1/2009. (VI. 12.) TM
rendelete

a társadalompolitika összehangolásáért felelõs
tárca nélküli miniszter által adományozható 

elismerésekrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 10.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, a tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért fe le lõs 
tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
88/2009. (IV. 13.) Korm. ren de let 2.  § d) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) Azok ré szé re, akik ki emel ke dõ te vé keny sé gük kel
elõ se gí tet ték a Kor mány nak a tár sa da lom po li ti ka össze -
han go lá sá val kap cso la tos fel ada ta i nak meg valósítását

– kü lö nö sen tár sa da lom po li ti kai dön té sek össze han go lá -
sát, a Kor mány és a tár sa da lom ci vil szer ve ze tei kö zöt ti
együtt mû kö dés fej lesz té sét, a Kor mány nem zet po li ti kai és 
ki sebb ség po li ti kai cél ki tû zé se i nek ér vé nye sí té sét –,
a (2) be kez dés ben fog lalt el is me ré se ket ala pí tom.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ki emel ke dõ te vé keny ség
el is me ré sé re

a) Mi nisz te ri Di csé ret el ne ve zé sû díj (a továb biak ban:
Di csé ret), va la mint

b) Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél (a továb biak ban: Ok le vél)

ado má nyoz ha tó.

2.  §

(1) A Di csé ret éven te 6 fõ ré szé re ado má nyoz ha tó.

(2) A Di csé ret tel az ado má nyo zást ta nú sí tó ok le vél jár,
és az ab ban ré sze sü lõ sze mély – a mi nisz ter dön té se alap -
ján – a köz tiszt vi se lõi il let mény alap leg fel jebb öt szö rös
össze gé nek meg fe le lõ pénz- vagy tárgy ju ta lom ban ré sze -
sít he tõ.



3.  §

Az Ok le vél éven te 15 fõ ré szé re ado má nyoz ha tó.

4.  §

A Di csé ret és az Ok le vél ado má nyo zá sá ra nem ze ti ün -
ne pe ink – már ci us 15., au gusz tus 20., ok tó ber 23. – al kal -
má ból, il let ve egyéb ki emel ke dõ szak mai ese mé nyek hez
kö töt ten ke rül sor.

5.  §

Az el is me ré se ket ün ne pé lyes ke re tek kö zött a mi nisz ter
vagy az ál ta la meg bí zott ál la mi ve ze tõ adja át.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Kiss Pé ter s. k.,
a tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért fe le lõs

tár ca nél kü li mi nisz ter

IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

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 Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény (a továb biak ban:
költ ség ve té si tör vény) 30.  §-ának (8) be kez dé se alap ján
a köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tást nyúj tó nem ál la mi in téz -
mé nyek nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sa és tá mo ga tá sa, va -
la mint a ki egé szí tõ tá mo ga tás fel té te le i nek meg ál la pí tá sá -
ra, fo lyó sí tá sá ra és a fel hasz ná lás el len õr zé sé re fel hasz nál -
ha tó összeg nagy sá gát az aláb bi ak sze rint ha tá roz za meg:

a) a köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tást el lá tó nem ál la mi
in téz mé nyek fi nan szí ro zá sá ra ren del ke zés re álló elõ irány -

za ton be lül a nor ma tív tá mo ga tás és hoz zá já ru lás, va la mint 
a ki egé szí tõ tá mo ga tás fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ra, fo -
lyó sí tá sá ra és a fel hasz ná lás el len õr zé sé re fel hasz nál ha tó
összeg nagy sá ga az el len õr zés sel érin tett „Köz ok ta tá si
célú hu mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ tá mo ga tás” elõ irány -
zat, azaz a XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um fe je zet 
11. cím, 2. al cím, 3. jog cím cso port, 1. Hu mán szol gál ta tá -
sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa és a XX. Ok ta tá si és Kul -
tu rá lis Mi nisz té ri um fe je zet 11. cím, 2. al cím, 3. jog cím -
cso port, 2. Egy há zi és ki sebb sé gi köz ok ta tá si in téz mé nyek 
ki egé szí tõ tá mo ga tá sa jog cím elõ irány za ta együt tes össze -
gé nek a 0,5%-a, azaz 448,4 mil lió Ft;

b) az a) pont sze rin ti összeg az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um fe je zet, 11. cím, 2. al cím, 3. jog cím cso port,
2. Egy há zi és ki sebb sé gi köz ok ta tá si in téz mé nyek ki egé -
szí tõ tá mo ga tá sa jog cím elõ irány zat ter hé re ke rül el kü lö -
ní tés re;

c) a for rás biz to sít ja a köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tást
nyúj tó nem ál la mi in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban az Ok ta -
tá si Hi va tal, a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó -
sá gai, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Tá mo ga tás -
ke ze lõ Igaz ga tó sá ga el len õr zé si és mo ni tor ing fel ada ta i -
nak for rá sát, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um mo ni -
tor ing te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz szük sé ges fe de ze tet,
to váb bá a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 6., 
15–17., 19., 24–27. pont já ban biz to sí tott tá mo ga tá sok
igény lé si és mo ni tor ing fel ada tai el lá tá sá nak fe de ze tét
a nem ál la mi in téz mé nyek te kin te té ben.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. au gusz tus 31.

2. A Kor mány fel hív ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz -
tert, va la mint a pénz ügy mi nisz tert, hogy a fel ügye le tük alá 
tar to zó tá mo ga tott el len õr zõ szer vek – a tá mo ga tá si szer -
zõ dés sze rint be nyúj tott – el szá mo lá sát és ér té ke lõ be szá -
mo ló ját el len õriz ze.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2010. jú li us 31.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1091/2009. (VI. 12.) Korm.

határozata

kormányhatározat hatályon kívül helyezésérõl

1. Ha tá lyát vesz ti a Kül- és Biz ton ság po li ti kai Ta nács
lét re ho zá sá ról  szóló 2092/2007. (V. 25.) Korm. ha tá ro zat.
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2. Ez a ha tá ro zat 2009. jú ni us 15-én lép ha tály ba és
2009. jú ni us 16-án ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tagjainak
ha tá ro za tai

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 nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek az Eu ró pai Unió Ta ná csa 2003. feb ru ár
18-án kelt, az egy har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal
a tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké -
re lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra
vo nat ko zó fel té te lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 343/2003/EK ren de le té nek al kal ma zá sa ér de ké -
ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló ma gyar–né met és ma -
gyar–fran cia köz igaz ga tá si meg ál la po dá sok (a továb biak -
ban: Meg ál la po dá sok) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok
ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze te ket kéz je gyé vel
lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dá -
sok lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

5. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert és
a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dá sok lét re ho zá sát
köve tõen a Meg ál la po dá sok vég le ges szö ve gé nek meg ál -
la pí tá sá ra  való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro za tok ter ve ze -
tét ha la dék ta la nul ter jesszék a Kor mány elé.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

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 nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, a hon vé del mi mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
a NATO Szö vet sé ges Transz for má ci ós Pa rancs nok ság kö -
zöt ti, a NATO Ka to na-egész ség ügyi Ki vá ló sá gi Köz pont
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ lét re ho zá sá ról és tá -
mo ga tá sá ról  szóló meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál -
la po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert, hogy – az
érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert vagy az ál ta -
la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként
elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Megállapo -
dás lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

5. fel hí vom a hon vé del mi mi nisz tert és a kül ügy mi -
nisz tert, hogy a Meg ál la po dás lét re ho zá sát köve tõen
a Meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra
 való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta -
la nul ter jesszék a Kor mány elé.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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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 nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Cent ral Eu ro pe an Air Traf fic Ser vi ces
(CEATS) meg ál la po dá sok fel mon dá sá ról ren del ke zõ
meg szün te tõ meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po -
dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér -
tés ben – a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár -
gya lá sok ered mé nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je -
gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Megállapo -
dás lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki;

5. fel hí vom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás lét -
re ho zá sát köve tõen a Meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek
meg ál la pí tá sá ra  való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter -
ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék a Kor mány elé.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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