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II. Törvények

2011. évi LIII. törvény
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény módosításáról*

Az Országgyûlés a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény

módosításáról a következõ törvényt alkotja:

1. § Az Országgyûlés a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény

mellékletének a Fejér megyei lehatárolást tartalmazó, vonatkozó rendelkezései, valamint a Hajdú-Bihar megyei

lehatárolást tartalmazó, vonatkozó rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A kistérségek, a kistérségekbe tartozó települések és a kistérségek székhelye

Megye Kistérség név Település Kistérség székhely

Fejér

Bicskei Alcsútdoboz Bicske

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Gánt

Mány

Óbarok

Szár

Tabajd

Újbarok

Vál

Vértesacsa

Vértesboglár

…

…

Martonvásári Baracska Martonvásár

Ercsi

Gyúró

Kajászó

Martonvásár

Ráckeresztúr

Tordas

…

…

Hajdú-Bihar

Derecske-Létavértesi Álmosd Derecske

Bagamér

Derecske
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* A törvényt az Országgyûlés a 2011. május 23-i ülésnapján fogadta el.



Megye Kistérség név Település Kistérség székhely

Hajdúbagos

Hosszúpályi

Kokad

Konyár

Létavértes

Monostorpályi

Sáránd”

2. § E törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi LIV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 48. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A sportközalapítvány hozzájárul a sporttehetségekkel foglalkozó speciális közoktatási intézmények mûködéséhez

és fejlesztéséhez, valamint eredményességi támogatásban részesíti a MOB-ban vagy az MPB-ben tagsággal

rendelkezõ szakszövetség olimpiai sportág olimpiai szakágának olimpiai versenyszámaiban, valamint a paralimpiai

versenyrendszerben 1–3. helyezést elért versenyzõit, valamint e versenyzõk felkészülését közvetlenül segítõ

sportszakembereket. Az eredményességi támogatást a MOB jóváhagyásával – a sportközalapítványnak az

eredményességi támogatás mértékére és az eredményességi támogatásra való jogosultság részletes feltételeire

vonatkozó szabályzata alapján – a sportközalapítvány állapítja meg. Az eredményességi támogatás pénzügyi

feltételeit a sportközalapítvány biztosítja és a támogatást folyósítja. A sportközalapítvány mûködési kiadásai nem

haladhatják meg évente a központi költségvetésbõl folyósított támogatás öt százalékát.”

2. § Az Stv. 62. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„62. § (1) A Kormány a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a „Nemzet Sportolója” címet és az ezzel járó életjáradékot

biztosíthat a magyar sport tizenkét, hatvanadik életévét betöltött, kimagasló eredményt elért sportolónak, aki aktív

sportpályafutását követõen is fontos szerepet töltött be a magyar sportéletben. A Nemzet Sportolóinak a javaslatát a

miniszter terjeszti a Kormány elé.

(2) A „Nemzet Sportolója” cím elnyerésének részletes feltételeit és az életjáradék mértékét a Kormány rendeletben

állapítja meg. Annak, aki a „Nemzet Sportolója” címmel járó életjáradékban részesül, olimpiai járadék nem

folyósítható.

(3) A „Nemzet Sportolója” cím nem adományozható olyan személy részére, akivel szemben az 59. § (5) bekezdése

szerinti érdemtelenségi ok vagy az 59. § (7) bekezdésében meghatározott körülmény áll fenn. A cím birtokosa

érdemtelenné válására, valamint az életjáradék felfüggesztésére az olimpiai járadékra vonatkozó szabályokat

megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a sportigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti javaslat Kormány elé terjesztése

céljából is jogosult adatot igényelni a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra

irányulhat, hogy a Nemzet Sportolói által javasolt személlyel szemben az 59. § (5) bekezdése szerinti érdemtelenségi

ok vagy az 59. § (7) bekezdésében meghatározott körülmény fennáll-e. Ha a Nemzet Sportolói által javasolt személlyel

szemben az 59. § (5) bekezdése szerinti érdemtelenségi ok vagy az 59. § (7) bekezdésében meghatározott körülmény

áll fenn, az errõl szóló adatszolgáltatástól számított tizenöt napon belül a sportigazgatási szerv új javaslat megtételére

kéri fel a Nemzet Sportolóit. A sportigazgatási szerv a Kormány döntéséig tarthatja nyilván és kezelheti az adatokat.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. május 23-i ülésnapján fogadta el.
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(4) A „Nemzet Sportolója” címet elnyert személy a bíróság jogerõs határozatának közlésétõl számított nyolc napon

belül bejelenti a sportigazgatási szervnek, ha a (3) bekezdés szerint érdemtelenné vált a járadékra. Érdemtelenség

esetén a Kormány a „Nemzet Sportolója” címet és az azzal járó életjáradékot a miniszter javaslatára visszavonja.

Érdemtelenség esetén a sportigazgatási szerv az életjáradék folyósítását megszünteti. A bíróság ítéletének jogerõre

emelkedésétõl folyósított életjáradék jogosulatlanul felvett járadéknak minõsül, amelyet a járadékra jogosultnak

vissza kell fizetnie.

(5) Fel kell függeszteni az életjáradék folyósítását annak a „Nemzet Sportolója” címet elnyert személynek, aki

szándékos bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetõeljárás – ide nem értve a magánvád

vagy pótmagánvád alapján indult büntetõeljárást – hatálya alatt áll. A járadékra jogosult az alapos gyanú közlésétõl

számított nyolc napon belül bejelenti a sportigazgatási szervnek, ha ellene büntetõeljárás indult.

(6) Ha a „Nemzet Sportolója” címet elnyert személy igazolja, hogy a vele szemben lefolytatott büntetõeljárásban a

nyomozást megszüntették, vagy a büntetõeljárást jogerõsen befejezték és nem következett be az 59. § (5) bekezdés

szerinti érdemtelenségi ok, a sportigazgatási szerv az igazolástól számított harminc napon belül – a folyósítás

felfüggesztésének napjától számított jegybanki alapkamattal növelve – egy összegben folyósítja részére az elmaradt

életjáradékot.

(7) A sportigazgatási szerv a (6) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az életjáradék továbbfolyósítására

irányuló eljárás jogerõs befejezéséig kezelheti.”

3. § Az Stv. a következõ 78/A. §-sal egészül ki:

„78/A. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2011. évi LIV. törvény (a továbbiakban: módosító

törvény) 2. §-ával megállapított 62. § (1) bekezdése szerinti javaslattétel szabályait elsõ alkalommal a módosító

törvény hatálybalépését követõen, a Nemzet Sportolói létszáma 12 fõ alá csökkenése esetén kell alkalmazni.

(2) A sportközalapítvány a módosító törvény 1. §-ával megállapított 48. (2) bekezdése szerinti, az eredményességi

támogatás mértékére és a támogatásra jogosultság feltételeire vonatkozó szabályzatát a módosító törvény

hatálybalépésétõl számított 30 napon belül köteles meghatározni.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelete
az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság egyes közremûködõ szervezeti, projektirányítási
és kezelési feladatainak meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 8. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 9. § tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló

2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) és k) pontjában,

továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján,

a 12. §, a 13. § és a 14. § c)–h) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés

m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.

(a továbbiakban: Energia Központ Nonprofit Kft.)

a) közremûködõ szervezeti feladatokat lát el azon operatív programok tekintetében, amelyekre jogszabály kijelöli,

b) irányítja a PHARE és Átmeneti Támogatási Programok Szakmai Programfelelõs Szervezete keretében a

fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó intézményfejlesztési projekteket, és

c) kezeli a Magyarországi LIFE Iroda keretében a LIFE projekteket.

2. § (1) Az Energia Központ Nonprofit Kft. jogutóda a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnak (a továbbiakban: KöFI)

a) a KöFI által az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban – e rendelet hatálybalépését

megelõzõen – létesített támogatási jogviszonyok,

b) az a) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, az alaptevékenység ellátásához szükséges

tanácsadói, szakértõi tevékenység ellátására vonatkozó polgári jogi szerzõdések,

c) az 1. mellékletben meghatározott egyéb, a feladatellátást biztosító polgári jogi szerzõdések vonatkozásában, és

d) a KöFI által megszerzett szerzõi jogok és licencek tekintetében.

(2) Az Energia Központ Nonprofit Kft. a KöFI által az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban

– e rendelet hatálybalépését megelõzõen – létesített támogatási jogviszonyok tekintetében jogutódként jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése

érdekében,

b) kiadni a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás visszavonására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot,

c) perbe lépni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pernyertességét elõsegítendõen a folyamatban lévõ peres

eljárásokba.

(3) Az Energia Központ Nonprofit Kft. jogutódként jogosult lefolytatni a KöFI által indított, folyamatban lévõ közbeszerzési

eljárásokat.

3. § A KöFI által, a feladatellátáshoz használt állami tulajdonú eszközök az Energia Központ Nonprofit Kft. tulajdonába,

a tulajdonba adás megtörténtéig az Energia Központ Nonprofit Kft. használatába kerülnek.
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4. § A KöFI-nél az 1. §-ban meghatározott feladatok végrehajtásában a projektek megvalósítását biztosító szervezeti

egységeknél foglalkoztatott közalkalmazottaknak az Energia Központ Nonprofit Kft.-nél való továbbfoglalkoztatása

tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (8) bekezdését kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 14. § b) pontja 2011. október 1-jén lép hatályba.

6. § A rendelet 12. §-a, 13. §-a és 14. § c)–h) pontja

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános

rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. július 11-i

1083/2006/EK tanácsi rendelet,

b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,

2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. július 5-i

1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. július 11-i

1084/2006/EK tanácsi rendelet,

e) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános

rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési

Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok

meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet, és

f) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i

800/2008/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

7. § (1) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs

intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 27. § (2) bekezdése helyébe a következõ

szöveg lép:

„(2) A Kohéziós Alap közremûködõ szervezetet a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter a Kohéziós Alap közremûködõ

szervezet mûködtetéséért – ezen belül a Kohéziós Alap támogatásainak hatékony és jogszabályoknak megfelelõ

felhasználásáért – felelõs, az e rendelet mellékletében meghatározott miniszter egyetértésével kiadott rendeletben

határozza meg.”

(2) Az R1. 33. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap]

„c) a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter, hogy a Kohéziós Alap közremûködõ szervezet mûködtetéséért – ezen belül

a Kohéziós Alap támogatásainak hatékony és jogszabályoknak megfelelõ felhasználásáért – felelõs, az e rendelet

mellékletében meghatározott miniszter egyetértésével kiadott rendeletben a Kohéziós Alap közremûködõ

szervezetet megállapítsa.”

(3) Az R1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

8. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)

Korm. rendelet 24. számú mellékletében foglalt táblázat 18–25. sorában az „Energia Központ Kht.” szövegrész helyébe

az „Energia Központ Nonprofit Kft.” szöveg lép.

9. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló

2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az e rendelet szerinti támogatásokkal összefüggõ pályázatkezelési, lebonyolítási, döntés-elõkészítési és

ellenõrzési feladatok ellátásáról a miniszter az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia

Információs Ügynökség Nonprofit Kft., az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. és a Magyar

Gazdaságfejlesztési Központ bevonásával gondoskodik.”
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10. § (1) A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 25. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben a kedvezményezett támogatási szerzõdésben rögzített azonosító adataiban (például székhely,

adószám, számlavezetõ bank neve, bankszámlaszám) változás lép fel, azt köteles a döntést hozó szerv részére

igazolható módon bejelenteni az Államkincstár honlapján elérhetõ (2. melléklet szerinti) adatváltozás-bejelentõ

formanyomtatvány segítségével. Ezen adatváltozások átvezetése a támogatási szerzõdés módosítását nem igényli.

(8) A kedvezményezett az azonosító adataiban bekövetkezett változásról a (7) bekezdés szerinti formanyomtatvány

két eredeti, kitöltött és aláírt példányának, és a változást igazoló, a módosítás szükségességét alátámasztó

dokumentumoknak igazolható módon történõ megküldésével tájékoztatja a döntést hozó szervet az Államkincstáron

keresztül. Ha a kedvezményezett bankszámlaszáma változik, a (7) bekezdés szerinti formanyomtatvány mellékletéül

csatolni kell az új bankszámlára vonatkozó pénzforgalmi szolgáltató számára adott, a bank által leigazolt (záradékolt)

beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazó levelet is. Az Államkincstár a bejelentett adatváltozást ellenõrzi,

majd a hiánytalanul beérkezett formanyomtatvány egy eredeti példányát mellékletekkel együtt igazolható módon

továbbítja a döntést hozó szerv felé. A kedvezményezett által megküldött adatváltozás bejelentõ lapot és annak

mellékleteit a döntést hozó szerv és az Államkincstár a támogatási szerzõdéssel együtt, ahhoz csatolva kezeli.

(9) A (7) és (8) bekezdés szerinti eljárásmód nem alkalmazható, ha a támogatási szerzõdésbõl eredõ jogokat és

kötelezettségeket harmadik személy a kedvezményezettõl át kívánja vállalni.”

(2) Az R2. 39. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A 25. § (7)–(9) bekezdése, valamint a 31. § rendelkezéseit a (3) bekezdés szerinti jogelõd elõirányzatok terhére

kötött, folyamatban lévõ támogatási ügyek esetén is alkalmazni kell.”

(3) Az R2. 21. § (2) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, valamint a melléklet megjelölésében a „melléklet” szövegrész

helyébe az „1. melléklet” szöveg, az R2. 10. § (4) bekezdésében, valamint 21. § (3) bekezdésében a „mellékletében”

szövegrész helyébe az „1. mellékletében” szöveg lép.

(4) Az R2. az e rendelet 3. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki.

11. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 85. § o) pont od) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter a fejlesztéspolitikáért, a fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenõrzéséért, valamint a

területfejlesztésért való felelõssége körében:

o) szakmailag felügyeli]

„od) „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.,”

[tevékenységét.]

12. § (1) A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból

és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R4.) 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban meghatározott befogadási és jogosultsági kritériumoknak, a

közremûködõ szervezet azt befogadja, és az NFÜ által meghatározott módon tartalmilag értékeli. A közremûködõ

szervezet a benyújtási határidõtõl – folyamatos elbírálás esetén a projektjavaslat beérkezésétõl – számított 7 napon

belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylõt a projektjavaslat befogadásáról (befogadó nyilatkozat). Ha a beérkezõ

projektjavaslatok száma jelentõsen meghaladja a tervezettet, a befogadásról szóló értesítésre meghatározott

határidõt az NFÜ egy alkalommal meghosszabbíthatja.”

(2) Az R4. 26. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[A döntés-elõkészítõ bizottság döntési javaslatot tesz]

„d) a forráskezelõ szervezet által elõterjesztett javaslat alapján a közvetítõk kiválasztására.”

(3) Az R4. 27. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A közvetítõi pályázatok elbírálásáról – a pályázat beérkezésétõl a pályázat elbírálásáról szóló értesítésig, ide nem

számítva a hiánypótlás vagy a kifogás elbírálására irányuló eljárás idõtartamát – a pályázati felhívásban meghatározott,

de legfeljebb 75 napos határidõn belül az NFÜ dönt. E határidõ meghosszabbítására a (3) bekezdésben foglaltakat kell

alkalmazni.”
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(4) Az R4. 64. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A forráskezelõ szervezet a finanszírozási szerzõdés teljesítésének ellenõrzése érdekében az NFÜ részére havonta írásban

beszámol]

„e) a közvetítõ vagy a kedvezményezett által megvalósított jogosulatlan forrásfelhasználásról, és”

(5) Az R4. 83. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A finanszírozási keret terhére megvalósuló intézkedések során a forráskezelõ szervezet által elkövetett

jogszabálysértések vonatkozásában felmerült – a 66. § (3) bekezdése szerinti – szabálytalansági gyanút az NFÜ

vizsgálja ki. A finanszírozási keret terhére megvalósuló intézkedések során a (2)–(8) bekezdésben, a 84. §-ban, a

86–99. §-ban, valamint a 100. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A finanszírozási keret terhére

megvalósuló intézkedések során a közvetítõk és a kedvezményezettek által elkövetett jogosulatlan

forrásfelhasználásokra e fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók.”

13. § (1) Az R4. 18. § (1) bekezdés a) pontjában a „jóváhagyását követõen annak közzététele” szövegrész helyébe a

„jóváhagyásra történõ elõterjesztése” szöveg lép.

(2) Az R4. 18. § (1) bekezdés b) pontjában az „a közvetítõk kiválasztása az NFÜ jóváhagyásával, és velük” szövegrész

helyébe az „a kiválasztott közvetítõkkel” szöveg lép.

(3) Az R4. 18. § (3) bekezdésében az „Az EMIR használatát kivéve a forráskezelõ” szövegrész helyébe az „A forráskezelõ”

szöveg lép.

(4) Az R4. 21. § (12) bekezdésében a „majd az NFÜ jóváhagyását követõen – az NFÜ nevében, vagy kezességvállalás esetén

a saját nevében – a felhívást közzéteszi” szövegrész helyébe a „melyet az NFÜ hagy jóvá és tesz közzé.” szöveg lép.

(5) Az R4. 101. § (5) bekezdésében a „Ptk. 232. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 301. §-a” szöveg lép.

(6) Az R4. 3. mellékletében foglalt táblázat D:5 mezõjében a „Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság” szövegrész

helyébe az „ „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit

Kft.” szöveg lép.

14. § Hatályát veszti

a) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl

szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/B. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint a 33/B. §-a és az azt megelõzõ

alcím,

b) az R3. 85. § n) pont nc) alpontja,

c) az R4. 18. § (1) bekezdés a) pontjában a „– 21. § (1) bekezdése szerinti –” szövegrész,

d) az R4. 32. § (2) bekezdésében a „ , kivéve a forráskezelõ szervezet kezességvállalását” szövegrész és a (2) bekezdés

második mondata,

e) az R4. 34. § (2) bekezdés a) és b) pontja,

f) az R4. 64. § (3) bekezdés d) pontja,

g) az R4. 66. § (3) bekezdésében a „vagy a közvetítõ” szövegrész,

h) az R4. 3. mellékletében foglalt táblázat 6–12. sora, valamint a B:5 mezõ, és

i) a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott pénzügyi

eszközök keretében nyújtható KKV támogatások felhasználására, valamint a forráskezelõ szervezetre vonatkozó

különös szabályokról szóló 2/2008. (V. 29.) NFGM–PM együttes rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

A KöFI egyes feladatai ellátását biztosító – az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi

és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság által jogutódként átvett –

polgári jogi szerzõdések

A B C

1. kötelezettségvállalás
azonosítója

szerzõdõ fél szerzõdés típusa

2. SZ110021 Pepper Szoftver Kft. Szoftverkövetési és támogatási
szerzõdés

3. SZ100142 Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala

Üzemeltetési szerzõdés

4. SZ100224 Jánosik és Társai Kft. Vállalkozási szerzõdés

5. SZ080108 Xerox Magyarország Kft. Bérleti/üzemeltetési szerzõdés

6. SZ080092 Magyar Telekom Nyrt. Üzemeltetéssel kapcsolatos szerzõdés

7. Szer07-00063 Traco Zrt. Bérleti/szolgáltatási szerzõdés

8. SZ100273 Pramonteam Kft. Megbízási szerzõdés

9. Sz080052 Átrium Park Kft. Bérleti szerzõdés

10. Sz11050 Mér-Tan-Terv Kft. Megbízási szerzõdés

11. SZ100204 Special Event Kft. Vállalkozási keretszerzõdés

12. SZ11008 Csalogány Optika Vállalkozási szerzõdés

13. SZ110047 MOL NYrt. egyedi szerzõdés

2. melléklet a 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

„Melléklet az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelethez

A rendeletben meghatározott egyes intézmények mûködtetéséért felelõs személyek

A B

1. Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

2. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
Irányító Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

3. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív
Program Irányító Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

4. Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program és
EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

5. Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
Irányító Hatóság

agrárpolitikáért és az agrár-vidékfejlesztésért
felelõs miniszter

6. Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító
Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

7. INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító
Hatóság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

8. Kohéziós Alap Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

9. Kohéziós Alap környezetvédelmi közremûködõ
szervezet

fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter

10. Kohéziós Alap közlekedési közremûködõ szervezet fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter

11. Kifizetõ Hatóság államháztartásért felelõs miniszter”

13430 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 57. szám



3. melléklet a 86/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelethez

Kedvezményezett neve:

Támogatási szerzõdés szám:

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÕ LAP*

Melyik adat módosítására
vonatkozik a kérelem

A módosítani kívánt adat
a hatályos támogatási szerzõdés szerint

A módosítani kívánt új adat

Kedvezményezett neve

Kedvezményezett címe

Kedvezményezett adószáma

Kedvezményezett cégjegyzékszáma

Kedvezményezett számlavezetõ
hitelintézete

Kedvezményezett számlaszáma

Egyéb**

Kelt:…………………………

P. H.

……………………………..……..

Kedvezményezett

* Az adatváltozást bejelentõ adatlap kizárólag az azonosító- és alapadatok változása esetében alkalmazható, egyéb módosítási esetben a támogatási

döntést hozó szerv jóváhagyása szükséges.

** Az egyéb adatokat pontosan meg kell nevezni.

A változások alátámasztását igazoló dokumentumok csatolása is szükséges az adatlaphoz.”
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A Kormány 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelete
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás
lebonyolításával összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló
2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról

A Kormány

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ egyes

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 12. §-ában,

a 10. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés z) pontjában,

a 12., 14., 18., 19. és 20. § tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. §

(1) bekezdés a), b), c), j) és n) pontjában,

a 13. § tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl

szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) és g) pontjában, valamint (2) bekezdésében,

a 15–17. § tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében

és a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § E rendelet a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával

összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvénnyel (a továbbiakban: Törvény) létrehozott

Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap (a továbbiakban: Alap) szervezetének tevékenységére, mûködésére

és eszközeinek felhasználására (a továbbiakban együtt: gazdálkodás), nyilvántartására, ellenõrzésére, valamint az

adatainak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó elõírásokat állapítja meg.

2. § (1) A magánnyugdíjpénztár a pénzügyi eszközök átadását megelõzõen kettõ munkanappal az Államadósság Kezelõ

Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) részére megküldi az átadásra kerülõ

pénzügyi eszközökre vonatkozó következõ adatokat:

a) a magánnyugdíjpénztár neve,

b) az átadás értéknapja,

c) azon portfolió megjelölése, amelyben a magánnyugdíjpénztár az adott pénzügyi eszközt nyilvántartja,

d) pénzügyi eszköz neve,

e) pénzügyi eszköz kibocsátója,

f) pénzügyi eszköz kibocsátójának székhelye,

g) pénzügyi eszköz fajtája, típusa,

h) pénzügyi eszköz devizaneme,

i) pénzügyi eszköz alapegységének névértéke,

j) pénzügyi eszköz darabszáma,

k) a pénzügyi eszköz átadáskori értékének meghatározására alkalmazott árfolyam,

l) kamatozó pénzügyi eszköz kamatozásának típusa, a kamatozás kezdõ napja és a kamatfizetési gyakorisága,

m) fix kamatozású pénzügyi eszköz esetén a kamatláb mértéke,

n) változó kamatozású pénzügyi eszköz esetén a kamatláb meghatározásának módja, a kamatbázis megjelölése,

o) pénzügyi eszköz átadás utáni, jövõbeni ismert pénzmozgásának napjai és mértéke és típusa,

p) pénzügyi eszköz kamat- és napszámítási konvencióinak meghatározása,

q) pénzügyi eszköz letétkezelõje (beleértve az al-letétkezelõt is) és annak számlaazonosítója.

(2) Értékpapír átadása esetén a magánnyugdíjpénztár a (1) bekezdésben foglaltakon túl a következõ adatokat is

megküldi:

a) értékpapír forgalomba hozatalának módja (nyilvános, zártkörû),

b) az értékpapír kibocsátásának napja,

c) az értékpapír lejáratának napja,

d) értékpapír fajtája és típusa,

e) ISIN kódja, ennek hiányában az azt helyettesítõ azonosító kód,

f) az elszámolási rendszert azonosító kód,

g) szabályozott piacra bevezetett értékpapír esetén a kereskedés helye, és az értékpapír kereskedési kódja.
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(3) A magánnyugdíjpénztár és az Alap közötti utólagos elszámolások magyar forintban kerülnek lebonyolításra a 2011.

május 31. napjára vonatkozóan megállapított piaci érték figyelembe vételével.

3. § Az Alap a vagyonát képezõ eszközöket – számviteli politikájával összhangban – 2011. május 31. napjára vonatkozóan –

az értékesíthetõség szempontjait figyelembe véve – újraértékeli.

4. § Az Országgyûlés által megtárgyalt pénzügyi beszámolót – beleértve a részét képezõ auditált számviteli beszámolót

is – az ÁKK Zrt. honlapján nyilvánosságra kell hozni.

5. § Az Alap Irányító Testülete (a továbbiakban: Testület) elnöke és tagja megbízatásának megszûnése esetén az új tag

kijelölésérõl a korábbi tagot jelölõ személy öt munkanapon belül dönt.

6. § (1) A Testület szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést.

(2) A Testület ülésére bármely tag javasolhat napirendi pontot, amelyet a Testület érdemben megtárgyal.

(3) A Testület üléseirõl összefoglaló készül, amely tartalmazza

a) az ülés helyét és idõpontját,

b) az ülésen résztvevõk nevét,

c) az ülésen tárgyalt írásbeli elõterjesztések címét és az elõterjesztõ megjelölését,

d) a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti ismertetését, az azt felvetõ résztvevõ nevét,

e) a hozzászólók nevét, hozzászólásuk lényegét,

f) szavazás esetén annak tárgyát és számszerû arányát,

g) a testületi döntés lényegét,

h) a Tanács tagjának kérésére szó szerinti nyilatkozatát, illetve egyet nem értését.

(4) A Testület mûködésével kapcsolatos titkársági teendõket az ÁKK Zrt. látja el.

(5) A Testület a jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben az ügyrendje alapján mûködik, amelyet maga határoz

meg.

7. § A Testület az Alap vagyonába tartozó eszközök értékének védelme, továbbá az eszközökbõl fakadó kockázatok

kezelése és csökkentése érdekében azonnali, határidõs, fedezeti, csere és származtatott ügyletek megkötésérõl és

alkalmazásáról is dönthet.

8. § (1) Az Alap mûködtetésével kapcsolatban ÁKK Zrt. a következõ feladatokat látja el:

a) a Törvény 2. § (3) bekezdése szerint az Alap vagyonát képezõ eszközök számbavétele,

b) az Alap vagyonát képezõ eszközök nyilvántartása és kezelése,

c) az Alap vagyonát képezõ, a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok térítésmentes

átadása a Magyar Államnak,

d) az Alap vagyonát képezõ eszközökre vonatkozó értékesítési alapelvek tervezetének elkészítése,

e) az Alap pénzmozgásaira vonatkozó, éves pénzforgalmi terv elkészítése,

f) az Alap bevételeinek a Törvény 7. §-a szerinti felhasználásra vonatkozó javaslat elkészítése,

g) az éves pénzforgalmi terv alapján háromhavi, gördülõ likviditási prognózis készítése a Nyugdíjbiztosítási Alap

és a Kincstár részére,

h) a kincstári egységes számla terhére nyújtandó megelõlegezési kölcsön igénybevételére és törlesztésére

vonatkozó prognózis készítése a Kincstár részére,

i) az Alap vagyonát képezõ eszközök értékesítésére vonatkozó döntési javaslat kidolgozása,

j) a Testület által az Alap vagyonát képezõ eszközök értékesítésére vonatkozó döntések végrehajtása,

k) a Testület által meghozott, az Alap bevételeinek a Törvény 7. §-a szerinti felhasználására vonatkozó döntések

alapján a befizetés végrehajtása,

l) az Alap elõzõ évi tevékenységérõl, gazdálkodásáról és mûködésérõl szóló beszámoló elkészítése és közzététele az

ÁKK Zrt. honlapján,

m) mindazoknak a kötelezettségeknek az ellátása, amelyet jogszabály az Alap kezelõje számára elõír.
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(2) Az ÁKK Zrt. a feladatainak ellátása során harmadik személyt vehet igénybe.

(3) Az ÁKK Zrt. az (1) bekezdés e) pontja szerinti pénzforgalmi tervet jóváhagyásra benyújtja a Testületnek. Indokolt

esetben az ÁKK Zrt. jogosult a jóváhagyott pénzforgalmi terv módosítását kezdeményezni a módosított pénzforgalmi

terv jóváhagyásra történõ benyújtásával.

9. § Az ÁKK Zrt. feladatait, továbbá a harmadik személyek igénybevételének lehetõségét az Alap és az ÁKK Zrt. között

létrejött szerzõdés szabályozza. A szerzõdést az Alap és az ÁKK Zrt. 2011. május 31. napjáig köti meg.

10. § (1) A Testület a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok felhasználása,

valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjérõl szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 61. §-a szerinti

módon és tartalommal adatszolgáltatást teljesít az Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozóan az államháztartásért

felelõs miniszternek.

(2) A Testület az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)

206. §-ában, illetve 17. számú mellékletében elõírt módon, a (3)–(8) bekezdésben meghatározott tartalommal idõközi

mérlegjelentést készít az Alapra vonatkozóan.

(3) A (2) bekezdés szerinti mérlegjelentésben a könyvviteli mérleg tagolásának megfelelõ bontásban az egyes

mérlegsorok állományát és annak változását a következõ összetevõk szerint köteles bemutatni:

a) állomány az év elején,

b) állományváltozás a pénzforgalmi tranzakciók miatt,

c) állományváltozás a nem pénzforgalmi tranzakciók miatt,

d) egyéb volumenváltozás,

e) értékelés,

f) állomány a tárgyidõszak végén.

(4) Az egyes összetevõk meghatározására az Ámr. 19/A. számú mellékletében található kitöltési utasításban foglaltakat

kell alkalmazni.

(5) A (2) bekezdésben foglalt idõközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követõ hónap 45. napjáig, a negyedik

negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követõ hatvan napon belül; az éves jelentést az éves

beszámoló benyújtásának, illetve a költségvetési zárszámadás munkálatainak határidejével megegyezõen kell

elektronikus formában az államháztartásért felelõs miniszternek benyújtani.

(6) A Testület az Alap idõközi mérlegjelentésének részét képezõ az Ámr. 18. számú melléklete szerinti részesedések és

a részesedések utáni osztalékok alakulásáról készített jelentést az éves beszámolóval egyidejûleg köteles elkészíteni és

megküldeni az államháztartásért felelõs miniszternek.

(7) Az Alap az idõközi mérlegjelentés részét képezõ, az Ámr. 19. számú melléklete szerinti adatszolgáltatás alól mentesül.

(8) Az Alap az Ámr. 25. § (3) bekezdése és 1. számú melléklete alapján a költségvetési tervezésbe bevonandó

államháztartáson kívüli szervezet.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 20.00 órakor lép hatályba.

12. § A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak

a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„7. § A központi nyilvántartás az Mpt. 123. § (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az érintett pénztártagok írásbeli

tájékoztatása érdekében eseti adatszolgáltatásként, az Mpt. 120/A. § (9) bekezdése szerinti adatszolgáltatást

a pénztári adatszolgáltatások beérkezését követõ hónap 10. napjáig teljesíti.”

13. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a következõ 30/B. §-sal egészül ki:

„30/B. § (1) Az állami adóhatóság a Tbj. 51. § (2) bekezdésében, továbbá a 20. § (2) bekezdésben foglalt adategyeztetés

eredménye alapján a 2011. április 30-ig beérkezett – a 2007. január 1. és 2010. szeptember 30. közötti bevallási

idõszakokra vonatkozó tagdíj, tagdíj-kiegészítésekre vonatkozó – foglalkoztatói helyesbítéseket (önellenõrzés, adózói

javítás) 2011. május 31-ig átadja az érintett magánnyugdíjpénztár részére, annak érdekében, hogy a tagok

könyveletlen befizetései elõírásra kerüljenek.
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(2) A magánnyugdíjpénztár az (1) bekezdésben foglalt adatátadás, valamint a rendelkezésére álló adatok (pl. az állami

adóhatóság korábbi adatközlése) alapján a függõ tételek azonosítását elvégzi, és a tagi követelés összegét a tag

egyéni számláján az Mpt. 24. § (11) bekezdés szerinti átadás idõpontjáig nyilvántartásba veszi (jóváírja).

(3) Az állami adóhatóság a Tbj. 51. § (2) bekezdésében, továbbá a 20. § (2) bekezdésben foglalt adategyeztetést

a 2011. április 30-a után beérkezett foglalkoztatói helyesbítések (önellenõrzés, adózói javítás) esetén kizárólag

a magánnyugdíjpénztári tagok vonatkozásában végzi el.”

14. § (1) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.

(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mvhr.) 2. § m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, továbbá a §

a következõ n) és o) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„m) a mûködési és a likviditási tartalék forrásai kimerültnek tekintendõk: amennyiben a pénztár tárgyhónapot megelõzõ

havi zárásakor meglévõ saját tõkéjének, mûködési céltartalékának, valamint likviditási és kockázati céltartalékának

likvid eszközökben meglévõ eszközfedezete nem nyújt fedezetet a tárgyhónapot követõ hónap mûködési kiadásaira;

n) a saját tõke és a mûködési céltartalék eszközfedezete: a mûködési célú befektetési portfolió részét képezõ eszközök,

valamint a mûködési célt szolgáló egyéb, forgóeszköznek minõsülõ eszközök;

o) a likviditási és kockázati céltartalék eszközfedezete: a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió részét képezõ

eszközök.”

(2) Az Mvhr. 37/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az Mpt. 120/A. § (10) bekezdésében meghatározott pénztári adatszolgáltatást a 11. számú melléklet szerint kell

teljesíteni a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap részére történõ elszámolás fordulónapját követõ hó

15. napjáig.”

(3) Az Mvhr. 42. § (27) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (28)–(30) bekezdéssel

egészül ki:

„(27) A mûködési és a likviditási tartalék forrásai kimerülése esetén az Mpt. 62/A. §-a alapján – a mûködés

finanszírozása érdekében – az egyéni számlán végrehajtott csökkentést – a mûködési céltartalékon belül – jövõbeni

kötelezettségekre képzett céltartalék növekedéseként és az egyéni számlán jóváírt hozambevételekbõl képzett

céltartalék felhasználásként kell elszámolni.

(28) Az Mpt. 24. §-ának (13) bekezdése alapján a visszalépõ tag egyéni számlájáról kivezetett, mûködési tartalék javára

jóváírandó összeggel – a mûködési céltartalékon belül – a jövõbeni kötelezettségekre képzett céltartalékot kell

növelni.

(29) A (27)–(28) bekezdések szerint a jövõbeni kötelezettségekre képzett céltartalék részeként megképzett

céltartalékokat elkülönítetten kell megképezni és a hozzárendelt, felmerült mûködési költségek összegében kell

felhasználni a pénztár számviteli politikában rögzített döntésétõl függõen, az adott költség felmerülésekor tételesen

vagy meghatározott gyakorisággal egy adott idõszak alatt felmerült költségek összegében.

(30) A (28) bekezdés szerinti céltartalékot az annak fedezetére szolgáló pénzeszköz fel nem használt összegének

az Mpt. 24. § (13) bekezdése szerint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap részére történõ átadásakor meg kell

szüntetni.”

(4) Az Mvhr. 42/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„42/B. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén a pénztártag

kilépésekor vagy tagsági jogviszonyának egyéb módon történõ megszûnésekor érvényes elszámolási szabályok

szerint kell eljárni a (2)–(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén a fedezeti tartalékot

csökkenteni kell a tag egyéni számlán lévõ követelésének a taggal szembeni kötelezettségek számlára átvezetett

összegével.

(3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén a taggal szembeni

kötelezettséget a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szembeni kötelezettség nyilvántartásba vételével kell

megszüntetni. Egyidejûleg a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szemben keletkezett kötelezettséget

a visszalépõ tag követelésének megfelelõ fedezeti célú befektetésekben lévõ eszközöknek a Nyugdíjreform és

Adósságcsökkentõ Alap részére történõ átadásával kell megszüntetni.
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(4) A függõ tételként nyilvántartott befizetések kapcsán a tagokkal szemben fennálló beazonosítatlan

kötelezettséget, valamint a függõ tételként nyilvántartott befizetések befektetési hozamából képzett céltartalékot

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szemben fennálló kötelezettségek nyilvántartásba vételével

egyidejûleg kell megszüntetni. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szemben keletkezett kötelezettséget

a függõ befektetési portfolió hozammal együttes értékének megfelelõ eszközök – illetve külön jogszabály szerinti

esetben azok értékének megfelelõ pénzeszközök – Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap részére történõ

átadásával kell megszüntetni. A függõ befektetési portfolió hozamával együttes értékének fedezeteként átadott

eszközök értékét a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kell kimutatni.

(5) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alappal szembeni (3)–(4) bekezdés szerinti kötelezettség pénztõl eltérõ

eszköz átadásával történõ megszüntetésekor az eszköz átadására – jellegétõl függõen – az értékesítés elszámolási

szabályait kell alkalmazni. Az átadott eszköz kivezetett könyv szerinti értékét és értékelési különbözetét ráfordításként,

beszámítási értékét bevételként és az átvevõvel szembeni követelésként kell elszámolni. Az átvevõvel szembeni

követelést a vele szemben fennálló kötelezettségbe való beszámítással kell megszüntetni. A beszámítást követõen

fennmaradó különbözetet pénzügyileg rendezik a felek.

(6) Az (5) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történõ elszámolását megelõzõen az átadásra kerülõ

eszközök külön jogszabály szerinti fordulónapra vonatkozóan végrehajtott piaci értékelését az általános szabályok

szerint kell elszámolni.

(7) Az (5) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történõ elszámolásakor a (6) bekezdés szerinti átértékelés alá

vont eszközök beszámítási értékének (eladási árának) az átadott eszközöknek az értékelés fordulónapjára

vonatkozóan végrehajtott és elszámolt piaci értékelés szerinti értéke minõsül.

(8) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alaptól a külön jogszabály szerint visszakapott, visszalépõ tagot megilletõ

tagi kifizetés fedezetére szolgáló összeget a pénztár a volt tagokkal szembeni kötelezettségként veszi fel könyveibe

a pénzeszközök növekedésével egyidejûleg. A kötelezettséget a volt tag rendelkezése szerint

a) a részére történõ kifizetéssel,

b) az általa megjelölt önkéntes pénztárba való átutalással,

c) a Nyugdíjbiztosítási Alapba – a volt tag javára megnyitott egyéni számlára – való átutalással

szünteti meg a pénztár.

(9) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alaptól a külön jogszabály szerint visszakapott, nyugdíjpénztári tagot

megilletõ beazonosított függõ befizetéseknek és azok hozamának megfelelõ pénzeszközt a tag pénztárral szembeni

követelését tartalmazó egyéni számla javára számolja el a pénztár. Egyidejûleg a 0. Nyilvántartási számlák

számlaosztályból ki kell vezetni a függõportfolió fedezeteként átadott eszközök értékének – (4) bekezdés szerint – ott

kimutatott összegét.

(10) A pénztár a mûködési és likviditási tartalékok kimerülésekor külön jogszabály szerint a mûködési kiadások

finanszírozására kapott összeget a mûködési célú egyéb bevételek között számolja el.”

(5) Az Mvhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(6) Az Mvhr. 6. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(7) Az Mvhr. 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(8) Az Mvhr. 10. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(9) Az Mvhr. 11. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

15. § (1) Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övhr.) 7. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(2) Az Övhr. 8. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) Az Övhr. 10. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(4) Az Övhr. 11. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(5) Az Övhr. 14. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
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16. § (1) A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minõsülõ egyéb szervezet

különösen: a Pénz- és Tõkepiaci Állandó Választottbíróság, a közhasznú szervezetként mûködõ felsõoktatási

intézmény, a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsõoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori

Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, az európai területi együttmûködési csoportosulás,

az európai kutatási infrastruktúráért felelõs konzorcium, valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap.”

(2) Az Eszr. 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságait a 20/A-20/C. §-ok tartalmazzák.”

(3) Az Eszr. „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap beszámolókészítési és könyvvezetési sajátosságai

20/A. § (1) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával

összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Nyt.) hatálya alá tartozó

Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap (a továbbiakban: Alap) a Tv. elõírásait a (2)–(5) bekezdésben és

a 20/B–20/C. §-ban foglaltak figyelembevételével alkalmazza.

(2) Az Alap üzemgazdasági szemléletû kettõs könyvviteli nyilvántartással alátámasztott éves beszámolót köteles

készíteni.

(3) Az Alap éves beszámolója a Tv. 1. számú mellékletében szereplõ „A” változat szerinti mérlegbõl, a Tv. 2. számú

mellékletében szereplõ, összköltség eljárással készülõ „A” változat szerinti eredménykimutatásból, valamint

a 20/C. § (1) bekezdése szerinti tartalmú kiegészítõ mellékletbõl áll.

(4) Az Alap üzleti jelentést nem készít.

(5) Az Alap számviteli politikájában – a Tv.-ben foglaltakon túlmenõen – rendelkezni kell:

a) az eszköz-forrás értékelési szabályzat keretében az alap vagyonát képezõ eszközök piaci értékelésének részletes

szabályairól,

b) az Alap vagyonát képezõ eszközök értékesítésének és átadásának elszámolási szabályairól,

c) az Alap mûködtetésével összefüggésben, valamint az Alap vagyonát képezõ eszközök kezelésével, értékesítésével

és átadásával összefüggésben felmerült költségek, igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások

elkülönítésérõl.

20/B. § (1) Az Alap mérlegében a Tv. szerinti jegyzett tõke helyett induló tõke szerepel. Az induló tõke az Nyt.

2. § (3) bekezdése szerint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagok követeléseinek azon összege,

amelyet a magánnyugdíjpénztárak a tagok portfoliójában lévõ eszközök formájában bocsátanak az Alap

rendelkezésére a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban:

Mpt.) 24. § (11) bekezdése szerint, továbbá a függõ tételként nyilvántartott befizetések és hozamaik összegében az

Alap által a magánnyugdíjpénztáraktól átvett eszközök értéke, valamint a visszalépõ tagok követeléseinek azon része,

amelyet a Pénztárak Garancia Alapja a visszalépõ tagokra vonatkozó garanciális kifizetésre fordítható eszköz címén

bocsát az Alap rendelkezésére az Mpt. 89. § (8) bekezdése szerint.

(2) A pénzeszközök között kell kimutatni – a Tv.-ben foglaltakon túlmenõen – az Alap Magyar Államkincstárnál

vezetett

a) pénzforgalmi számláján lévõ forintpénzkészlet, valamint

b) devizaszámláján lévõ devizakészlet számviteli politikában választott árfolyamon forintra átszámított

összegét.

(3) A pénzeszközökrõl vezetett fõkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartás keretében biztosítani

kell, hogy a külön jogszabályban meghatározott címeken bekövetkezõ forgalmi tételek elkülönítésére szolgáló

alszámlákon történõ pénzmozgások elkülönítetten megállapíthatók legyenek.
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(4) Az Alap részére az Nyt. 8. § (2) bekezdése szerint az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által vezetett ügyfélszámlán lévõ pénzeszközök összegét az Alap az ÁKK

Zrt.-vel szembeni követelésként mutatja ki egyéb követelései között.

(5) Az Alap vagyonát képezõ induló tõke részeként – a magánnyugdíjpénztáraktól, valamint a Pénztárak Garancia

Alapjától – az (1) bekezdés szerint átvett eszközöket a nyugdíjpénztár, valamint a Pénztárak Garancia Alapja által az

átadási értékként meghatározott, az átadásról készült dokumentációban rögzített értéken kell fel venni az Alap

könyveibe az induló tõkével szemben.

(6) Az (1) bekezdés szerint átvett eszközöket az Alapnál át kell értékelni:

a) az átvétel napjára vonatkozóan, a külön jogszabályban meghatározott fordulónapon érvényes piaci értékre

a számviteli politikában rögzített szabályok szerint és az átértékelésbõl adódó különbözetet az eszközhöz rendelt

értékelési különbözet számlán – bekerüléskori átértékelési különbözet címén elkülönítetten – kell elszámolni

jellegétõl függõen a pénzügyi mûveletek egyéb bevételeivel vagy egyéb ráfordításaival szemben;

b) minden hónap utolsó napjára, valamint a mérleg fordulónapjára, mint értékelési fordulónapra vonatkozóan,

a fordulónapon érvényes piaci értékre a számviteli politikában rögzített szabályok szerint és az átértékelésbõl adódó

különbözetet az eszközhöz rendelt értékelési különbözet számlán kell elszámolni jellegétõl függõen a pénzügyi

mûveletek egyéb bevételeivel vagy egyéb ráfordításaival szemben.

(7) Az (1) bekezdés szerint átvett eszközök után értékvesztést és értékhelyesbítést elszámolni nem lehet.

(8) Az anyagjellegû ráfordításokon belül elkülönítetten kell kimutatni az átvett eszközök befektetésével

összefüggésben – az Nyt. 8. § (3) bekezdése szerint – igénybevett és egyéb szolgáltatások költségét, valamint az Alap

mûködtetésével összefüggésben igénybevett és egyéb szolgáltatások költségét.

(9) Az Nyt. 7. §-ának megfelelõen az Alap vagyonát képezõ eszközök értékesítésébõl származó bevételbõl

a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet részére, valamint a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság költségvetésérõl

szóló törvényben meghatározott elõirányzata javára befizetett összeget az egyéb ráfordításokon belül elkülönítetten

kell kimutatni.

(10) Az Alap vagyonát képezõ, (1) bekezdés szerint átvett, a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapíroknak (a továbbiakban: állampapírok) az átvételt követõen az Nyt. 9. §-a szerint bevonandó állományát

a magyar állam részére ellentételezés nélkül történõ átadásakor az egyéb ráfordításokkal szemben, elkülönítetten kell

elszámolni az Alap könyveiben.

(11) Az Nyt. 7. §-a szerint az Alap vagyonát képezõ eszközök értékesítésébõl származó bevételbõl az államadósság

csökkentésére fordítandó részt, annak módjától függõen

a) az értékesítés ellenében kapott állampapírnak a magyar állam részére ellentételezés nélkül történõ átadásakor

az egyéb ráfordításokkal szemben, elkülönítetten kell elszámolni,

b) az államadósságnak minõsülõ – harmadik féllel szembeni – tartozás pénzügyi rendezésekor az egyéb

ráfordításokkal szemben kell elszámolni.

(12) Az Alap a magánnyugdíjpénztárak részére külön jogszabály alapján átadott,

a) a tagi kifizetések,

b) a beazonosított függõ befizetések és hozamaik nyugdíjpénztári tagokat megilletõ összegének,

c) a magánnyugdíjpénztár mûködési és likviditási tartalékainak kimerülése esetén mûködési célú kifizetések

fedezetéül szolgáló eszközöket az egyéb ráfordítással szemben vezeti ki könyveibõl jogcímenként elkülönítve.

20/C. § (1) Az Alap kiegészítõ melléklete tartalmazza:

a) az Alap vagyonát képezõ eszközöket fajtánként és azok értékét,

b) az Alap vagyonát képezõ azon tulajdoni részesedést jelentõ értékpapírok értékét, amelyek többségi vagy

minõsített többségi befolyást biztosítanak az Alap javára, továbbá ezen részesedések kibocsátójának nevét,

székhelyét, saját tõkéjét, jegyzett tõkéjét, tartalékait, a benne birtokolt részesedés arányát, legutolsó üzleti évi

beszámolójában szereplõ mérleg szerinti eredményét,

c) az Alap által a központi költségvetés javára teljesített befizetések értékét,

d) az Alap által a Nyugdíjbiztosítási Alap javára teljesített befizetések értékét,
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e) az államadósság csökkentésére fordított összeg címén az Alap által

ea) a központi költségvetés rendelkezésére ilyen céllal átadott állampapírok értékét, és

eb) az államadósságnak minõsülõ tartozás harmadik felekkel szemben kiegyenlített összegét.

f) a 20/B. § (12) bekezdése szerint a magánnyugdíjpénztárnak átadott eszközök értékét jogcímenkénti

részletezésben.

(2) Az Alap éves beszámolóját könyvvizsgálóval kell felülvizsgáltatni.

(3) Az Alap könyvvizsgáló által felülvizsgált és az Alap Irányító Testülete által jóváhagyott éves beszámolóját,

az Országgyûlés elé beterjesztett pénzügyi beszámoló részeként az ÁKK Zrt. honlapján kell közzétenni a külön

jogszabályban foglaltak szerint.”

(5) Az Eszr. a 20/C. §-t követõen a következõ címmel egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés
20/D. § E rendelet 2. § (2) bekezdése és 3. § (1) bekezdése az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló

2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához

szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

17. § (1) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evhr.) 12. számú melléklete e rendelet

11. melléklete szerint módosul.

(2) Az Evhr. 13. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(3) Az Evhr. 14. számú melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

18. § (1) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdés utolsó mondatának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ pénztártag részére a 2010. és 2011. évre vonatkozó

számlaértesítõt a kifizetést követõ 5 munkanapon belül, de legkésõbb 2011. augusztus 31-ig kell megküldeni.”

(2) Az R. 22. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ pénztártagok számára küldendõ számlaértesítõ

a (3) bekezdésben foglaltakon túl az alábbiakat tartalmazza:

a) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap részére az Mpt. 24. § (11) bekezdése alapján átutalt tagi követelés

összegét, csökkentve a visszalépõ tagi kifizetés összegével,

aa) az egyéni számlán jóváírt tagdíj összegét csökkentve az egyéni számlán jóváírt hozamokkal,

ab) az egyéni számlán jóváírt hozam összegét,

ac) a hozamgarantált tõke összegét, továbbá

b) a visszalépõ tagi kifizetés összegét,

ba) a munkavállalói tagdíj-kiegészítés összegét,

bb) munkáltatói tagdíj-kiegészítés összegét,

bc) a hozamgarantált tõke feletti összeget,

bd) a visszalépõ tagi kifizetés összegének (munkavállalói, munkáltatói tagdíj-kiegészítés összege, hozamgarantált

tõke feletti összeg) kifizetésével kapcsolatban felmerülõ költség összegét.”

19. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010.

(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A magánnyugdíjpénztár a függõ tételként nyilvántartott befizetések Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ

Alap (a továbbiakban: Alap) részére történõ átadása során figyelmen kívül hagyja azokat az eszközöket, amelyeket az

Alap bármely okból nem szerezhet meg (így különösen, amely eszköz tulajdonjogát nem szerezheti meg, az ügylet

alanyává nem válhat), továbbá azokat, amelynek az Alap részére történõ átruházása bármely egyéb okból nem

lehetséges 2011. június 12. napjáig. Ilyen eszközök a függõ tételek fedezetéül átadott eszközök között nem

szerepelhetnek és ezen eszközök értékének megfelelõ pénzösszeget kell az Alap részére átadni.

(2) A magánnyugdíjpénztár az Alap részére a pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket oly módon köteles átadni, hogy

azok felett az Alap per-, teher-, igény- és mindenfajta korlátozástól mentes tulajdonjogot szerezzen.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 57. szám 13439



(3) A magánnyugdíjpénztár az Mpt. 4. § (2) bekezdés zsk) pontja szerinti visszalépõ tagi kifizetések összegét az Alaptól

írásban visszaigényli. Az Alap a magánnyugdíjpénztár visszaigénylésének kézhezvételét követõ 2 munkanapon belül

kezdeményezi a visszaigényelt összegnek a magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi számlájára történõ átutalását.

A magánnyugdíjpénztár a visszalépõ tagi kifizetéseket a tag 6. § szerinti nyilatkozatának megfelelõen, a visszaigényelt

összeg jóváírását követõ 8 munkanapon belül, de legkésõbb 2011. augusztus 31-ig végzi el.

(4) A magánnyugdíjpénztár a 2011. május 31-én függõ tételként nyilvántartott és az Alap részére átadott összeget

befizetõnkénti (foglalkoztatónkénti) részletezettséggel, a 0-ás számlaosztályban elkülönítetten köteles nyilvántartani.

(5) A 2011. május 31-én függõ tételként nyilvántartott és az Alap részére átadott magánnyugdíjpénztári

befizetésekbõl és azok hozamaiból a pénztártagokra 2011. május 31-ét követõen azonosított tagdíj és azok

hozamainak összegét a magánnyugdíjpénztár havonta, az adott hónapot követõ hónap 8. napjáig az Alaptól írásban

visszaigényli és az összeg visszautalását követõen az érintett pénztártag egyéni számláján haladéktalanul jóváírja. Az

Alap a magánnyugdíjpénztár visszaigénylésének kézhezvételét követõ 2 munkanapon belül kezdeményezi

a visszaigényelt összegnek a magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi számlájára történõ átutalását.

(6) A visszaléptetés során a magánnyugdíjpénztár az eszközök átadásával és az átutalásokkal kapcsolatos tényleges

banki, tõzsdei, elszámolóházi és postai költségeket a tagi követeléssel szemben érvényesítheti.”

(2) Az R1. 4. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A Pénztárak Garanciaalapja a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapnak átadott, garanciális kifizetésekre

fordítható pénzeszközeinek egy tagra jutó összegét az eszközátadást követõ 15 napon belül közli

a magánnyugdíjpénztárakkal.”

(3) Az R1. 6. § (4) bekezdés elsõ és második mondatának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ha a volt tag a (3) bekezdés szerinti felhívás kézhezvételét követõ 30 napon belül, de legkésõbb 2011. május 31-ig

nem nyilatkozik, a magánnyugdíjpénztár a visszalépõ tagi kifizetések összegét a lakcímére utalja ki. Az át nem vett és

a magánnyugdíjpénztárhoz visszaérkezett összeget a magánnyugdíjpénztár – a volt tagnak társadalombiztosítási

nyugdíjrendszerben létrejövõ egyéni számláján történõ jóváírás érdekében – a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a visszaérkezést követõ 30 napon belül, de legkésõbb 2011. november 20-ig utalja át.”

(4) Az R1. 4. § (1) bekezdésében a „2011. szeptember 30-áig” szövegrész helyébe a „2011. május 31-éig” szöveg lép.

20. § A pénz- és tõkepiaci szervezetek, az egyes pénz- és tõkepiaci szolgáltatásokat is végzõ egyéb vállalkozások, valamint

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. §

(3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) E rendelet 3–5. §-a, 7. § (2) bekezdése, 9. §-a, 11–21. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 5. számú mellékletének módosítása

Az Mvhr. 5. számú mellékletében a „J) DEVIZAMEGFELELTETÉSI KIMUTATÁS” címû táblázat helyébe a következõ

táblázat lép:

„J) Devizamegfeleltetési kimutatás

Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

ISIN kód
Értékpapír

megne-
vezése

Klasszikus
portfolió

%

Kiegyen-
súlyozott
portfolió

%

Növeke-
dési

portfolió
%

Mód

1 2 3 4 5 6

a b c d e Z

71MN1 A 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 16/G. §-ában
foglalt devizamegfeleltetési
szabályok szerinti
devizakitettsége aránya

71MN2001 A 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 16/G. §-ában
foglalt devizamegfeleltetési
szabályok szerint
figyelembe vett befektetési
eszközök a portfólió
arányában

…

71MN2999 A 282/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet 16/G. §-ában
foglalt devizamegfeleltetési
szabályok szerint
figyelembe vett befektetési
eszközök a portfólió
arányában

”

2. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 6. számú mellékletének módosítása

Az Mvhr. 6. számú mellékletében a „C) Kezelt vagyon vagyonkezelõk közötti megoszlása” címû táblázat helyébe

a következõ táblázat lép:

„C) A Kezelt vagyon vagyonkezelõk közötti megoszlása

Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

Vagyon-
kezelõ

megneve-
zése

Kezelt
vagyon
aránya

(%)

Kezelt
vagyon
összege

(ezer forint)

Mód

1 2 3 4

a b c z

001 71ML001 Vagyonkezelõ 1

...

71ML099 Vagyonkezelõ 99

002 71ML100 Kezelt vagyon összesen

”
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3. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 9. számú mellékletének módosítása

Az Mvhr. 9. számú mellékletében a „Portfolió állomány 20... év ... negyedév a választható portfoliós rendszert mûködtetõ magánnyugdíjpénztárnál” címû táblázat helyébe

a következõ táblázat lép:
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„Portfólió állomány 
20.. év …. negyedév 

A választható portfoliós rendszert működtető magánnyugdíjpénztárnál 
Nagyságrend: ezer forint 

Fedezeti portfolió 

Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott 
portfolió 

Növekedési 
portfolió 

Szolgáltatási 
tartalék 

Fedezeti portfolió 
összesen 

Működési 
portfolió 

Likviditási és 
kockázati portfolió

 

Azonosítatlan 
befizetések 

 

   
 

 
  
  

Összesen 
  
  

  
  
  

  
  

Könyv 
sze-
rinti 

érték 

Piaci 
ér-
ték 

Könyv 
sze-
rinti 

érték 

Piaci 
ér-
ték 

Könyv 
sze-
rinti 

érték 

Piaci 
ér-
ték 

Könyv 
sze-
rinti 

érték 

Piaci 
ér-
ték 

Könyv 
sze-
rinti 

érték 

Piaci 
ér-
ték 

Könyv 
sze-
rinti 

érték 

Piaci 
ér-
ték 

Könyv 
sze-
rinti 

érték 

Piaci 
ér-
ték 

Könyv 
sze-
rinti 

érték 

Piaci 
ér-
ték 

db 
Könyv 
szerinti 
érték 

Piaci 
érték 

  
Mód  

  
  

  
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 

Sor-
szám 

PSZÁF 
kód 

Megnevezés

ISIN 
azo-
nosí-

tó 
kód 

db 

a b 

db

c d 

db

e f 

db

g h 

db 

i j 

db

k l 

db

m n 

db

o p  q r z 

    Portfolió 
összesen                                                       

    
Bankszámlák 
és készpénz 
összesen 

                                                      

    
Házipénztár 
(forint és 
valuta) 

                                                      

    

Pénzforgalmi 
számla és 
befektetési 
számla 

                                                      

    

Lekötött 
betét (betét-
szerződés): 
hitelintézeti 
betétszámlán 
lekötött 
pénzösszeg 

                                                      

    Értékpapírok 
összesen                                                       



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2011.évi57.szám
13443

    

Hitelviszonyt 
megtestesítő 
értékpapírok 
(kötvények) 

                                                      

    Magyar 
állampapír 

                                                      

    

Értékpapír, 
melyben 
foglalt köte-
lezettség 
teljesítéséért 
a magyar 
állam 
készfizető 
kezességet 
vállal 

                                                      

    Külföldi 
állampapír 

                                                      

    

Értékpapír, 
melyben 
foglalt köte-
lezettség 
teljesítéséért 
külföldi állam 
készfizető 
kezességet 
vállal 
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Magyar-
országon 
bejegyzett 
gazdálkodó 
szervezet 
által nyilvá-
nosan 
forgalomba 
hozott 
kötvény 

                                                      

    

Külföldön 
bejegyzett 
gazdálkodó 
szervezet 
által nyilvá-
nosan 
forgalomba 
hozott 
kötvény 

                                                      

    

Magyar-
országon 
bejegyzett 
hitelintézet 
által nyilvá-
nosan 
forgalomba 
hozott 
kötvény 

                                                      

    

Külföldön 
bejegyzett 
hitelintézet 
által nyilvá-
nosan 
forgalomba 
hozott 
kötvény 

                                                      

                                                                

    

Magyar-
országi helyi 
önkor-
mányzat által 
nyilvánosan 
forgalomba 
hozott 
kötvény 
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Külföldi 
önkor-
mányzat által 
nyilvánosan 
forgalomba 
hozott 
kötvény 

                                                  
  

  
  

  
  

  
  

  

    Részvények                                                       

    

A Budapesti 
Értéktőzsdére 
vagy más 
elismert 
érték-
papírpiacra 
bevezetett 
Magyar-
országon 
nyilvános 
forgalomba 
hozott 
részvény 

                                                      

    

Magyar-
országon 
kibocsátott, 
nyilvánosan 
forgalomba 
hozott 
részvény, 
melynek 
kibocsátója 
kötelezett-
séget vállalt 
az általa 
adott érték-
papír fél éven 
belüli, 
bármely 
tőzsdére 
vagy elismert 
értékpapír-
piacra 
történő 
bevezetésére, 
és a beveze-
tésnek nincs 
törvényi vagy 
egyéb aka-
dálya, vagy 
olyan 
részvény, 
amelyre a 
vételt 
megelőző 
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30 napon 
belül folya-
matosan 
legalább két 
befektetési 
szolgáltató 
nyilvános 
módon 
vissza-
vonhatatlan 
vételi 
kötelezett-
séget jelentő 
árfolyamot 
tesz közzé.  

    

Tőzsdére 
vagy más 
elismert 
értékpapír-
piacra 
bevezetett, 
külföldön 
kibocsátott, 
nyilvánosan 
forgalomba 
hozott 
részvény 

                                                      

    

Külföldön 
kibocsátott, 
nyilvánosan 
forgalomba 
hozott 
részvény, 
melynek 
kibocsátója 
kötelezett-
séget vállalt 
az általa 
adott érték-
papír fél éven 
belüli, 
bármely 
tőzsdére 
vagy elismert 
értékpapír-
piacra 
történő 
bevezeté-
sére, és a 
bevezetésnek 
nincs 
törvényi  
vagy egyéb 
akadálya, 
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vagy olyan 
részvény, 
amelyre 
a vételt 
megelőző 
30 napon 
belül 
folyamatosan 
legalább két 
befektetési 
szolgáltató 
nyilvános 
módon 
visszavon-
hatatlan 
vételi 
kötelezett-
séget jelentő 
árfolyamot 
tesz közzé. 

    

Befektetési 
jegyek, illetve 
egyéb 
kollektív 
befektetési 
értékpapír 

                                                      

    

Magyar-
országon 
bejegyzett 
befektetési 
alap befek-
tetési jegye, 
ide nem értve 
az ingatlan 
befektetési 
alapot 

                                                      

    

Magyar-
országon 
bejegyzett 
ingatlan 
befektetési 
alap befek-
tetési jegye 

                                                      

    

Külföldön 
bejegyzett 
befektetési 
alap befek-
tetési jegye, 
ide nem értve 
az ingatlan 
befektetési 
alapot 
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Külföldön 
bejegyzett 
ingatlan 
befektetési 
alap befek-
tetési jegye 

                                                      

    

Egyéb 
kollektív 
befektetési 
értékpapír 

                                                      

    Jelzáloglevél                                                       

    

Magyar-
országon 
bejegyzett 
jelzáloghitel-
intézet által 
kibocsátott, 
nyilvánosan 
forgalomba 
hozott 
jelzáloglevél 

                                                      

    

Külföldön 
bejegyzett 
jelzáloghitel-
intézet által 
kibocsátott, 
nyilvánosan 
forgalomba 
hozott 
jelzáloglevél 

                                                      

    Határidős 
ügyletek                                                       

    Opciós 
ügyletek                                                       

    Repóügyletek                                                       

    SWAP 
ügyletek                                                       

    Ingatlan                                                       
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Értékpapír-
kölcsönzési 
ügyletekből 
származó 
követelések 

                                                      

    Kockázati 
tőkealapjegy                                                       

    

Egyéb, 
tőzsdén vagy 
más szabá-
lyozott 
piacon 
jegyzett 
értékpapír 

                                                      

                                                                

    
Követelés 
értékpapír 
ügyletekből 

                                                      

    
Kötelezettségek 
értékpapír 
ügyletekből 

                                                      

    
Portfoliót 
választó 
tagok száma 

                                                       

 
 

”



4. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Mvhr. 10. számú mellékletének módosítása

Az Mvhr. 10. számú mellékletében a „B) Magánnyugdíjpénztár változó díj számítása (negyedéves)” címû táblázat

helyébe a következõ táblázat lép:

„B) A magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számításához szükséges adatok

(negyedéves)
Nagyságrend: E Ft

Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód

1 2

a z

Tárgynegyedévi változó
díj

001 71MNYVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak
száma (nap)

002 71MNYVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja –
vagyon piaci értéke

003 71MNYVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj
összesen – vagyon piaci értéke után

004 71MNYVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési
kötelezettség összesen

Elõzõ évi változó díjra
vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben
töltendõ)

005 71MNYVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma
(nap)

006 71MNYVDN06 Elõzõ évi változó díj alapja – vagyon
piaci értéke után – auditált adatok
alapján

007 71MNYVDN07 Elõzõ évre számított változó díj
– vagyon piaci értéke után – auditált
adatok alapján

008 71MNYVDN08 Elõzõ évre számított és negyedévente
bevallott változó díj

009 71MNYVDN09 Elõzõ évre számított változó díj
korrekciója

010 71MNYVDN10 Elõzõ évben összesen ténylegesen
befizetett felügyeleti változó díj

011 71MNYVDN101 Elõzõ évben a korábbi év(ek)re
vonatkozóan befizetett felügyeleti
változó díj (korábbi évekre vonatkozó
korrekció)

012 71MNYVDN102 Elõzõ évben kizárólag az elõzõ évre
vonatkozóan felügyeleti változó
díjként pénzügyileg rendezett összeg
(korábbi évekre vonatkozó korrekció
nélkül)

013 71MNYVDN11 Elõzõ évre számított pénzügyileg
rendezendõ korrekció összesen
(túlfizetés + / hiány –)

”
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5. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

11. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
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 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w x z

001 79MRVF1 Portfolió összesen

002 79MRVF11 Bankszámlák és 
készpénz összesen

003 79MRVF111 Házipénztár (forint és 
valuta)

004 79MRVF112 Pénzforgalmi számla és 
befektetési számla

005 79MRVF112001
... ...
79MRVF112999

006 79MRVF113

Lekötött betét 
(betétszerz dés): 
hitelintézeti betétszámlán 
lekötött pénzösszeg

007 79MRVF113001
... ...
79MRVF113999

008 79MRVF12 Értékpapírok összesen

009 79MRVF121 Hitelviszonyt megtestesít  
értékpapírok (kötvények)

010 79MRVF12101 Magyar állampapír
011 79MRVF12101001

... ...
79MRVF12101999

012 79MRVF12102

Értékpapír, melyben 
foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar 
állam készfizet  
kezességet vállal

013 79MRVF12102001
... ...
79MRVF12102999

014 79MRVF12103 Külföldi állampapír
015 79MRVF12103001

... ...
79MRVF12103999

016 79MRVF12104

Értékpapír, melyben 
foglalt kötelezettség 
teljesítéséért külföldi állam 
készfizet  kezességet 
vállal

017 79MRVF12104001
... ...
79MRVF12104999

018 79MRVF12105

Magyarországon 
bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által 
nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

019 79MRVF12105001
... ...
79MRVF12105999

020 79MRVF12106

Külföldön bejegyzett 
gazdálkodó szervezet által 
nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

021 79MRVF12106001
... ...
79MRVF12106999

022 79MRVF12107

Magyarországon 
bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

023 79MRVF12107001
... ...
79MRVF12107999

Magánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állománya

PSZÁF kód

Ár (Ft) ill. 
árfolyam 

(%)

Klasszikus portfolió Portfolió összesen

Pénztári fedezeti 
portfolió összesen

Nagyságrend:  forint

Mód

79MRVF

Sors.

Kiegyensúlyozott 
portfolió

Megnevezés
ISIN kód Tétel neve

A magánpénztár tagi portfolióinak 2011. május 31-re vonatkozó  felosztása

Kiegyensúlyozott 
portfolió Növekedési portfolió

TB rendszerbe visszalép  tagok fedezeti portfolión belüli állománya

Klasszikus portfolió

Azonosítatlan (függ ) 
portfolió összesen

Növekedési portfolió Portfolió összesen
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 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w x z

Magánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állománya

PSZÁF kód

Ár (Ft) ill. 
árfolyam 

(%)

Klasszikus portfolió Portfolió összesen

Pénztári fedezeti 
portfolió összesen

Nagyságrend:  forint

Mód

79MRVF

Sors.

Kiegyensúlyozott 
portfolió

Megnevezés
ISIN kód Tétel neve

A magánpénztár tagi portfolióinak 2011. május 31-re vonatkozó  felosztása

Kiegyensúlyozott 
portfolió Növekedési portfolió

TB rendszerbe visszalép  tagok fedezeti portfolión belüli állománya

Klasszikus portfolió

Azonosítatlan (függ ) 
portfolió összesen

Növekedési portfolió Portfolió összesen

024 79MRVF12108

Külföldön bejegyzett 
hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

025 79MRVF12108001
... ...
79MRVF12108999

026 79MRVF12109

Magyarországi helyi 
önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

027 79MRVF12109001
... ...
79MRVF12109999

028 79MRVF12110
Külföldi önkormányzat 
által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

029 79MRVF12110001
... ...
79MRVF12110999

030 79MRVF122 Részvények

031 79MRVF1221

A Budapesti 
Értékt zsdére vagy más 
elismert értékpapírpiacra 
bevezetett 
Magyarországon nyilvános
forgalomba hozott 
részvény

032 79MRVF1221001
... ...
79MRVF1221999

033 79MRVF1222

Ma-on kibocsátott, 
nyilvánosan forg-ba hozott 
részvény, melynek 
kibocsátója köt. vállalt az 
általa adott értékpapír fél 
éven belüli, bármely 
t zsdére vagy elismert 
értékpapírpiacra történ  
bevezetésére és a bev-
nek nincs törvényi v. 
egyéb akadálya

034 79MRVF1222001
... ...
79MRVF1222999

035 79MRVF1223

T zsdére vagy más 
elismert értékpapírpiacra 
bevezetett, külföldön 
kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott 
részvény

036 79MRVF1223001
... ...
79MRVF1223999

037 79MRVF1224

Külföldön kibocsátott, 
nyilvánosan forg-ba hozott 
részvény, melynek 
kibocsátója köt. vállalt az 
általa adott értékpapír fél 
éven belüli, bármely 
t zsdére v. elismert 
értékpapírpiacra történ  
bevezetésére és a bev-
nek nincs törvényi v. 
egyéb akadálya

038 79MRVF1224001
... ...
79MRVF1224999

039 79MRVF123
Befektetési jegyek, illetve 
egyéb kollektív befektetési 
értékpapír
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 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

 db ill. 
kötvény 

névértéke 
(Ft)

Piaci érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t v w x z

Magánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állománya

PSZÁF kód

Ár (Ft) ill. 
árfolyam 

(%)

Klasszikus portfolió Portfolió összesen

Pénztári fedezeti 
portfolió összesen

Nagyságrend:  forint

Mód

79MRVF

Sors.

Kiegyensúlyozott 
portfolió

Megnevezés
ISIN kód Tétel neve

A magánpénztár tagi portfolióinak 2011. május 31-re vonatkozó  felosztása

Kiegyensúlyozott 
portfolió Növekedési portfolió

TB rendszerbe visszalép  tagok fedezeti portfolión belüli állománya

Klasszikus portfolió

Azonosítatlan (függ ) 
portfolió összesen

Növekedési portfolió Portfolió összesen

040 79MRVF1231

Magyarországon 
bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem 
értve az ingatlan 
befektetési alapot

041 79MRVF1231001
... ...
79MRVF1231999

042 79MRVF1232

Magyarországon 
bejegyzett ingatlan 
befektetési alap 
befektetési jegye

043 79MRVF1232001
... ...
79MRVF1232999

044 79MRVF1233

Külföldön bejegyzett 
befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem 
értve az ingatlan 
befektetési alapot

045 79MRVF1233001
... ...
79MRVF1233999

046 79MRVF1234
Külföldön bejegyzett 
ingatlan befektetési alap 
befektetési jegye

047 79MRVF1234001
... ...
79MRVF1234999

048 79MRVF1235 Egyéb kollektív 
befektetési értékpapír

049 79MRVF1235001
... ...
79MRVF1235999

050 79MRVF124 Jelzáloglevél

051 79MRVF1241

Magyarországon 
bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott, 
nyilvánosan forgalomba 
hozott jelzáloglevél

052 79MRVF1241001
... ...
79MRVF1241999

053 79MRVF1242

Külföldön bejegyzett 
jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott 
jelzáloglevél

054 79MRVF1242001
... ...
79MRVF1242999

063 79MRVF13 Ingatlan
064 79MRVF13001

... ...
79MRVF13999

067 79MRVF14 Kockázatit kealap-jegy
068 79MRVF14001

... ...
79MRVF14999

069 79MRVF15
Egyéb, t zsdén vagy más 
szabályozott piacon 
jegyzett értékpapír

070 79MRVF15001
... ...
79MRVF15999

F F F F F F F F F

075 79MRVF16 A vagyonfelosztásban 
érintett tagok száma



6. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 7. számú mellékletének módosítása

Az Övhr. 7. számú mellékletében a „G) ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK ALAKULÁSA” címû táblázat helyébe a következõ

táblázat lép:

„G) ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK ALAKULÁSA
Nagyságrend: ezer forintban

Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

Portfolió
neve

Elszámoló egységek
darabszáma

Elszámoló egységek
árfolyama

Portfolió nettó piaci
értéke (ezer forintban)

Módmegelõzõ
negyedév

zárónapján

tárgy-
negyedév

zárónapján

megelõzõ
negyedév

zárónapján

tárgy-
negyedév

zárónapján

megelõzõ
negyedév

zárónapján

tárgy-
negyedév

zárónapján

1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e f g z

001 71OI01 1. választható
portfolió

002 71OI02 2. választható
portfolió

003 71OI03 3. választható
portfolió

004 71OI04 4. választható
portfolió

005 71OI05 5. választható
portfolió

006 71OI06 6. választható
portfolió

007 71OI07 7. választható
portfolió

008 71OI08 8. választható
portfolió

009 71OI09 9. választható
portfolió

010 71OI10 10. választható
portfolió

”
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7. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 8. számú mellékletének módosítása

(1) Az Övhr. 8. számú mellékletében az „A1) A választható portfoliókra számított negyedéves hozamráták és

referenciahozamok alakulása” címû táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

„A1) A választható portfoliókra számított negyedéves hozamráták és referenciahozamok alakulása

Sor-
szám

PSZÁF sorkód Megnevezés

Fedezeti tartalék negyedéves
hozamrátái

Mód

Portfolió neve

Fedezeti
tartalék

referencia
hozamai

(%)

Fedezeti
tartalék

negyedéves
hozamrátái

(%)

Fedezeti
tartalék

választható
portfoliónkénti

megoszlása
(%)

1 2 3 4 5

a b c d z

001 71OGB101 Választható portfólió 1

.....

71OGB199 Választható portfólió 99

”

(2) Az Övhr. 8. számú mellékletében a „B) A kezelt vagyon vagyonkezelõk közötti megoszlása” címû táblázat helyébe

az alábbi táblázat lép:

„B) A kezelt vagyon vagyonkezelõk közötti megoszlása

Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

Vagyonkezelõ
megnevezése

Kezelt vagyon
aránya

(%)

Kezelt vagyon
összege

(ezer forint)
Mód

1 2 3 4

a b c d

001 71OL11 Vagyonkezelõ 1

…

71OL19 Vagyonkezelõ 99

Saját vagyonkezelés…

002 71OL2 Kezelt vagyon összesen

”

8. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 10. számú mellékletének módosítása

Az Övhr. 10. számú mellékletében a „Portfolió állomány 200... év ... negyedév a választható portfoliós rendszert nem

mûködtetõ önkéntes nyugdíjpénztárnál” címû táblázat „ISIN kód” címû oszlopa és „Fedezeti portfolió” címû oszlopa

közé a „Tétel neve” címû oszlop kerül beiktatásra, egyidejûleg az „ISIN kód” cím helyébe „ISIN/azonosító kód” cím lép.
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9. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 11. számú mellékletének módosítása

(1) Az Övhr. 11. számú mellékletében a „Portfolió állomány 20... év ... negyedév a választható portfoliós rendszert

mûködtetõ önkéntes nyugdíjpénztárnál” címû táblázat „ISIN kód” címû oszlopa és „Fedezeti portfolió” címû oszlopa

közé a „Tétel neve” címû oszlop kerül beiktatásra, egyidejûleg az „ISIN kód” cím helyébe „ISIN/azonosító kód” cím lép.

(2) Az Övhr. 11. számú mellékletében a „Portfolió állomány 200... év ... negyedév a választható portfoliós rendszert

mûködtetõ önkéntes nyugdíjpénztárnál” címû táblázatban a „Fedezeti portfolió” címû oszlop „... választható portfolió”

címû aloszlopa helyébe az „5. választható portfolió” címû aloszlop lép, azt követõen a „Fedezeti portfolió” címû

oszlop kiegészül a „6. választható portfolió”, a „7. választható portfolió”, a „8. választható portfolió”, a „9. választható

portfolió” és a „10. választható portfolió” címû oszlopokkal, amelyek továbbrészletezésre kerülnek a „db”,

a „könyvszerinti érték” és a „piaci érték” címû aloszlopokkal.

(3) Az Övhr. 11. számú mellékletében a „Portfolió állomány 200... év ... negyedév a választható portfoliós rendszert

mûködtetõ önkéntes nyugdíjpénztárnál” címû táblázatban a „Likviditási portfolió” címû oszlop címe helyébe

a „Likviditási és kockázati portfolió” cím lép.

10. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Övhr. 14. számú mellékletének módosítása

Az Övhr. 14. számú mellékletében a „B) Az önkéntes nyugdíjpénztár változó díj számítása (negyedéves)” címû táblázat

helyébe az alábbi táblázat lép:

„B) Az önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása

(negyedéves)
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód

1 2

a b

Tárgynegyedévi
változó díj

001 71ONYVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma (nap)

002 71ONYVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja – vagyon piaci
értéke

003 71ONYVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen –
vagyon piaci értéke után

004 71ONYVDN04 Tárgynegyedévire változó díjfizetési kötelezettség
összesen (71ONYVDN03 – 71ONYVDN11)

Elõzõ évi
változó díjra
vonatkozó
adatok (csak a
II. negyedévben
töltendõ)

005 71ONYVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap)

006 71ONYVDN06 Elõzõ évi változó díj alapja – vagyon piaci értéke
után – auditált adatok alapján

007 71ONYVDN07 Elõzõ évre számított változó díj – vagyon piaci
értéke után – auditált adatok alapján

008 71ONYVDN08 Elõzõ évre számított és negyedévente bevallott
változó díj
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Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód

1 2

a b

009 71ONYVDN09 Elõzõ évre számított változó díj korrekciója
(71ONYVDN08 – 71ONYVDN07)

010 71ONYVDN10 Elõzõ évben összesen ténylegesen befizetett
felügyeleti változó díj
(71ONYVDN101 + 71ONYVDN102)

011 71ONYVDN101 Elõzõ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre
vonatkozó korrekció)

012 71ONYVDN102 Elõzõ évben kizárólag az elõzõ évre vonatkozóan
felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett
összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)

013 71ONYVDN11 Elõzõ évre számított pénzügyileg rendezendõ
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány –)
(71ONYVDN102 – 71ONYVDN07)

”
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11. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Evhr. 12. számú mellékletének módosítása

Az Evhr. 12. számú mellékletében lévõ „Az önsegélyezõ pénztár szolgáltatási adatai ... év ... negyedév” címû táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

„Az önsegélyezõ pénztár szolgáltatási adatai

.... év .... negyedév
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   Eseti jellegű Rendszeres (járulékjellegű)   
   Egyéni számláról 

finanszírozott 
Közösségi szolgáltatás Egyéni számláról 

finanszírozott 
Közösségi szolgáltatás Összesen Mód 

 Sor- 
szám 

 PSZÁF kód  Megnevezés Szolgál-
tatási 
kiadás 
(E Ft) 

Szolgál-
tatás  
eset-
szám  
(db) 

Szolgál-
tatási 
kiadás 
(E Ft) 

Szolgál- 
tatás  
eset-
szám  
(db) 

Csatla-
kozott 
tagok 
száma 

(fő) 

Szolgál-
tatási 
kiadás 
(E Ft) 

Szolgál-
tatási 
eset-
szám  
(db) 

Szolgál-
tatási 
kiadás 
(E Ft) 

Szolgál-
tatás  
eset-
szám  
(db) 

Csatla-
kozott 
tagok 
száma 

(fő) 

Szolgál- 
tatási  
kiadás  
(E Ft) 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   a b c d e f g  h  i j k  l 

001 71SH01 Önsegélyező pénztárt 
szolgáltatások  összesen 

            

002 71SH011 Kiegészítő önsegélyező 
szolgáltatások 
Ebből: 

            

003 71SH0111 – gyermekekkel kapcsolatos ellátások 
 Ebből: 

            

004 71SH01111   = gyermek születéséhez kapcsolódó 
ellátások 

            

005 71SH01112  = nevelésiév-kezdési, tanévkezdési 
(beiskolázási) támogatás 

            

006 71SH0112 – munkanélküliségi ellátások             
007 71SH0113 – tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó 

segélyek 
            

008 71SH0114 – betegséghez, egészségi állapothoz 
kapcsolódó segélyek 
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009 71SH0115 – vak személyek részére vásárolt 
speciális könyvek vételárának 
támogatása 

            

010 71SH0116 – megváltozott egészségi állapotú 
személyek életvitelét megkönnyítő 
speciális eszközök vételárának, 
valamint lakókörnyezetük 
szükségleteikhez igazodó 
átalakításának költségtámogatása 

            

011 71SH0117 – vakvezető kutyával összefüggésben 
felmerült költségek támogatása 

            

012 71SH0118 – gyógyszer vételárának támogatása             
013 71SH0119 – gyógyászati segédeszköz vételárának 

támogatása 
            

014 71SH0120 – hátramaradottak segélyezése halál 
esetén 

            

015 71SH021 Életmódjavító önsegélyező pénztári 
szolgáltatások 
Ebből: 

            

016 71SH0211 – gyógyteák vételárának támogatása             
017 71SH0212 – fog- és szájápolók árának támogatása             



12. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Evhr. 13. számú mellékletének módosítása

Az Evhr. 13. számú mellékletében lévõ „Az egészségpénztár szolgáltatási adatai ... év ... negyedév” címû táblázat

helyébe a következõ táblázat lép:

„Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

.... év .... negyedév

Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

Szolgáltatási
kiadás
(E Ft)

Szolgáltatás
esetszáma

(db)
Mód

1 2 3

a b z

001 71EH1 Egészségpénztári szolgáltatások összesen

002 71EH11 Kiegészítõ egészségbiztosítási szolgáltatások
Ebbõl:

003 71EH1101 – társadalombiztosítási ellátás keretében
igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások
kiegészítése, helyettesítése

004 71EH1102 – otthoni gondozás támogatása

005 71EH1103 – gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás
intézet egészségügyi szolgáltatása

006 71EH1104 – közfürdõ által nyújtott gyógykezelés

007 71EH1105 – vak személyekkel kapcsolatos ellátások
Ebbõl:

008 71EH11051 = vak személy részére vásárolt speciális
könyvek vételárának támogatása

009 71EH11052 = vakvezetõ kutyával összefüggésben
felmerült költségek támogatása

010 71EH1106 – megváltozott egészségi állapotú
személyek életvitelét megkönnyítõ speciális
eszközök vételárának, valamint
lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó
átalakítása költségeinek támogatása

011 71EH1107 – sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások
támogatása

012 71EH1108 – szenvedélybetegségrõl való leszoktatásra
irányuló kezelések

013 71EH1109 – egészségpénztár egészségügyi célú
önsegélyezõ feladatának ellátása körében
nyújtott szolgáltatás
Ebbõl:

014 71EH11091 = gyógyszer vételárának kiegészítõ
önsegélyezõ szolgáltatási körbe tartozó
támogatása

015 71EH11092 = gyógyászati segédeszköz vételárának
kiegészítõ önsegélyezõ szolgáltatási körbe
tartozó támogatása

016 71EH11093 = kiesõ jövedelem teljes vagy részleges
pótlása betegség miatti keresõképtelenség
esetén

017 71EH11094 = hátramaradottak segélyezése halál esetén

018 71EH1110 – gyógyüdülés, egészségügyi üdülés
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Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

Szolgáltatási
kiadás
(E Ft)

Szolgáltatás
esetszáma

(db)
Mód

1 2 3

a b z

019 71EH12 Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások
Ebbõl:

020 71EH121 – természetgyógyászati szolgáltatások

021 71EH122 – rekreációs üdülés

022 71EH123 – sporteszközök vásárlásának támogatása

023 71EH124 – életmódjavítást elõsegítõ kúrák

024 71EH125 – gyógyszer vételárának az életmódjavító
önsegélyezõ szolgáltatási körbe tartozó
támogatása

025 71EH126 – gyógyászati segédeszköz vételárának az
életmódjavító önsegélyezõ szolgáltatási
körbe tartozó támogatása

”

13. melléklet a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelethez

Az Evhr. 14. számú mellékletének módosítása

(1) Az Evhr. 14. számú mellékletében az „A2) Az önkéntes egészségpénztár változó díj számítása (negyedéves)” címû

táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

„A2) Önkéntes egészségpénztár változó díj számítása

(negyedéves)
Nagyságrend: ezer forint

Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód

1 2

a z

Tárgynegyedévi
változó díj

001 71EPVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma (nap)

002 71EPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja – vagyon könyv
szerinti értéke

003 71EPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen –
vagyon könyv szerinti értéke után

004 71EPVDN04 Tárgynegyedévire változó díjfizetési kötelezettség
összesen (71EPVDN03 – 71EPVDN11)

Elõzõ évi
változó díjra
vonatkozó
adatok (csak a
II. negyedévben
töltendõ)

005 71EPVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap)

006 71EPVDN06 Elõzõ évi változó díj alapja – vagyon könyv szerinti
értéke után – auditált adatok alapján

007 71EPVDN07 Elõzõ évre számított változó díj – vagyon könyv
szerinti értéke után – auditált adatok alapján
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Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód

1 2

a z

008 71EPVDN08 Elõzõ évre számított és negyedévente bevallott
változó díj

009 71EPVDN09 Elõzõ évre számított változó díj korrekciója
(71EPVDN08 – 71EPVDN07)

010 71EPVDN10 Elõzõ évben összesen ténylegesen befizetett
felügyeleti változó díj (71EPVDN101 + 71EPVDN102)

011 71EPVDN101 Elõzõ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre
vonatkozó korrekció)

012 71EPVDN102 Elõzõ évben kizárólag az elõzõ évre vonatkozóan
felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett
összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)

013 71EPVDN11 Elõzõ évre számított pénzügyileg rendezendõ
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -)
(71EPVDN102 – 71EPVDN07)

”

(2) Az Evhr. 14. számú mellékletében az „B2) Önkéntes önsegélyezõ pénztár változó díj számítása (negyedéves)” címû

táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

„B2) Önkéntes önsegélyezõ pénztár változó díj számítása

(negyedéves)
Nagyságrend: ezer forint

Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód

1 2

a b

Tárgynegyedévi
változó díj

001 71SPVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma (nap)

002 71SPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja – vagyon könyv
szerinti értéke

003 71SPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen –
vagyon könyv szerinti értéke után

004 71SPVDN04 Tárgynegyedévire változó díjfizetési kötelezettség
összesen (71SPVDN03 – 71SPVDN11)

Elõzõ évi
változó díjra
vonatkozó
adatok (csak a
II. negyedévben
töltendõ)

005 71SPVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap)

006 71SPVDN06 Elõzõ évi változó díj alapja – vagyon könyv szerinti
értéke után – auditált adatok alapján

007 71SPVDN07 Elõzõ évre számított változó díj – vagyon könyv
szerinti értéke után – auditált adatok alapján

008 71SPVDN08 Elõzõ évre számított és negyedévente bevallott
változó díj

009 71SPVDN09 Elõzõ évre számított változó díj korrekciója
(71SPVDN08 – 71SPVDN07)

010 71SPVDN10 Elõzõ évben összesen ténylegesen befizetett
felügyeleti változó díj (71SPVDN101 + 71SPVDN102)
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Sor-
szám

PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód

1 2

a b

011 71SPVDN101 Elõzõ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre
vonatkozó korrekció)

012 71SPVDN102 Elõzõ évben kizárólag az elõzõ évre vonatkozóan
felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett
összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)

013 71SPVDN11 Elõzõ évre számított pénzügyileg rendezendõ
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány –)
(71SPVDN102 – 71SPVDN07)

”

A Kormány 88/2011. (V. 31.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 25. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány

35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

51. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Kereskedõváltás esetében a felhasználó vagy a vele szerzõdést kötõ új földgázkereskedõ a gázév végéig köteles

a korábbi földgázkereskedõ által az ellátása érdekében a rendszerüzemeltetõknél lekötött és a szerzõdés megszûnését

követõen ismételten rendelkezésére bocsátott kapacitást – a (9) bekezdés szerinti eltéréssel – lekötni. A szállítói és

elosztói kapacitás esetében a kapacitásdíjat a gázév végéig, tárolási kapacitás esetében a tárolási év végéig

idõarányosan kell megfizetni.

(9) A felhasználóval szerzõdést kötõ új földgázkereskedõ a (8) bekezdés szerinti kereskedõváltás esetében részben

vagy egészben megtagadhatja a rendelkezésre bocsátott szállítói, illetve tárolói kapacitás átvételét és lekötését.

A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló jogszabály szerinti díjakat az új földgázkereskedõ által átvett

és lekötött kapacitás után kell megfizetni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erõforrás miniszter 27/2011. (V. 31.) NEFMI rendelete
az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ
gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 2. § (2) bekezdése, a 3–11. § és az 1–4. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetõ gyógyászati ellátásokról szóló

5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Orvosi rehabilitáció keretében társadalombiztosítási támogatással a következõ gyógyászati ellátások vehetõk igénybe:)

„c) szén-dioxid gyógygázfürdõ, mint egyéb természetes gyógytényezõn alapuló gyógyászati ellátás.”

2. § (1) Az R. 2. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ellátást természetes szén-dioxid gyógygázt az elõfordulás helyén

felhasználó egészségügyi szolgáltató nyújthat.”

(2) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az egyes ellátások nyújtásának szakmai feltételeit a 2. számú melléklet, az egyes ellátások keretein belül igénybe

vehetõ kezelések idõtartamának meghatározását pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.”

3. § Az R. 5. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti gyógyászati ellátások igénybevételét a vény kiállításának napjától

számított 30 napon belül, az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti gyógyászati ellátás igénybevételét a vény kiállításának

napjától számított 90 napon belül meg kell kezdeni. Az ellátás igénybevétele a vénynek a szolgáltató részére történõ

átadásával kezdõdik.

(2) A vény a gyógyászati ellátás igénybevételének megkezdésétõl számítva

a) az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti ellátások esetében 8 hétig,

b) az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátás esetében 26 hétig,

c) az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ellátás esetében 4 hétig

érvényes.”

4. § Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kúra keretén belül az 1. § (2) bekezdés a) pont aa)–ah) alpontja szerinti gyógyászati ellátások kombináltan is, míg

az 1. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja és b)–c) pontja szerinti ellátások kizárólag önállóan rendelhetõk.”

5. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátások esetében a gyógyfürdõ szakorvosa, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ellátás

esetében pedig a 2. § (3a) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató szakorvosa köteles a betegrõl kórlapot vezetni,

két példányban kezelõlapot kitölteni és a kezelés befejezésekor zárójelentést készíteni, melyben rögzíti a kúra során a

beteg egészségi állapotában észlelt változást is.”

6. § Az R. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § Az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyógyászati ellátás esetében naponta legfeljebb 1 kezelés végezhetõ,

azzal, hogy egy kúra 15 kezelésbõl áll és 4 hétig tarthat.”
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7. § Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott egyes gyógyászati ellátások rendelésére jogosult orvosok körét és a

rendelésre vonatkozó orvosszakmai szabályokat az 5–7. számú mellékletek tartalmazzák.”

8. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kúra megkezdésekor a vény és a kezelõlap egyik példánya a szolgáltatónál marad. A kezelõlap másik példánya

– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a betegnél marad, amelyet minden kezelésre köteles magával vinni. A kúra

befejezését követõ három héten belül a beteg a nála lévõ kezelõlapot, valamint az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti

ellátás esetén a zárójelentést köteles a gyógyászati ellátást rendelõ orvosnak a 6. § szerinti ellenõrzõ vizsgálat során

átadni. A kezelõlap és a zárójelentés a biztosítottról vezetett egészségügyi dokumentáció részét képezi.”

(2) Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a beteg az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül ellenõrzõ vizsgálaton, valamint a

kezelõlap és a zárójelentés átadása céljából a gyógyászati ellátást rendelõ orvosnál nem jelenik meg, a kezelõlapot és a

zárójelentést nem adja át, ezt a tényt az orvos a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíti. Az 1. § (2) bekezdés

a)–b) pontja szerinti ellátás esetében újabb kúra csak akkor rendelhetõ el, ha az elõzõ kúrát követõen a beteg az

ellenõrzõ vizsgálaton részt vett. Az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ellátás esetében újabb kúra csak akkor

rendelhetõ el, ha az elõzõ kúrát követõen a beteg az ellenõrzõ vizsgálaton részt vett és a kezelõlapot, valamint a

zárójelentést az elrendelõ orvosnak átadta.”

9. § Az R. 16. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Társadalombiztosítási támogatás csak olyan kezelõlap alapján számolható el, amelyen)

„b) a beteg (cselekvõképtelen beteg esetén a törvényes képviselõje vagy kísérõje) az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja

szerinti ellátások esetében az igénybevételt alkalmanként aláírásával igazolta.”

10. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. a 4. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

11. § Az R. 16. § (2) bekezdés b) pontjában az „egy összegben feltüntette.” szövegrész helyébe az „egy összegben a vényen

feltüntette.” szöveg lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 27/2011. (V. 31.) NEFMI rendelethez

Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a „18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás” sort követõen a következõ

sorral egészül ki:

Szén-dioxid gyógygázfürdõ 11
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2. melléklet a 27/2011. (V. 31.) NEFMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklete a következõ 11. ponttal egészül ki:

„11. Szén-dioxid gyógygázfürdõ

A kezelés teljes idõtartama alatt a természetes szárazfürdõ helyiségeiben a szén-dioxid koncentrációt folyamatosan

mérni és az eredményeket rögzíteni kell.

A kezelés teljes idõtartama alatt biztosítani kell a 3 percen belüli újraélesztés személyi, szakmai és tárgyi feltételeit.

A kezelés csak az újraélesztési feltételek felülvizsgálatának megfelelõ eredménye után kezdhetõ meg.

Fizioterápiás asszisztens vagy fizioterápiás szakasszisztens jelenléte a kezelés teljes idõtartama alatt kötelezõ.

A kezelõszemélyzet esetleges sugárterhelését egyéni doziméterrel mérni kell.

A kezelõhelyiségekben különbözõ magasságokban szén-dioxid gázérzékelõ készüléket kell elhelyezni, amely fény-

és hangjelzéssel riaszt.

A kezelõhelyiségben minden kezelés megkezdése elõtt, közben és után a szén-dioxid szintet gyertyás módszerrel is

ellenõrizni kell.

A kúra megkezdése elõtt a kezelésre való alkalmasságot a gyógyfürdõ szakorvosa ellenõrzi a beteg 1 hónapnál nem

régebbi laboratóriumi vizsgálatainak és EKG vizsgálatának eredményei ismeretében a beteg fizikális vizsgálata mellett.

Minden kezelés megkezdése elõtt el kell végezni a 7. számú melléklet II/2. pontja szerinti állapotok ellenõrzésére

irányuló vizsgálatokat, valamint a kezelés elõtt és után a beteg vérnyomását ellenõrizni kell.

A beteget a kezelés megkezdése elõtt írásban és szóban tájékoztatni kell:

a) a természetes szárazfürdõben elõírt magatartási szabályokról;

b) a kezelés menetérõl, várható hatásairól; és

c) azon tünetekrõl, amelyek észlelésekor a kezelést meg kell szakítani.

A beteg (cselekvõképtelen beteg esetén a törvényes képviselõje vagy kísérõje) a tájékoztatás megtörténtét aláírásával

igazolja. A tájékoztatót a kezelõ- és pihenõhelyiségekben is ki kell függeszteni.

A kezelés a természetes szárazfürdõ kezelõhelyiségében felöltözve, ülõ testhelyzetben, hevederrel rögzítetten folyik.

Az elsõ kezelés idõtartama 15 perc, a további kezelések idõtartamát a 3. számú melléklet határozza meg.”

3. melléklet a 27/2011. (V. 31.) NEFMI rendelethez

„3. számú melléklet az 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelethez

Kezelések idõtartama

A B C

1 Kódszám Gyógyászati ellátás Idõtartam

2 01 Gyógyvizes gyógymedence 30 perc

3 02 Gyógyvizes kádfürdõ 20 perc

4 03 Iszappakolás 20 perc

5 04 Súlyfürdõ 15 perc

6 05 Szénsavas fürdõ 15 perc

7 06 Orvosi gyógymasszázs 20 perc

8 07 Víz alatti vízsugármasszázs 15 perc

9 08 Víz alatti csoportos gyógytorna 25 perc

10 09 Komplex fürdõgyógyászati ellátás 4 óra

11 10 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás 45 perc

12 11 Szén-dioxid gyógygázfürdõ 20 perc
”
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4. melléklet a 27/2011. (V. 31.) NEFMI rendelethez

„7. számú melléklet az 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelethez

A szén-dioxid gyógygázfürdõ rendelésének orvosszakmai szabályai

I. Szén-dioxid gyógygázfürdõ javallatai:

1. végtagok krónikus obliteratív verõérbetegségei

2. diabéteszes angioneuropátia

3. poszttrombotikus szindróma

4. Buerger-kór, Raynaud-szindróma

5. progresszív szisztémás szklerózis

6. renyhén gyógyuló lábszárfekély

7. oszteopéniás állapotok.

II. Szén-dioxid gyógygázfürdõ ellenjavallatai:

II/1. A szén-dioxid gyógygázfürdõt kizáró állapotok és betegségek:

1. kardiális elégtelenség, kis-és nagyvérköri dekompenzáció, súlyos légzési elégtelenség (NYHA IV. stádium),

2. súlyos ritmuszavar,

3. angina pectoris,

4. akut miokardiális infarktus lezajlását követõ 3 hónap,

5. koronária intervenciót vagy szívmûtétet követõ 3 hónap,

6. miokarditisz lezajlását követõ 3 hónap,

7. kezeletlen magasvérnyomás betegség,

8. acidózissal járó anyagcserezavar,

9. akut cerebrovaszkuláris iszkémia,

10. vénás tromboembóliás betegségek lezajlását követõ 3 hónap,

11. tromboflebitisz lezajlását követõ 3 hónap,

12. súlyos vérszegénység,

13. gyulladásos betegségek,

14. daganatos betegségek (nem szanált esetben),

15. kezeletlen hyperthyreosis,

16. TBC,

17. eszméletvesztéssel járó kórképek,

18. pszichopátiás személyiség, kooperáció hiánya,

19. alkoholizmus,

20. akut gasztrointesztinális vérzések,

21. terhesség,

22. 14 év alatti életkor,

23. májelégtelenség,

24. veseelégtelenség,

25. kritikus végtag iszkémia, elõrehaladott gangréna.

II/2. A szén-dioxid gyógygázfürdõt átmenetileg kizáró állapotok:

1. láz,

2. ittas vagy bódult állapot,

3. akut megbetegedés,

4. fertõzõ megbetegedés,

5. menstruáció.

III. Rendelésre jogosultak:

Az alábbi szakképesítések legalább egyikével rendelkezõ szakorvos:

1. kardiológia,

2. érsebészet,

3. orvosi rehabilitáció (mozgásszervi területen),

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 57. szám 13467



4. fizikális medicina és rehabilitáció,

5. fizioterápia,

6. ortopédia,

7. traumatológia,

8. ortopédia és traumatológia, továbbá

9. angiológiai vagy diabetológiai szakellátóhely belgyógyászat szakképesítéssel rendelkezõ szakorvosa.”

A nemzeti fejlesztési miniszter 26/2011. (V. 31.) NFM rendelete
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl és eljárásrendjérõl szóló
14/2005. (VII. 25.) IM rendelet módosításáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat

felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 37. § n) és q) pontjában foglalt feladatkörében eljáró belügyminiszterrel,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 41. § d) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 94. § k) pontjában foglalt feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel

egyetértésben a következõket rendelem el:

1. § A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl és eljárásrendjérõl szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet 4. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények

leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról szóló kormányrendelet szerinti

KNPA Szakbizottság tagjai a következõ feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek által delegált képviselõk:

a) az OAH felügyeletét ellátó miniszter,

b) az államháztartásért felelõs miniszter,

c) az energiapolitikáért felelõs miniszter,

d) a rendészetért felelõs miniszter,

e) a környezetvédelemért felelõs miniszter,

f) az egészségügyért felelõs miniszter,

g) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter,

h) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelõs miniszter,

i) az OAH,

j) a Paksi Atomerõmû Zrt.,

k) az RHK Kft.

(2) A KNPA Szakbizottság elnöke és tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. Ha az (1) bekezdés a)–h) pontjában

meghatározott egyes feladatokért ugyanaz a miniszter a felelõs, a miniszter a KNPA Szakbizottságba egy személyt is

delegálhat, aki a miniszter felelõsségi körébe tartozó feladatonként rendelkezik egy szavazattal.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 27/2011. (V. 31.) NFM rendelete
a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közremûködõ
szervezetek kijelölésérõl szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl

szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a), b) és n) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl

szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„1. § A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter mint a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program

(a továbbiakban: KIOP) végrehajtásának felügyeletéért felelõs miniszter

a) az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft-t

(a továbbiakban: Energia Központ Nonprofit Kft.) a KIOP 1. Környezetvédelem prioritás valamennyi intézkedésének

végrehajtására,

b) a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt-t a KIOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztése prioritáson belül „A fõúthálózat

mûszaki színvonalának emelése” intézkedés végrehajtására, valamint a – projektek fenntartási idõszakának kezdetétõl –

„a környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése” intézkedés végrehajtására a strukturális alapok közremûködõ

szervezeteként (a továbbiakban: SA közremûködõ szervezet)

jelöli ki.”

2. § Az R. a következõ 7. §-sal egészül ki:

„7. § (1) Az Energia Központ Nonprofit Kft. jogutódja a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnak (a továbbiakban:

KöFI)

a) a KöFI által az 1. § a) pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban – e rendelet hatálybalépését

megelõzõen – létesített támogatási jogviszonyok,

b) az a) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, az alaptevékenység ellátásához szükséges tanácsadói,

szakértõi tevékenység ellátására vonatkozó polgári jogi szerzõdések vonatkozásában, és

c) a KöFI által megszerzett szerzõi jogok és licencek tekintetében.

(2) Az Energia Központ Nonprofit Kft. a KöFI által az 1. § a) pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban

– e rendelet hatálybalépését megelõzõen – létesített támogatási jogviszonyok tekintetében jogutódként jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében,

b) kiadni a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás visszavonására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot,

c) perbe lépni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pernyertességét elõsegítendõen a folyamatban lévõ peres

eljárásokba.”

3. § (1) Az R. 2. § (1) és (8) bekezdésében az „1. § a)–c) pontjaiban” szövegrész helyébe az „1. § a) és b) pontjában” szöveg lép.

(2) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „1. § b) pontjában” szövegrész helyébe az „1. § a) pontjában” szöveg lép.

(3) Az R. 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „1. § c) pontjában” szövegrész helyébe az „1. § b) pontjában” szöveg lép.

(4) Az R. 5. § (2) bekezdésében az „1. § a)–b) pontjaiban” szövegrész helyébe az „1. § a) pontjában” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 28/2011. (V. 31.) NFM rendelete
a Kohéziós Alap közremûködõ szervezet kijelölésérõl

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl

szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a), b) és n) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. a

Kohéziós Alap bevonásával finanszírozott környezetvédelmi projektek megvalósításához szükséges valamennyi

intézkedés tekintetében közremûködõ szervezetként kerül kijelölésre.

2. § (1) Az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.

jogutódja a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnak (a továbbiakban: KöFI)

a) a KöFI által az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban – e rendelet hatálybalépését

megelõzõen – létesített támogatási jogviszonyok,

b) az a) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, az alaptevékenység ellátásához szükséges

tanácsadói, szakértõi tevékenység ellátására vonatkozó polgári jogi szerzõdések vonatkozásában, és

c) a KöFI által megszerzett szerzõi jogok és licencek tekintetében.

(2) Az Energia Központ Nonprofit Kft. a KöFI által az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban

– e rendelet hatálybalépését megelõzõen – létesített támogatási jogviszonyok tekintetében jogutódként jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében,

b) kiadni a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás visszavonására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot,

c) perbe lépni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pernyertességét elõsegítendõen a folyamatban lévõ peres

eljárásokba.

3. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

4. § Hatályát veszti a Kohéziós Alap közremûködõ szervezet kijelölésérõl szóló 2/2004. (IV. 21.) TNM–KvVM együttes

rendelet.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 45/2011. (V. 31.) VM rendelete
a Nemzetközi Jelentõségû Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek
körébe tartozó Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari terület kihirdetésérõl

A nemzetközi jelentõségû vadvizekrõl, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyérõl szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án

elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28. – június 3. között elfogadott módosításai egységes

szerkezetben történõ kihirdetésérõl szóló 1993. évi XLII. törvény 4. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §

l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A nemzetközi jelentõségû vadvizekrõl, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyérõl szóló, Ramsarban,

1971. február 2-án elfogadott egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28. – június 3. között

elfogadott módosításai egységes szerkezetben történõ kihirdetésérõl szóló 1993. évi XLII. törvény hatálya alá tartozik,

mint védett vizek és vadvízterületek, a Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari terület.
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(2) A Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari területhez az 1. melléklet szerinti helyrajzi számú területek tartoznak.

(3) A Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari terület kiterjedése: 9483,0 ha.

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

(2) A természetvédelemért felelõs miniszter kezdeményezi a Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari területnek a

Nemzetközi Jelentõségû Vadvizek Jegyzékébe 2011. december 31-ig történõ bejegyzését.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 45/2011. (V. 31.) VM rendelethez

1. Balatonboglár

036, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 037/15, 037/17,

037/18, 037/19, 037/20, 037/21, 037/22, 037/23, 037/24, 037/25, 037/26, 037/27, 037/28, 037/29, 037/30, 037/32,

037/33, 037/34, 037/35, 037/36, 037/37, 037/38, 037/39, 038, 039/1, 039/2, 039/3, 039/4, 039/5, 039/6, 039/8, 039/9,

039/10, 039/11, 039/12, 039/13, 039/14, 039/15, 039/16, 039/17, 039/18, 039/19, 039/20, 039/21, 039/22, 039/23,

039/24, 039/25, 039/26, 039/27, 039/28, 039/29, 039/30, 039/31, 039/32, 039/33, 039/34, 040, 041, 042/1, 042/2, 042/3,

042/4, 042/5, 042/6, 042/7, 042/8, 042/9, 042/10, 042/11, 042/12, 042/13, 042/14, 042/15, 042/16, 042/17, 042/18,

042/19, 042/20, 042/21, 042/22, 042/23, 042/24, 042/25, 042/26, 043, 044, 045/1, 045/2, 045/3, 045/4, 045/5, 045/6,

045/7, 045/8, 045/9, 045/10, 045/11, 045/12, 045/13, 045/14, 045/15, 045/16, 045/17, 045/18, 045/19, 045/20, 045/21,

045/22, 045/23, 045/24, 045/25, 045/26, 046, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4, 055/5, 055/6, 055/7, 055/8, 055/9, 055/10,

055/11, 055/12, 055/13, 055/14, 055/15, 055/16, 055/17, 055/18, 055/19, 055/20, 055/21, 056/1, 056/2, 056/3, 056/4,

056/5, 056/6, 056/7, 056/8, 056/9, 056/10, 056/11, 056/12, 056/13, 056/14, 056/15, 056/16, 056/17, 056/18, 056/19,

056/20, 056/21, 056/22, 057, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 058/6, 058/13, 058/14, 058/17, 058/18, 058/21, 059/1,

059/7, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/17, 059/18, 060/27, 061/1, 061/2, 061/3, 087/12, 090, 091, 092/1, 092/2,

092/3, 093/1, 093/2, 093/9, 094, 095/1, 095/2, 095/3, 096, 098, 099, 0100/1, 0100/2, 0101, 0102, 0161, 0164/4, 0164/5,

0164/7

2. Balatonfenyves

08/1, 08/2, 08/3, 08/4, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14, 08/15, 08/19, 08/20, 08/21, 08/22, 08/23,

08/25, 08/26, 08/27, 08/28, 08/29, 08/30, 08/31, 08/32, 08/33, 08/34, 08/38, 08/39, 08/40, 08/41, 08/42, 08/43, 08/44,

08/45, 08/46, 08/47, 08/48, 08/49, 08/50, 08/51, 08/52, 08/53, 08/54, 08/55, 08/56, 08/57, 08/58, 08/59, 08/60, 08/61,

08/62, 08/64, 08/65, 08/68, 08/69, 08/70, 08/71, 08/72, 08/73, 08/115, 08/125, 08/126, 08/127, 08/128, 08/129, 08/130,

08/131, 08/135, 08/136, 08/137, 08/138, 08/139, 0131

3. Balatonföldvár

014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 886, 887

4. Balatonlelle

014, 0165/1, 0165/2, 0166, 0182/3, 0182/18, 0184/19, 0186/38, 0186/39, 0186/40, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192/3,

0193/1, 0193/3, 0193/4, 0193/9, 0193/10, 0193/11, 0193/12, 0193/13, 0193/14, 0193/15, 0193/16, 0193/17, 0193/22,

0193/23, 0193/24, 0193/25, 0193/26, 0193/27, 0193/28, 0194/1, 0194/2, 0195/1, 0196/2, 0196/3, 0196/4, 0196/6,

0196/7, 0196/8, 0196/9, 0196/10, 0196/11, 0196/12, 0196/13, 0196/14, 0196/15, 0196/16, 0196/18, 0196/19, 0196/25,

0196/27, 0196/29, 0196/30, 0196/31, 0196/32, 0196/33, 0196/34, 0196/35, 0196/36, 0196/41, 0196/47, 0196/50,

0196/53, 0196/56, 0196/59, 0196/62, 0196/63, 0196/65, 0196/70, 0196/71, 0196/73, 0196/75, 0196/77, 0196/79,

0196/81, 0198/1, 0199/2, 0199/16, 0199/17, 0199/18, 0199/19, 0199/20, 0199/21, 0199/22, 0199/23, 0199/24, 0199/25,

0199/26, 0199/27, 0199/28, 0199/29, 0199/30, 0199/31, 0199/32, 0199/33, 0199/38, 0199/39, 0199/40, 0199/41,
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0199/42, 0199/43, 0199/44, 0199/45, 0199/46, 0199/47, 0199/48, 0199/49, 0199/50, 0199/51, 0199/52, 0199/53,

0199/54, 0199/55, 0199/56, 0199/57, 0199/58, 0199/59, 0199/60, 0199/61, 0199/62, 0199/63, 0200/3, 0200/4, 0202/18,

0202/19, 0202/28, 0202/29, 0202/30, 0202/31, 0202/32, 0202/34, 0202/35, 0202/36, 0202/37, 0205/2, 0205/3, 0205/4,

0205/5, 0205/6, 0205/7, 0205/8

5. Balatonõszöd

011/1, 011/2, 012/1, 012/2, 013, 014/1, 014/2, 014/4, 014/5, 015, 016/1, 016/2, 016/3, 017/1, 017/2, 017/3, 019/1, 019/3,

019/4, 019/5, 019/6, 020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 020/17, 020/18, 020/20, 020/21, 020/22, 020/23, 020/24, 020/25,

020/26, 020/27, 020/29, 020/30, 020/31, 020/32, 020/33, 020/34, 020/35, 020/36, 020/37, 020/38, 022/6, 022/7, 024/29,

024/30, 024/31

6. Balatonszárszó

077/3, 077/4, 077/5, 077/6, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/11, 081/12, 085, 087

7. Balatonszemes

059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 059/14, 059/15, 059/16, 059/17, 059/18,

059/19, 059/20, 059/21, 059/22, 059/23, 059/24, 059/25, 059/26, 059/27, 059/28, 059/29, 059/30, 059/31, 059/32,

059/33, 059/34, 059/35, 059/36, 059/37, 059/38, 059/39, 059/40, 059/41, 059/42, 059/43, 059/44, 059/45, 059/46,

059/47 , 059/48, 059/49, 059/50, 059/51, 059/52, 059/54, 059/55, 059/56, 059/57, 059/58, 059/59, 059/60, 059/61,

059/62, 061/5, 061/6, 061/7, 061/8, 061/10, 061/13, 061/14, 061/15, 061/16, 061/17, 061/18, 061/19, 061/20, 061/21,

061/22, 061/23, 061/24, 061/25, 061/26, 061/27, 061/28, 061/29, 061/30, 061/31, 061/32, 061/33, 061/34, 061/35,

061/36, 061/37, 061/38, 061/39, 061/40, 061/41, 061/42, 061/43, 061/44, 061/45, 061/46, 061/47, 063/39, 063/180,

063/182, 063/183, 063/184, 066/1, 066/2, 067, 068/1, 068/2, 068/3, 068/4, 068/5, 068/6, 069/1, 069/2, 069/3, 069/4,

069/5, 070/1, 070/4, 070/5, 070/6, 070/7, 070/8, 070/9, 070/10, 071, 072/1, 072/2, 073/1, 073/2, 074, 075/1, 075/2, 076/1,

076/2, 077, 078, 079

8. Buzsák

09/3, 09/4, 09/6, 09/7, 09/8, 09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 010, 011, 012, 019, 020/1, 020/2, 020/3, 020/4, 020/5, 021,

022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029/2, 029/9, 030, 031/1, 031/2, 032, 033, 034/2, 035/3, 035/7, 035/8, 035/10, 035/11,

035/12, 035/13, 035/15, 035/16, 035/17, 035/18, 035/19, 038, 039/2, 039/3, 039/4, 039/5, 039/6, 040/2, 040/3, 040/4,

040/5, 040/7, 040/8, 040/9, 040/10, 040/11, 040/13, 040/14, 040/15, 040/16, 040/17, 041, 042, 043/1, 043/3, 043/4,

043/5, 043/6, 043/7, 043/9, 043/10, 043/11, 044, 045, 046/4, 046/5, 046/6,046/7,046/8, 047/1, 047/3, 048/4, 048/5,

048/7, 048/8, 048/9, 049, 050, 051, 052/1, 052/3, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060/1, 060/3, 060/5, 061/1, 061/4,

062/2, 062/3, 062/4, 062/7, 062/11, 062/12, 062/13, 062/14, 062/16, 062/17, 062/18, 063, 064, 065, 066, 067, 068/1,

068/2, 068/4, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 069, 070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 081/4, 086/1, 086/3, 089, 090, 091, 092, 093,

094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0102, 0103/1, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110,

0111, 0112, 0113, 0114/3, 0115/1, 0116/3, 0116/4, 0117/1, 0117/3, 0118, 0119, 0120, 0121/1, 0121/2, 0122, 0123, 0124,

0125/1, 0125/3, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132/1, 0132/4, 0132/6, 0133/2, 0134/2, 0135/1, 0136/1, 0137,

0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0176, 0177, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187,

0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194/1, 0194/2, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204/1,

0204/2, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219,

0220, 0235/1, 0253, 0254, 0255, 0257, 0258/1, 0258/2, 0258/3, 0258/4, 0258/5, 0276, 0277/1, 0277/2, 0277/3, 0314,

0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326

9. Fonyód

03/4, 04/1, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9, 04/10, 05, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/8, 06/9,

06/10, 07/4, 07/5, 07/6, 07/7, 07/8, 07/10, 07/11 b,c, 07/17, 07/19, 07/21, 07/22, 07/23, 07/24, 07/30, 07/34, 07/35, 07/36,

07/37, 07/40, 07/41, 07/43, 07/44, 07/45, 07/46, 07/47, 07/48, 07/49, 07/50, 07/52, 07/68, 07/75, 07/78, 07/79, 07/80,
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07/81, 07/82, 07/83, 07/84, 07/85, 07/86, 07/87, 07/88, 07/89, 07/90, 07/91, 07/92, 07/93, 07/94, 07/95, 07/96, 07/97,

07/98, 07/99, 08, 09, 010, 011/1, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019/1, 019/2, 019/3, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026,

027, 028, 029, 030, 031, 032/2, 033, 034, 035/1, 035/2, 036/1, 036/2, 037, 038/1, 038/2, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045,

046, 047, 048, 049/1, 049/2, 050, 051, 052, 054, 055, 056, 057/1, 057/2, 058, 059, 060, 061/1, 061/2, 062, 063, 064/3,

064/4, 064/5, 064/6, 064/7, 064/8, 064/9, 064/10, 065, 066, 067/1, 067/2, 067/3, 068, 070/23, 070/25, 072/2, 076, 077,

078/1, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 079/1, 079/2, 080, 081, 082/2, 082/3, 082/4, 082/5, 082/6, 082/7, 082/9, 082/10,

082/11, 082/12, 082/13, 082/14, 082/15, 082/16, 083, 084, 085, 086/1, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6, 086/7, 087,

088/1, 088/2, 088/3, 088/4, 088/5, 089, 090/1, 090/2, 090/3, 090/4, 090/5, 090/6, 090/7, 091, 092/1, 092/2, 092/3, 092/4,

092/5, 092/6, 093/1, 093/2, 093/3, 094, 095, 096, 097, 098, 099,0100/5, 0100/9, 0100/10, 0100/11, 0100/12, 0101, 0102,

0103, 0104, 0105/1, 0105/3, 0106, 0107/3, 0107/5, 0107/6, 0107/8, 0107/9, 0108/1, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113,

0114/1, 0114/3, 0115, 0116, 0117/1, 0117/3, 0118, 0119, 0120, 0121/1, 0162, 0163, 0164/1, 0164/2, 0164/3, 0164/4,

0164/5, 0164/6, 0165, 0183/1, 0185/1, 0185/2, 0185/3, 0186/1, 0186/2, 0187/1, 0187/2, 0188, 0189/4, 0189/5, 0189/6,

0189/10, 0189/11, 0190/4, 0190/5, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0190/9, 0190/10, 0190/11, 0192/1, 0192/3, 0192/4, 0193,

0194/3, 0194/4, 0194/6, 0194/7, 0194/8, 0194/9, 0194/11, 0194/12, 0194/13, 0194/14, 0194/15, 0194/16, 0194/17,

0194/18, 0194/19, 0194/20, 0195, 0196, 0197, 0198/1, 0198/2, 0198/3a

10. Kõröshegy

0217/1, 0217/2, 0217/4, 0217/5, 0217/6, 0217/7, 0217/8, 0217/9, 0217/10, 0217/11, 0217/12, 0217/13, 0217/14,

0217/15, 0217/16, 0217/17, 0217/18, 0217/19, 0217/20, 0217/21, 0217/22, 0217/23, 0217/24, 0217/25, 0217/26,

0217/27, 0217/28, 0217/29, 0217/30, 0217/31, 0217/32, 0218, 0220/28, 0220/29, 0220/30, 0220/31, 0220/32, 0220/33,

0220/34, 0220/35, 0220/36, 0220/37, 0220/38, 0220/39, 0220/40, 0220/41, 0220/42, 0220/43, 0220/44, 0220/45,

0220/46, 0220/47, 0220/48, 0220/49, 0220/50, 0220/51, 0220/52, 0220/53, 0220/54, 0220/55, 0220/56, 0220/57,

0220/58, 0220/59, 0220/60, 0220/61, 0220/62, 0220/63, 0220/64, 0220/65, 0220/66, 0220/67, 0220/68, 0220/69,

0220/70, 0220/71, 0224/1, 0224/4, 0224/5, 0224/6, 0224/7, 0224/8, 0224/9, 0224/10, 0224/11, 0224/12, 0224/13,

0224/14, 0224/15, 0224/16, 0224/17, 0225, 0226, 0227, 0228/1, 0228/2, 0228/5, 0228/6, 0228/7, 0228/8, 0228/9,

0228/10, 0228/11, 0228/12, 0228/13, 0228/14, 0228/15, 0228/16, 0228/17, 0228/18, 0228/19, 0228/20, 0228/21,

0228/22, 0228/23, 0228/24, 0228/50, 0228/51, 0228/52, 0228/53, 0228/54, 0228/55, 0228/56, 0228/58, 0228/59,

0228/61, 0228/62, 0228/63, 0228/64, 0228/65, 0228/66, 0228/67, 0228/68, 0228/69, 0228/70, 0228/71, 0228/72,

0228/73, 0228/74, 0228/75, 0228/76, 0228/77, 0228/78, 0228/79, 0228/80, 0228/81, 0228/82, 0228/83, 0228/84,

0228/85, 0228/86, 0228/87, 0228/88, 0228/89, 0228/90, 0228/91, 0228/92, 0228/93, 0228/94, 0228/95, 0228/96,

0228/97, 0228/98, 0228/99, 0228/100, 0228/101, 0228/102, 0228/103, 0228/104, 0228/105, 0228/106, 0228/107,

0228/108, 0228/109, 0228/110, 0228/111, 0228/112, 0228/113, 0228/114, 0228/115, 0228/116, 0228/117, 0228/118,

0228/119, 0228/120, 0228/121, 0228/122, 0228/123, 0228/124, 0228/125, 0228/126, 0228/127, 0228/128, 0228/129,

0228/130, 0228/131, 0228/132, 0228/133, 0228/134, 0228/135, 0228/136, 0228/137, 0228/138, 0228/139, 0228/140,

0228/141, 0228/142, 0228/143, 0228/144, 0228/145, 0228/146, 0228/147, 0228/148, 0228/149, 0228/150, 0228/151,

0228/152, 0228/153, 0228/154, 0228/155, 0228/156, 0228/157, 0228/158, 0228/159, 0228/160, 0228/161, 0228/162,

0228/163, 0228/164, 0228/165, 0228/166, 0228/167, 0228/168, 0228/169, 0228/170, 0228/171, 0228/172, 0228/173,

0228/174, 0228/175, 0228/176, 0228/177, 0228/178, 0228/179, 0228/180, 0228/181, 0228/182, 0228/183, 0228/184,

0228/185, 0228/186, 0228/187, 0228/188, 0228/189, 0228/190, 0228/191, 0228/192, 0228/193, 0228/194, 0228/195,

0228/196, 0228/197, 0228/198, 0228/199, 0228/200, 0228/201, 0228/202, 0228/203, 0228/204, 0228/205, 0228/206,

0228/207, 0228/208, 0228/209, 0228/210, 0229, 0230, 0231/3, 0231/13, 0231/14, 0232/3, 0232/4, 0232/5

11. Látrány

023/c,d, 027/b, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 046, 047/1, 047/2, 047/3, 047/4, 047/5, 047/6, 048, 049/1, 049/2,

049/3, 049/4, 049/5, 049/6, 049/7, 050, 051, 052/1, 052/2, 052/3, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7, 052/8, 052/9, 052/10,

052/11, 052/12, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065/1, 065/2, 066, 067/1, 067/2, 067/3, 068/2,

068/3, 068/4,068/5, 068/6, 068/7, 068/8, 069/1, 069/2, 069/3, 069/4, 070/5, 070/6, 070/7, 070/9, 070/10, 070/11, 070/12,

070/13, 070/14, 070/15, 070/16, 071/4, 071/5, 071/6, 071/7, 071/8, 071/10, 071/11, 071/12, 071/13, 071/14, 071/15,

071/16, 071/17, 071/18, 072/1, 072/2, 072/3, 073/1, 073/2, 073/3, 073/4, 074/1, 074/2, 074/4, 074/5, 074/6, 074/7, 075,

076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085/3, 085/4, 085/5, 085/6, 085/7, 085/8, 085/9, 085/10, 0105/2, 0105/3,

0105/4, 0105/5, 0105/6, 0105/7, 0116/1, 0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0117/1, 0117/2, 0117/3, 0117/4,
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0117/5, 0117/9, 0117/10, 0117/11, 0117/12, 0117/13, 0117/14, 0117/15, 0120/3, 0120/4, 0120/5, 0120/6, 0120/7,

0120/8, 0120/9, 0120/10, 0121/1, 0121/2, 0122/3, 0122/4, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0122/8, 0122/9, 0122/10, 0122/11,

0123/3, 0123/5, 0123/6, 0123/8, 0123/9, 0123/10, 0123/11, 0123/12, 0125, 0126/1, 0126/2, 0128, 0129/1, 0129/2, 0130,

0131/1, 0131/3, 0132, 0133/2, 0133/3, 0133/4, 0133/5, 0133/6, 0133/7, 0133/8, 0133/9, 0133/10, 0133/11, 0133/12,

0133/13, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139/1, 0139/2, 0139/3, 0140, 0141/1, 0141/2, 0141/3, 0141/4, 0142/1, 0142/2,

0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155/1, 0155/3, 0156, 0157, 0165/1, 0165/2,

0165/3, 0165/4, 0165/5, 0165/6, 0165/7, 0165/8, 0165/9, 0165/10, 0165/11, 0166/1, 0166/2, 0166/3, 0166/4, 0167, 0173,

0174/6, 0174/7, 0174/8, 0174/12, 0174/13, 0174/14, 0174/15

12. Lengyeltóti

0139, 0140/4, 0140/8, 0140/9, 0142/4, 0142/9, 0142/10, 0142/11, 0142/13, 0142/16, 0142/17, 0143/1, 0143/4, 0143/6,

0144, 0145, 0146/2, 0146/3, 0147, 0148/1, 0148/2, 0148/3, 0148/4, 0148/6, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294,

0295, 0296, 0297, 0300, 0301, 0303, 0305/3, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312/1, 0312/2, 0312/3, 0312/4, 0313, 0314,

0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0328, 0329, 0330/1, 0330/2, 0330/3, 0330/4,

0330/5, 0330/6, 0330/7, 0330/8, 0330/9, 0330/10, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336/1, 0336/2, 0337, 0338, 0339, 0340,

0341, 0342/2, 0342/3, 0342/4, 0342/6, 0342/7, 0343, 0344, 0345, 0346/1, 0346/2, 0347, 0348, 0349/1, 0349/2, 0349/3,

0350/1, 0350/2, 0350/3, 0351, 0352/1, 0352/2, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364,

0365/2, 0365/3, 0365/4, 0366, 0368/1, 0368/5, 0371, 0372/1, 0372/2, 0373, 0374, 0375, 0376, 0378/1, 0378/2, 0379,

0380, 0381/2, 0381/3, 0381/4, 0381/6, 0381/7, 0381/19, 0381/21, 0381/22, 0381/23, 0381/24, 0381/25, 0381/26,

0381/27, 0381/28, 0381/29, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388/1, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394/2, 0394/3,

0394/4, 0394/5, 0394/6, 0394/7, 0394/8, 0394/9, 0394/10, 0395, 0396, 0397, 0401, 0402/1, 0402/2, 0403, 0404, 0405,

0406, 0407, 0408/8, 0408/11, 0408/12, 0408/13, 0408/14, 0410, 0411, 0412, 0413/1, 0413/2, 0413/3, 0413/4, 0413/6,

0413/7

13. Ordacsehi

04/1, 05, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 06/9, 06/10, 06/11, 06/12, 06/13, 06/18, 06/19, 035/1, 035/2, 035/3, 035/4, 035/5,

035/6, 035/7, 035/8, 035/9, 035/10, 035/11, 035/12, 035/13, 035/14, 035/15, 035/16, 035/17, 035/18, 035/19, 035/20,

035/21, 035/22, 035/23, 035/24, 035/25, 035/26, 035/27, 035/28, 035/29, 035/30, 035/31, 035/32, 035/33, 035/34,

035/35, 035/36, 035/37, 035/38, 035/39, 035/40, 035/41, 035/42, 035/43, 035/44, 035/46, 035/47, 035/50, 035/51,

035/52, 035/53, 035/54, 035/56, 036/1, 036/2, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10,

037/11, 037/12, 037/13, 037/14, 037/15, 037/16, 037/17, 037/18, 037/19, 037/20, 037/21, 037/22, 037/23, 037/24,

037/25, 037/26, 037/27, 037/28, 037/29, 037/30, 037/31, 037/32, 037/33, 037/34, 037/35, 037/36, 037/37, 037/38,

037/39, 037/40, 037/41, 037/42, 037/43, 037/44, 037/45, 037/47, 037/48, 037/53, 037/54, 037/55, 037/56, 037/57,

037/58, 037/59, 037/60, 037/61, 037/63, 038, 039, 040, 041, 042, 049/4, 051, 052, 053, 054, 055/1, 055/2, 0138/3, 0139,

0140, 0142/2, 0142/3, 0142/5, 0143/1, 0143/3, 0144/3, 0144/4, 0144/5, 0144/8, 0144/9, 0144/10, 0145/1, 0145/3,

0146/2, 0146/3, 0146/5, 0146/6, 0148, 0150/6, 0154/1, 0154/3, 0155/1, 0155/2, 0155/4, 0159/1, 0159/2, 0161/1, 0161/2,

0161/4, 0162/2, 0162/3, 0162/5, 0163/3, 0163/4, 0164, 0165, 0166/1, 0166/2, 0167, 0168, 0169/1, 0169/4, 0169/5,

0169/6, 0169/7, 0169/8, 0169/10, 0170/6, 0170/7, 0170/8, 0170/14

14. Öreglak

091, 092, 093, 094, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 095/6, 096, 097/1, 097/2, 0100, 0101/1, 0101/2, 0102, 0115, 0116/2,

0116/3, 0116/4, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0116/8, 0116/9, 0116/10, 0116/11, 0116/12, 0116/13, 0116/14, 0116/15,

0116/16, 0116/17, 0117, 0118/1, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0120, 0122, 0124/2, 0124/3, 0133/11, 0133/12, 0134/1,

0134/3, 0134/4, 0135, 0136, 0137, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0155

15. Siófok

0147, 0148/1, 0148/2, 0149, 0150/1, 0150/2, 0151, 0152/1, 015/2, 0152/3, 0153, 0154, 0155, 0155, 0156, 0162/3, 0165,

0277, 0279, 0280, 0281, 0283, 0284, 0285, 0315/5, 12143/3, 12145
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16. Somogyszentpál

014, 015, 016/5, 016/6, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036,

037, 038, 039, 060, 061/2, 062, 063, 064

17. Somogytúr

0114, 0115, 0117, 0120/1

18. Szólád

042/1, 042/2, 042/3, 043/5, 043/6, 043/9, 043/10, 043/11, 043/12, 043/13, 043/15, 043/16, 043/17, 043/18, 043/19,

043/20, 043/21, 043/22, 043/23, 043/25, 043/26, 043/27, 043/28, 043/29, 044/10

19. Zamárdi

05/2, 05/3, 05/4, 05/5, 05/6, 05/7, 05/8, 05/9, 05/10, 05/11, 06/1, 07/1, 07/2, 08, 09, 010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4

20. Táska

03, 069, 070, 082, 083, 084/1, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102,

0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123,

0124, 0125, 0126, 0127, 0128/1, 0128/2, 0128/3, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140,

0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0158, 0159, 0160, 0241/1, 0241/2,

0241/3, 0242, 0243, 0244, 0245

A vidékfejlesztési miniszter 46/2011. (V. 31.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése a

következõ e) ponttal egészül ki:

(Támogatás igénybevételére nem jogosult)

„e) a gazdálkodó a 3. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti földhasználati intézkedés esetén azon

kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület szegélyein, amellyel érintkezõ szomszédos terület szegélyén

megkezdett vagy befejezett sövénytelepítés, erdõsítés, fásítás vagy ültetvénytelepítés található.”

(2) Az R. 5. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A 3. § (1) bekezdésében szereplõ földhasználati intézkedések esetén a beruházást legkésõbb a támogatási

kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozat jogerõre emelkedését követõ év május 31-ig meg kell

valósítani.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 57. szám 13475



(6) A 3. § (2) bekezdésében szereplõ eszközbeszerzés esetén az eszközbeszerzést legkésõbb a támogatási kérelemnek

helyt adó, vagy részben helyt adó határozat jogerõre emelkedését követõ 12 hónapon belül végre kell hajtani.

(7) A földhasználati intézkedésekre és eszközbeszerzésekre vonatkozó kifizetési határozat kézhezvételét követõen a

3. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott beruházást legalább 5 évig fenn kell tartani.”

2. § (1) Az R. 6. § (3) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A támogatásra jogosult köteles a sövény telepítését az alábbi követelmények szerint elvégezni:)

„b) a 250 méter hosszúságot meghaladó sövény telepítésekor 250 méterenként 1 db, legalább 2 méter széles átjárót

kell biztosítani kivéve, ha a sövénytelepítés kerítés mellett kerül megvalósításra;

c) a sövény kiterjedése nem haladhatja meg

ca) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület, vagy

cb) az 5. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az érintett összefüggõ terület

8%-át, ha a terület nagysága meghaladja az 5 hektárt, akkor a terület 5%-át;”

(2) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A támogatásra jogosult köteles

a) az 5. § (7) bekezdése szerinti idõszakban a telepített sövényben megjelenõ, az 1. számú melléklet C. pontjában

szereplõ invazív cserje- és fafajok egyedeit úgy eltávolítani, hogy a telepített sövényben az e fajokból álló invazív

borítás ne haladja meg az 1%-ot, és

b) a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást vezetni az

agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti Gazdálkodási

Napló irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjain.”

3. § (1) Az R. 7. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatásra jogosult köteles a mezõvédõ fásítást az alábbiakban meghatározott követelmények szerint elvégezni:)

„b) a 250 méter hosszúságot meghaladó fásítás megvalósításakor 250 méterenként 1 db, legalább 2 méter széles

átjárót kell biztosítani kivéve, ha a fásítás kerítés mellett kerül megvalósításra;”

(2) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A támogatásra jogosult köteles

a) az 5. § (7) bekezdése szerinti idõszakban a fásításban megjelenõ, az 1. számú melléklet C. pontjában felsorolt invazív

cserje- és fafajok egyedeit úgy eltávolítani, hogy a telepített fásításban az e fajokból álló invazív borítás ne haladja meg

az 1%-ot, és

b) a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást vezetni az agrár-

környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló

irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjain.”

4. § Az R. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatásra jogosult köteles)

„a) a füves mezsgyét legalább 4 méter szélességben úgy kialakítani, hogy a füves mezsgye hossza megegyezzen a

sövény vagy a mezõvédõ fásítás hosszával, de a kiterjedése nem haladhatja meg

aa) az 5. § (1) bekezdésben meghatározott esetben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület, vagy

ab) az 5. § (2) bekezdésben meghatározott esetben az érintett összefüggõ terület

15%-át, ha a terület nagysága meghaladja az 5 hektárt, akkor a terület 10%-át,”

5. § Az R. 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A támogatásra jogosult köteles a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást

vezetni az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti

Gazdálkodási Napló irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjain.”

6. § Az R. 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A támogatásra jogosult köteles a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást

vezetni az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti

Gazdálkodási Napló irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjain.”
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7. § (1) Az R. 12. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatásra jogosult köteles a bakhátat az alábbiak szerint kialakítani:)

„e) a bakhát kiterjedése nem haladhatja meg

ea) az 5. § (1) bekezdésben meghatározott esetben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület, vagy

eb) az 5. § (2) bekezdésben meghatározott esetben az érintett összefüggõ terület

8%-át, ha a terület nagysága meghaladja az 5 hektárt, akkor a terület 5%-át.”

(2) Az R. 12. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A támogatásra jogosult köteles a támogatási kérelemben megjelölt beruházás megvalósításáról nyilvántartást

vezetni az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti

Gazdálkodási Napló irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjain.”

8. § Az R. 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatásra jogosult köteles a kerítés kialakítása során az alábbiakban foglalt követelmények szerint eljárni:)

„a) a kerítés fõ szerkezeti elemei (tartóoszlopok, futólécek, kerítés mezõk, támasztó oszlopok) fa, nád és vesszõ

alapanyagokból készülhetnek;”

9. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítéséhez

kapcsolódó támogatás igénybevételéhez a kérelmezõnek

a) agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben részt vevõ, vagy

b) az 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, Natura 2000 területként lehatárolt

gyep (rét, legelõ), szántó, vagy nádas hasznosítású területtel kell rendelkezni.”

10. § (1) Az R. 16. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ leteltét követõen az alábbi adatok tekintetében hiánypótlásra

nincs lehetõség:)

„b) a blokkazonosító, az intézkedés azonosító, a területméret adatok, a beruházás méretére vonatkozó adatok és a

helyrajzi számok.”

(2) Az R. 16. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A támogatási kérelem benyújtásánál a falugazdász vagy az agrárkamarai tanácsadó kizárólag az ügyfél technikai

közremûködõjeként járhat el. A technikai közremûködõ fogalmára, valamint eljárásával kapcsolatos szabályokra az

Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi

költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló

rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) elõírásait kell alkalmazni.”

11. § Az R. 18. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) A kifizetési kérelem részeként be kell nyújtani a beruházás megvalósulását igazoló tételes bizonylatokról készített

számlaösszesítõt és ennek részeként a tételrészletezõt. A kifizetési kérelmet benyújtó kérelmezõ a helyszíni ellenõrzés

során köteles a számlaösszesítõ szerinti eredeti bizonylatokat bemutatni, valamint azok másolatát a helyszíni

ellenõrnek átadni.

(4) A kifizetési kérelem benyújtásának, a kiadások elszámolásának e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az EMVA

általános rendelet IV. fejezetének rendelkezéseit is alkalmazni kell a 16. § (4) bekezdése kivételével.”

12. § Az R. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a kérelmezõ a 3. § (1) és (2) bekezdésében szereplõ intézkedések esetében a 2009. évben az

agrár-környezetgazdálkodási intézkedéssel egyazon támogatási kérelem beadási idõszakban nyújtott be támogatási

kérelmet, akkor a támogatás folyósításának feltétele, hogy az érintett területre vonatkozóan az

agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretén belül területazonosítási kérelmet nyújtson be.”
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13. § Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. § (1) A jogosultsági feltételek és kötelezettségvállalások teljesítését az MVH külön megállapodás alapján az

illetékes szakhatóságok bevonásával évente ellenõrzi.

(2) Az ellenõrzés során a támogatási kérelemben megjelölt beruházásról vezetett Gazdálkodási Napló az irányító

hatóság által közleményben meghatározott lapjait az ügyfélnek be kell mutatnia az ellenõrzõ hatóságoknak.”

14. § Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a támogatásra jogosult valamely intézkedés vonatkozásában az 5. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott

kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az érintett intézkedésre vonatkozóan a támogatásból kizárásra kerül és a

már kifizetett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell

fizetnie.”

15. § Az R. 21. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha az e §-ban meghatározottak közül több jogkövetkezmény is megállapításra kerül, a magasabb százalékos

arányú szankciót kell érvényesíteni.”

16. § Az R. a következõ 22/C. §-sal egészül ki:

„22/C. § (1) E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági

beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

szóló 46/2011. (V. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: 46/2011. (V. 31.) VM rendelettel) megállapított

a) 5. § (3) bekezdés e) pontját, 5. § (5)–(6) bekezdését, 6. § (3) bekezdés b)–c) pontját, 7. § (3) bekezdés b) pontját, 8. §

(2) bekezdés a) pontját, 12. § (2) bekezdés e) pontját, 13. § (2) bekezdés a) pontját, 18. § (3)–(4) bekezdését és a 2. számú

mellékletében a „A. Madárvédelmi berendezések kihelyezése” címû táblázat E oszlop 3. sorát a 2011. évben benyújtott

kifizetési kérelmekre is,

b) az 5. § (7) bekezdését és a 21. § (7) bekezdését 46/2011. (V. 31.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekben is

alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a 46/2011. (V. 31.) VM rendelettel megállapított 21. § (3) bekezdését a 46/2011. (V. 31.) VM rendelet

hatálybalépésekor azon folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a támogatást jóváhagyó határozat

visszavonására még nem került sor.”

17. § Az R. 1. §-ában az „állapotjavítása” szövegrész helyébe az „állapot javítása” szöveg, az 5. § (1) bekezdésében az „az

elõzetesen jóváhagyott területekre vonatkozó támogatási kérelemnek” szövegrész helyébe a „a területazonosítási

kérelemnek” szöveg, a 8. § (3) bekezdésében a „Az 5. § (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „Az 5. §

(7) bekezdése” szöveg, a 9. § (3) bekezdésében „az 5. § (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe „az 5. §

(7) bekezdése” szöveg, a 10. § (3) bekezdésében a „az 5. § (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „az 5. §

(7) bekezdése” szöveg, a 11. § (3) bekezdésében a „az 5. § (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „az 5. §

(7) bekezdése” szöveg, a 12. § (3) bekezdésében a „az 5. § (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe a „az 5. §

(7) bekezdése” szöveg, a 21. § (5) bekezdésében a „az 5. § (7) bekezdése a) pontjában” szövegrész helyébe a „az 5. §

(7) bekezdésében” szöveg, a 18. § (1) bekezdés a) pontjában a „rendeletben (a továbbiakban: egységes

kérelem rendelet)” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg, a 2. számú mellékletében a „A. Madárvédelmi

berendezések kihelyezése” címû táblázat E oszlop 3. sorában a „2–20 db/ha” szövegrész helyébe a „2–10 db/ha”

szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az R. 15. §-a.

19. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 47/2011. (V. 31.) VM rendelete
az élelmiszer-vállalkozás mûködéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdésének 26. és 40. pontjában kapott

felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)

Mellékletének 15. pontjában meghatározott élelmiszer-elõállítási tevékenységet végzõ, a Melléklet 16. pontjában

meghatározott élelmiszer-vállalkozásra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben

szabályozott tevékenységre és az ott meghatározott kistermelõkre;

b) az Éltv. Mellékletének 26. pontjában meghatározott feldolgozatlan termékek termelésével kapcsolatos

tevékenységekre és az azt folytató élelmiszer-vállalkozásra;

c) az élelmiszer, és a vendéglátó-ipari termék szállítási tevékenységre; az alacsony élelmiszer-biztonságú, hûtést

nem igénylõ csomagolt élelmiszerek raktározási tevékenységére; és az azt folytató élelmiszer-vállalkozásra,

amelyeknek a megfelelõ szakmai ismeretével kapcsolatos általános követelményei, az élelmiszer-elõállítás és

forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirõl és az élelmiszerek hatósági ellenõrzésérõl szóló

68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 4. §-ban kerültek szabályozásra;

d) azon tevékenységekre, amelyek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges

képesítésekrõl szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS)

pontjában kerültek szabályozásra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) szakmai felelõs személy: az az élelmiszer-vállalkozás szakmai tevékenységéért egyszemélyben felelõs

élelmiszer-biztonsági szaktudással is rendelkezõ természetes személy, aki

aa) az élelmiszer-elõállítási tevékenységet folytató élelmiszer-vállalkozás tulajdonosa, vagy az

élelmiszer-vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és

ab) az élelmiszer-elõállítás szakmai irányítója;

b) intézkedésre feljogosított felelõs személy: az az élelmiszer-biztonsági szaktudással is rendelkezõ természetes

személy, aki

ba) az élelmiszer-elõállítás tevékenységet folytató élelmiszer-vállalkozás tulajdonosa, vagy az

élelmiszer-vállalkozással munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és

bb) élelmiszer-elõállítást végez, vagy annak szakmai tevékenységét közvetlenül irányítja, és folyamatosan jelen

van a helyszínen az élelmiszer-elõállítási tevékenység alatt, továbbá közvetlen, és azonnali intézkedési

jogkörrel rendelkezik az élelmiszer-elõállítással kapcsolatos tevékenység területén;

c) szakmai tapasztalat: valamely szakmának a tényleges és jogszerû, az adott szakmai követelményeknek megfelelõ

gyakorlása;

d) élelmiszer-biztonsági szaktudás: az általános, és az adott szakterületre vonatkozó munkahelyi-, személyi- és

élelmiszer-higiéniai követelmények, valamint a HACCP elvein alapuló élelmiszer-biztonsági ismeretek tudása és

alkalmazása;

e) mikro-, kis-, középvállalkozások: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi

XXXIV. törvényben meghatározott vállalkozások.

3. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás mûködéséhez az Éltv. 8. § (1) bekezdés elõírása alapján szükséges élelmiszeripari

szakképesítés meglétét az élelmiszer-elõállítást végzõ az Éltv. Mellékletének 18. pontjában meghatározott

élelmiszer-vállalkozónak a szakmai felelõs személy által kell biztosítania.

(2) Az élelmiszer-elõállítást folytató élelmiszer-vállalkozás szakmai felelõs személye az lehet, aki

a) a mikrovállalkozás méretû élelmiszer-vállalkozás (borászatban ezer hektoliter forgalmat meg nem haladó)

esetében legalább az 1. mellékletben meghatározott élelmiszeripari szakképesítéssel, vagy igazoltan az adott

tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 5 éves, adott szakiránynak megfelelõ szakmai

tapasztalattal;
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b) a kisvállalkozás méretû élelmiszer-vállalkozás (borászatban ezer hektoliter forgalmat meghaladó) esetében

legalább az 1. mellékletben meghatározott élelmiszeripari szakképesítéssel, és igazoltan az adott tevékenység

szerinti besorolási körben megszerzett legalább 3 éves, adott szakiránynak megfelelõ szakmai tapasztalattal;

c) a középvállalkozás méretû élelmiszer-vállalkozás esetében legalább a 2. mellékletben meghatározott szakirányú

felsõfokú alapképzésben megszerzett oklevéllel, és igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább

1 éves, adott szakiránynak megfelelõ szakmai tapasztalattal;

d) a középvállalkozásoknál nagyobb méretû élelmiszer-vállalkozás esetében legalább a 3. mellékletben

meghatározott szakirányú felsõfokú mesterképzésben megszerzett oklevéllel, és igazoltan az adott tevékenységi

körben megszerzett legalább 1 éves, adott szakiránynak megfelelõ szakmai tapasztalattal

rendelkezik.

(3) Az 1. mellékletben felsorolt, azonosan jelölt szakágazati tevékenységek esetén az ott meghatározott szakképesítés és a

magasabb szintû szakirányú szakképesítés, végzettség helyett elegendõ az adott szakiránynak megfelelõ

rész-szakképesítés azzal, hogy a 3. § (2) bekezdésben foglaltak megfelelõen alkalmazandók.

(4) Ha az élelmiszer-vállalkozás több élelmiszer-elõállító telephellyel rendelkezik, az azonos szakágazati tevékenység

szerinti besorolású egységekhez – az élelmiszeripari szakképesítés követelményének teljesítésére – az

élelmiszer-vállalkozás alkalmazhat egy szakmai felelõs személyt. A több élelmiszer-elõállító telephellyel rendelkezõ

élelmiszer-vállalkozás – a szakmai felelõs személy minimális képesítésének meghatározásához szükséges – méret

alapján történõ besorolásához a vállalkozás egészében, a szakágazati tevékenység szerinti besorolás alapján, az

azonos szakágazati tevékenységet végzõket kell figyelembe venni és összegezni.

4. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás mûködéséhez szükséges, az Éltv. 22. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelménynek való

megfelelés érdekében, az élelmiszer-elõállítást végzõ élelmiszer-vállalkozó kijelöli – többmûszakos munkarend esetén

mûszakonkénti bontásban – azt az élelmiszer-biztonsági szaktudással is rendelkezõ, az élelmiszer-elõállító

tevékenység közben helyben folyamatosan jelenlévõ, azonnali intézkedésre feljogosított felelõs személyt, aki

a) a mikro- és kisvállalkozás méretû élelmiszer-vállalkozás esetében, igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett

legalább 5 éves, adott szakiránynak megfelelõ szakmai tapasztalattal, és legalább alapfokú iskolai végzettséggel, vagy

b) az 1–3. mellékletben felsorolt, az adott tevékenységhez kötött szakképesítéssel vagy végzettséggel, és ezen felül

igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, az adott szakiránynak megfelelõ szakmai

tapasztalattal rendelkezik.

(2) A szakmai felelõs személy és az intézkedésre feljogosított felelõs személy azonos lehet, ha a rendeletben foglalt

feltételek egyébként teljesülnek.

5. § A 3. és 4. § által elõírt, az adott szakiránynak megfelelõ szakmai tapasztalatot a szakmai felelõs személynek, és az

intézkedésre feljogosított felelõs személynek a szerzõdésben meghatározott munkakörrel és munkaköri feladatainak

leírásával vagy mûködési bizonyítvánnyal kell igazolnia.

6. § (1) E rendelet hatálybalépését megelõzõen hatályos jogszabályok alapján elismert szakképesítéseket, illetve szakirányú

felsõfokú végzettségeket vagy honosított bizonyítványokat az e rendelet hatálybalépését követõen szerzett

szakképesítésekkel, végzettségekkel és oklevelekkel egyenrangúnak kell tekinteni, amennyiben a releváns végzettség

szakmai követelményei megfelelnek az 1–3. mellékletben foglalt feltételeknek.

(2) Az élelmiszer-vállalkozó felelõsége, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kérésére igazolja az (1) bekezdésben

foglalgatnak való megfelelést. Az errõl szóló igazolást

a) kiadott szakképesítések megfelelõsségérõl a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet,

b) megszerzett szakirányú felsõfokú végzettségek megfelelõsségérõl az oklevelet kiállító intézmény vagy annak

jogutódja,

c) a külföldön megszerzett képesítések vagy végzettségek megfelelõsségérõl annak elismerésére vagy honosítására

jogosult intézmény

adja ki, melyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv köteles elfogadni.

7. § E rendelet a kihirdetését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba. Az e rendelet hatálybalépésekor már

mûködõ élelmiszer-vállalkozásoknak 2012. július 1-jéig kell megfelelniük e rendelet elõírásainak.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 47/2011. (V. 31.) VM rendelethez

A mikro- és kisvállalkozás méretû élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-elõállítási tevékenysége esetén a szakmai felelõs személy számára elõírt minimális

élelmiszeripari szakképesítés

Tevékenység szerinti besorolás Szakképesítés Rész-szaképesítés

1. Hús- és baromfiipari termékgyártás hús- és baromfiipari technikus vagy hentes és
mészáros mester vagy húsipari mester
(+) húsipari termékgyártó

2. Halfeldolgozás húsipari termékgyártó halfeldolgozó

3. Zöldségfeldolgozás tartósítóipari termékgyártó zöldségfeldolgozó vagy gyümölcsfeldolgozó vagy
savanyító

4. Gyümölcsfeldolgozás tartósítóipari termékgyártó gyümölcsfeldolgozó vagy zöldségfeldolgozó

5. Tartósítóipari termékgyártás tartósítóipari technikus

6. Hõelvonással tartósított termékgyártás tartósítóipari technikus

7. Fûszer, ételízesítõ gyártás tartósítóipari termékgyártó

8. Növényi olaj gyártása tartósítóipari termékgyártó növényolaj-gyártó vagy olajütõ

9. Friss- és tartós tejipari-termékek gyártása tejipari technikus vagy tejfeldolgozó mester vagy
tej- és tejtermékgyártó mester
(+) tejtermékgyártó

10. Sajt és sajtkészítmények gyártása tejtermékgyártó sajtkészítõ

11. Friss pékárú és tartósított lisztes árú gyártás pék vagy pék-cukrász
(++) sütõ és cukrászipari technikus vagy pék- vagy
cukrász-mester

12. Mézeskalács-készítés pék-cukrász vagy pék mézeskalács-készítõ

13. Száraztésztafélék gyártása pék száraztésztagyártó

14. Cukoripari termékgyártás cukoripari technikus vagy cukoripari mester

15. Édesipari termék-gyártás édesipari termékgyártó csokoládétermék-gyártó

16. Keksz- és ostyagyártás édesipari termékgyártó keksz- és ostyagyártó

17. Cukorkagyártás édesipari termékgyártó cukorkagyártó

18. Kávé- és pótkávégyártás édesipari termékgyártó kávé- és pótkávégyártó

19. Méz feldolgozás méhész

20. Gyógynövény feldolgozás gyógynövény-termesztõ

21. Ecetgyártás erjedés-és üdítõital-ipari termékgyártó ecetgyártó

22. Élesztõgyártás erjedés-és üdítõital-ipari termékgyártó élesztõgyártó

23. Keményítõgyártás erjedés-és üdítõital-ipari termékgyártó keményítõgyártó

24. Sörgyártás erjedés-és üdítõital-ipari termékgyártó sörgyártó

M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2011.évi57.szám
13481



Tevékenység szerinti besorolás Szakképesítés Rész-szaképesítés

25. Pálinka és szeszesital-gyártás erjedés-és üdítõital-ipari termékgyártó szesz- és szeszesital-gyártó vagy
gyümölcspálinka-gyártó

26. Szikvízgyártás erjedés-és üdítõital-ipari termékgyártó szikvízgyártó

27. Üdítõital-, ásványvízgyártás erjedés-és üdítõital-ipari termékgyártó üdítõital- és ásványvízgyártó

28. Szeszgyártás erjedés- és üdítõital-ipari technikus

29. Borászati termékgyártás
Pincészet

borász

30. Malomipari termékgyártás molnár

Tevékenység szerinti besorolás Végzettség

31. Étrend-kiegészítõ gyártás biomérnöki vagy élelmiszermérnöki vagy
vegyészmérnöki vagy dietetikus végzettség

Megjegyzés: az azonos szakképesítést elfogadó szakágazati tevékenységek azonosan jelölve.

(+) mikro-vállalkozások esetén

(++) a kisvállalkozások esetében
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2. melléklet a 47/2011. (V. 31.) VM rendelethez

A középvállalkozás méretû élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-elõállítási tevékenysége esetén

a szakmai felelõs személy számára minimálisan elõírt felsõfokú szakirányú végzettségként elfogadható

alapképzési szakok

Alapképzési szak

1. Biomérnöki

2. Élelmiszermérnöki

3. Szõlész-borász mérnöki

4. Vegyészmérnöki

3. melléklet a 47/2011. (V. 31.) VM rendelethez

A középvállalkozásoknál nagyobb méretû élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-elõállítási tevékenysége

esetén a szakmai felelõs személy számára minimálisan elõírt felsõfokú szakirányú végzettségként

elfogadható mesterképzési szakok

Mesterképzési szak

1. Biomérnöki

2. Élelmiszerbiztonsági és -minõségi mérnöki

3. Élelmiszer biotechnológus

4. Élelmiszer-minõsítõ és egészségvédõ biomérnöki

5. Élelmiszermérnöki

6. Szõlészeti és borászati mérnöki

7. Vegyészmérnöki

8. Állatorvos
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 39/2011. (V. 31.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására, jogszabály nemzetközi

szerzõdésbe ütközésének vizsgálatára, valamint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára és

megsemmisítésére irányuló indítvány alapján meghozta az alábbi

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgyûlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet

valósított meg azáltal, hogy nem teremtette meg a cselekvõképtelen nagykorú személyek munka- vagy egyéb

jogviszonyon alapuló foglalkoztatásának törvényi feltételeit és garanciáit.

Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyûlést, hogy jogalkotási feladatának 2011. december 31-ig tegyen

eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a nemzetközi szerzõdésbõl származó jogalkotói feladat elmulasztásának megállapítására

irányuló indítványt visszautasítja.

3. Az Alkotmánybíróság a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/E. § (2) bekezdése

alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. Az Értelmi Fogyatékosok és Segítõik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (a továbbiakban: indítványozó) indítvánnyal

fordult az Alkotmánybírósághoz, amelyben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását

kezdeményezte „mivel a jogalkotó nem tett eleget a cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyek

munkaviszonyon alapuló foglakoztatása kapcsán” az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdésbe foglalt munkához való jogból

eredõ kötelezettségének. Az indítványozó elõadta, hogy a jogi szabályozás – a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi

IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) –

lehetõvé teszi a korlátozottan cselekvõképes személyek munkavállalását munkaviszony létesítése formájában,

azonban a cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyek vonatkozásában a szabályok nem

egyértelmûek. Az Mt. csak a korlátozottan cselekvõképes személyek részére teszi lehetõvé a munkaviszony létesítését,

a Ptk. szabályai alapján elvileg nem kizárt, hogy a cselekvõképtelen személyek is munkát vállaljanak gondnokuk útján,

azonban erre vonatkozó kifejezetten megengedõ szabályok – szemben a korlátozottan cselekvõképes személyekre

irányadókkal – nincsenek. Valójában a cselekvõképtelenek nem választhatnak olyan munkát, amely munkaviszony

keretében végezhetõ. Az indítványozó kifejtette, hogy tapasztalataik szerint a cselekvõképességet kizáró gondnokság

alá helyezett értelmi fogyatékos személyek nagy hányada képes munkát végezni, viszont a jogi szabályozás a

munkaszerzõdésen alapuló foglalkoztatást nem teszi lehetõvé. Az indítványozó szerint a cselekvõképesség, mint

jognyilatkozati és jogügyleti képesség, valamint a munkavégzés képessége, mint fizikai, pszichikai képesség nem fedik

egymást. Az indítványozó utalt arra, hogy az Alkotmány alapján a munkához való jog alapjog, s annak lényeges

tartalmát törvény nem korlátozhatja. A szabályozás hiánya a munkához való jog alkotmányellenes korlátozását

eredményezi.

2. Az indítványozó kérelmet terjesztett elõ nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenesség megállapítására is. Véleménye, hogy az 1999. év C. törvénnyel kihirdetett Európai Szociális

Chartának (a továbbiakban: Szociális Charta) a fogyatékos személyekre vonatkozó és a munkához való joggal

kapcsolatos rendelkezéseibõl, valamint az 1976. évi 9. tvr.-el kihirdetett Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
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Nemzetközi Egyezségokmányának (a továbbiakban: Egyezségokmány) a diszkrimináció tilalmára és a munkához való

jogra vonatkozó rendelkezéseibõl is az következik, hogy a hazai szabályozásban a cselekvõképtelenek

munkavégzésének lehetõségét lehetõvé kellene tenni.

3. Végezetül az indítványozó utólagos absztrakt normakontroll kérelmet is elõterjesztett. Kifejtette, hogy ha az

Alkotmánybíróság felhívja a jogalkotót a kért mulasztás pótlására, akkor a szociális igazgatásról és a szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 99/E. § (2) bekezdése alkotmányellenesé válik. Az Sztv.

e rendelkezése szerint: „A fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás

a) az ellátott, és

b) az intézmény vagy az intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet

által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerzõdés alapján, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény

szerinti határozott idejû munkaviszony keretében folytatható…”

Az indítványozó szerint e rendelkezés azért válik majd alkotmányellenessé, mert nemcsak az ellátott, hanem a

cselekvõképtelen személy törvényes képviselõje is jogosulttá válik ún. fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében

munkaszerzõdést kötni, ha az Alkotmánybíróság megállapítja az alkotmánysértõ mulasztást.

II. Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.

1. Az indítványozó a cselekvõképtelen nagykorú személyek foglalkoztatásával kapcsolatban kérte a mulasztásban

megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatát. Az Alkotmánybíróságnak a mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenesség megállapítására irányuló hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény

(a továbbiakban: Abtv.) 49. §-a szabályozza. Az Abtv. 49. § (1) bekezdése szerint, ha az Alkotmánybíróság hivatalból

vagy bárki indítványára azt állapítja meg, hogy a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói

feladatát elmulasztotta, és ezzel alkotmányellenességet idézett elõ, a mulasztást elkövetõ szervet – határidõ

megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogalkotó szerv

jogalkotási kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes

helyzet – a jogi szabályozás iránti igény – annak nyomán állott elõ, hogy az állam jogszabályi úton avatkozott bizonyos

életviszonyokba, és ezáltal az állampolgárok egy csoportját megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésének

lehetõségétõl [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.]. Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenességet állapít meg akkor is, ha alapjog érvényesüléséhez szükséges jogszabályi garanciák hiányoznak

[37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.].

Az Alkotmánybíróság ezért jelen ügyben azt vizsgálta, hogy a munkához való alapjog érvényesüléséhez szükséges

garanciák hiányoznak-e a cselekvõképtelen nagykorú személyek foglalkoztatását érintõ szabályozás során. E kérdést

illetõen a Ptk. az Mt. és az Sztv. rendelkezései az irányadóak. A belátási képesség eltérõ volta alapján a Ptk. a cselekvõképes,

a korlátozottan cselekvõképes és a cselekvõképtelen személyek között tesz különbséget. A Ptk. 14. § (4) bekezdése szerint

„Cselekvõképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, akinek az ügyei viteléhez

szükséges belátási képessége a pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt – általános

jelleggel, illetve egyes ügycsoportok vonatkozásában – tartósan vagy idõszakonként visszatérõen nagymértékben

csökkent.”, a 15. § (4) bekezdése értelmében pedig „A cselekvõképességet kizáró gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú

személyt helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt

– tartósan teljes mértékben hiányzik.” Ahogy az Alkotmánybíróság a 36/2000. (X. 27.) AB határozatában megállapította:

„a Ptk. szerint a korlátozott cselekvõképesség és a cselekvõképtelenség között fokozatbeli különbség van. Míg az elõzõ

esetben a belátási képesség nagymértékben csökkent, addig az utóbbi esetben teljesen hiányzik.” (ABH 2000, 241, 257.)

1.1. A Ptk. és az Mt. rendelkezései alapján a cselekvõképes és a korlátozottan cselekvõképes személyek létesíthetnek

munkaviszonyt. Az Mt. 72. § (2) bekezdése szerint „korlátozottan cselekvõképes személy törvényes képviselõjének

hozzájárulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt”, a Ptk. 14/B. § (2) bekezdés c) pontja értelmében pedig

„a korlátozottan cselekvõképes személy a gondnoka közremûködése nélkül is rendelkezik a munkaviszonyból,

munkaviszony jellegû jogviszonyból, társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli ellátásból származó jövedelme

50%-ával; annak erejéig kötelezettséget is vállalhat.”

Cselekvõképtelen személy munkaviszony-létesítési és munkavégzési lehetõségérõl az Mt. nem rendelkezik. A Ptk.

15/A. § (1) bekezdése szerint „a cselekvõképtelen személy jognyilatkozata – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –

semmis; nevében gondnoka jár el”, a (2) bekezdés pedig kimondja, hogy „[a] cselekvõképtelen személy maga is

megkötheti azokat a csekély jelentõségû szerzõdéseket, amelyek a mindennapi életben tömegesen fordulnak elõ, és

különösebb megfontolást nem igényelnek.” Nyilvánvaló, hogy ebbe az utóbbi körbe nem vonható a munkaviszony

létesítése.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 57. szám 13485



Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a belátási képesség tartós és teljes mértékû hiánya az önálló

munkaviszony-létesítés természetes akadálya lehet, ugyanakkor a cselekvõképtelen személyek teljes kizárása a

munkaviszony típusú foglalkoztatásból adott esetben alkotmányossági aggályokat vethet fel. A cselekvõképtelen

személyeknek akár a rehabilitációhoz kapcsolódó foglalkoztatása is igényelhet a munkavégzéshez kapcsolódó

speciális jogi kereteket. Az Alkotmánybíróság a továbbiakban ezt vizsgálta meg.

1.2. Az Sztv. 93. § (2) bekezdése a személyes gondoskodást nyújtó – adott esetben bentlakásos – szociális intézményre

vonatkozó, az ellátás igénybevételével kapcsolatos szabályai között kimondja, hogy „ha az ellátást igénylõ személy

cselekvõképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetõség szerint figyelembe véve –

a törvényes képviselõje terjeszti elõ. A korlátozottan cselekvõképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes

képviselõjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvõképességét nem korlátozta – önállóan

terjesztheti elõ.” A belátási képességük tartós és teljes hiányában lévõ személyek egy része ilyen típusú intézményben

nyer elhelyezést.

Az Sztv. 99/B–99/E. §-ai az ellátottaknak – így a cselekvõképtelen személyeknek is – a szociális intézményen belüli

foglalkoztatásáról rendelkeznek. Az Sztv. e helyen „a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyról” szól és az ellátottak

koruk, fizikai és mentális állapotuknak megfelelõen „munka-rehabilitáció” vagy „fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás”

keretében végezhetnek munkát. Az Sztv. 99/D. § (1) bekezdése szerint a munka-rehabilitáció célja az ellátott

munkakészségének – s ezen keresztül testi és szellemi képességeinek – megõrzése, fejlesztése és felkészítése a

„magasabb szintre”, a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásra.

A munka-rehabilitáció során történõ munkavégzésre vonatkozó Sztv.-beli szabályok alapján megállapítható, hogy az

tartalmaz – a cselekvõképtelen személyek munkavégzését is keretbe foglaló – speciális rendelkezéseket.

Az Sztv. 99/D. § (2) bekezdése szerint: „A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik.

A munka-rehabilitációban történõ részvételrõl az ellátott, illetve – amennyiben az ellátott jognyilatkozata a Ptk.

15/A. §-ának (1) bekezdése alapján semmisnek minõsülne – törvényes képviselõje írásban, a (3)–(6) bekezdésben

foglaltak figyelembevételével megállapodást köt a szociális intézmény vezetõjével. Ez utóbbi esetben a

megállapodást az ellátott aláírhatja. A megállapodás tartalmazza

a) a munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenység részletes leírását,

b) a munka-rehabilitáció idõbeosztását,

c) a munka-rehabilitációs díj havi összegét,

d) szándéknyilatkozatot arra nézve, hogy az ellátott testi és szellemi képességeihez mérten elvárható módon

közremûködik a munka-rehabilitációban.”

Az Sztv. további 99/D. § (3)–(6) bekezdései a munkavégzést érintõen további szabályokat állapít meg a munkaidõ

maximumának meghatározásától a munkabér-minimum megállapításáig, s mint a fenti idézetbõl kitûnik, e

foglalkoztatási formát a cselekvõképtelenek is igénybe vehetik, sõt a munkavégzésre irányuló megállapodást

törvényes képviselõjük mellett maguk is aláírhatják. Tehát az Sztv. tartalmaz a cselekvõképtelen személyek

foglalkoztatására, munkavégzésére vonatkozó szabályokat, a fent bemutatott módon meghatározza – e tekintetben –

a jogi kereteket.

Az Sztv. 99/E. §-a a foglalkoztatás egy másik formáját a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatást szabályozza. A 99/E. §

(1) bekezdés szerint ennek célja: „a szociális intézményben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása és

foglalkoztatása révén az önálló munkavégzõ képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott

felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerõpiacon történõ önálló munkavégzésre.” Az Sztv. 99/E. §

(2) bekezdés szerint a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás Mt. szerinti munkaszerzõdés alapján végezhetõ, amely – az Mt.

fentebb már idézett 72. § (2) bekezdését is figyelembe véve – a korlátozottan cselekvõképes személyek számára

nyitva-álló lehetõség, de nem áll nyitva a cselekvõképtelen személyek elõtt. Az Sztv. rendelkezéseibõl azonban kiderül,

hogy a 99/E. §-ában foglalt ún. „fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás” az „igazi munkavégzés”, hiszen ennek keretében

van lehetõség a munkafolyamatok betanítására és önálló tevékenységre. Ezzel a lehetõséggel jelenleg a

cselekvõképtelen személyek nem élhetnek, s ebbõl következõen munkaviszonyt sem létesíthetnek.

1.3. Az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdése szerint „[a] Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka

és a foglalkozás szabad megválasztásához.” A munkához és a foglalkozáshoz való jog alapjog, amelyre az Alkotmány

alapján „mindenkinek joga van”, azaz az Alkotmány szerint adott esetben a cselekvõképtelen személyek is

hivatkozhatnak e jog alanyi és intézményi oldalára egyaránt. Az Alkotmánybíróság a 21/1994. (III. 29.) AB

határozatában megállapította, hogy „[a] munkához való jogtól mint alanyi jogtól meg kell különböztetni a munkához

való jogot mint szociális jogot, s különösen annak intézményi oldalát, az állam kötelességét megfelelõ

foglalkoztatáspolitikára, munkahelyteremtésre stb. (…) … nincs annak sem semmi alkotmányos indoka, hogy a
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munkához való alanyi jogot csakis a munkaviszony keretében végzett munkára szûkítsük. Az alanyi jogi értelemben

vett munkához való jog, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog (70/B. §), illetõleg a vállalkozás

joga (9. §) között nincs hierarchikus viszony. A munkához való jogot is úgy kell értelmezni, hogy abba mindenfajta

foglalkozás, hivatás, munka megválasztásának és gyakorlásának szabadsága beletartozik. (…) A munkához

(foglalkozáshoz, vállalkozáshoz) való alapjog a szabadságjogokhoz hasonló védelemben részesül az állami

beavatkozások és korlátozások ellen. E korlátozások alkotmányossága azonban más-más mérce alapján minõsítendõ

aszerint, hogy a foglalkozás gyakorlását vagy annak szabad megválasztását korlátozza-e az állam, s az utóbbin belül is

különbözik a megítélés az adott foglalkozásba kerülés szubjektív, illetve az objektív korlátokhoz kötésének

megfelelõen. (…) A munkához (foglalkozáshoz, vállalkozáshoz) való jogot az veszélyezteti a legsúlyosabban, ha az

ember az illetõ tevékenységtõl el van zárva, azt nem választhatja.” (ABH 1994, 117, 121.)

A munka és a foglalkozás megválasztásának és gyakorlásának jogából, mint „mindenkit megilletõ” alanyi jogból

következik, hogy amennyiben a cselekvõképtelen személyek munkát képesek és akarnak is végezni, attól ne legyenek

elzárva. A cselekvõképtelen személyek vonatkozásában a munkához és a foglalkozáshoz való jog intézményi oldala

alapvetõen a rehabilitációs célú munkalehetõségek megteremtésére vonatkozó állami kötelezettséget jelenti. Mint

fentebb láttuk, ez az Sztv. alapján csak a „munka-rehabilitációs” tevékenységre vonatkozik. Az Alkotmánybíróság

álláspontja szerint a cselekvõképtelen személyek munkaviszonyon vagy törvényen alapuló más jogviszonyban

történõ foglalkoztatásból való teljes mértékû kizárása (pl. a betanított munkafolyamatok alapján történõ

munkavégzésbõl) – figyelemmel a munka és a foglalkozás megválasztásának jogára [Alkotmány 70/B. § (1) bekezdés] –

alkotmányosan nem indokolható. A vizsgált jogi szabályozásból (Ptk., Mt., Sztv.) hiányoznak a munkához való alapjog

érvényesülését biztosító törvényi garanciák.

A cselekvõképtelen személyek munkaviszony-létesítésének lehetõvé tételénél figyelembe kell venni a

munkavégzéssel járó felelõsség és munkavédelem szempontjait, amelyek a belátási képesség teljes és tartós hiányával

rendelkezõ személyek esetén szükségképpen speciális szabályok meghozatalát igénylik (akár a saját védelmük

érdekében is). Ahogy az Sztv. a munka-rehabilitációs tevékenységre vonatkozó szabályozás során meghatározta a

cselekvõképtelen személyek munkavégzésének törvényi kereteit, úgy a munkaviszonyon vagy más jogviszonyon

alapuló foglalkoztatás törvényi keretei is meghatározhatók e személyi kört érintõen. A szabályozás szükségessége épp

a belátási képesség tartós és teljes hiányából ered; megfelelõ – a munkaviszony-létesítésre és a munkavégzésre

jelenleg irányadó általános rendelkezéseken túl további – törvényi garanciákra van szükség a cselekvõképtelen

munkavállalók fokozott védelme érdekében. A cselekvõképtelen személyek esetén e garanciáknak ki kell terjedniük a

munkavállaló védelmére (azaz, hogy a munkaviszony vagy törvényben meghatározott speciális munkaszerzõdés

keretében lehetõvé tett foglalkoztatással a munkaadók ne éljenek vissza) épp úgy, mint a fokozott munkavédelmi

elõírások meghatározására, illetve a pszichés állapottal vagy szellemi fogyatkozással kapcsolatos egészségügyi ellátás

igénybevétele lehetõségének a biztosítására is. Összességében a szabályozásnak törekednie kell a cselekvõképtelen

személyek munkavállalási esélyeinek növelésére.

Az Alkotmánybíróság fentebb idézett – az Abtv. 49. §-án alapuló – gyakorlata szerint az Alkotmánybíróság

mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg akkor is, ha az alapjog érvényesüléséhez szükséges

garanciák hiányoznak [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.]. Jelen esetben az Alkotmánybíróság a

munkához való alapjogból eredõen mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg, mert az

Országgyûlés nem teremtette meg a cselekvõképtelen nagykorú személyek munka- vagy egyéb jogviszonyon alapuló

foglalkoztatásának törvényi garanciáit. Az Országgyûlés jogalkotói feladatának többféleképpen is eleget tehet.

Meghatározhatja részletes szabályokkal a cselekvõképtelen személyek munkaviszony létesítésének (és egyéb

munkavégzésének) feltételeit a szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit, a munkavállalókat védõ garanciákat, de dönthet

úgy is – mint ahogy a hatályba nem lépett, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvényben szerepelt – hogy

a szabályozással a bíróságoknak biztosít döntési lehetõséget a gondnokság alá helyezés során a tekintetben, hogy

esetrõl-esetre meghatározhassák: az adott személy létesíthet-e munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszonyt és milyen feltételekkel.

Az Alkotmánybíróság az Abtv. 49. § (2) bekezdése alapján felhívta az Országgyûlést, hogy jogalkotási feladatának

2011. december 31-ig tegyen eleget.

2. Az indítványozó érdekképviseleti szerv nemzetközi szerzõdésbe ütközés vizsgálatát is kezdeményezte. Véleménye

szerint a Szociális Chartából és az Egyezségokmányból is az következik, hogy a törvényhozónak a cselekvõképtelen

személyek munkaviszony-létesítését és munkavégzését lehetõvé kell tenni. Az Abtv. alapján az Alkotmánybíróságnak

van hatásköre nemzetközi szerzõdésbõl eredõ mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára. Az

Abtv. 47. § (1) bekezdés szerint „Ha az Alkotmánybíróság azt állapítja meg, hogy a jogalkotó szerv a nemzetközi
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szerzõdésbõl származó jogalkotói feladatát elmulasztotta, a mulasztást elkövetõ szervet – határidõ megjelölésével –

felhívja feladatának teljesítésére.” A (2) bekezdés értelmében pedig „A mulasztást elkövetõ szerv a megjelölt határidõn

belül köteles jogalkotói feladatának eleget tenni.” Ezt az eljárást azonban nem indítványozhatja bárki. Az Abtv. 21. §

(3) bekezdése megállapítja azon lehetséges indítványozók körét, akik valamely jogszabály nemzetközi szerzõdésbe

ütközésének alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezhetik. Az indítványozó nem tartozik az itt felsoroltak közé,

ilyen indítvány elõterjesztésére tehát nem jogosult.

A kifejtettekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak

közzétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (a továbbiakban:

Ügyrend; ABK 2009. január, 3.) 29. § c) pontja alapján az indítványt visszautasította.

Az Alkotmánybíróság azonban megjegyzi, hogy az indítvány benyújtása után az Egyesült Nemzetek Szervezetében

elkészült, és Magyarország által is megerõsítésre került a 2008. május 3. óta hatályos, a Fogyatékossággal élõ

személyek jogairól szóló egyezmény (kihirdette a 2007. évi XCII. törvény). Az Egyezmény – ami nemcsak a fizikai,

hanem a hosszan tartó értelmi, szellemi fogyatékossággal élõkre is vonatkozik (lásd annak 1. cikkét) – tartalmaz olyan

kötelezettségeket is, amelyek egybeesnek a jelen határozat rendelkezõ részében, illetve az indokolás 1.3. pontjában

foglaltakkal. A habilitáció és a rehabilitáció fontosságát, a társadalmi integrációt hangsúlyozó 26. cikket követõen a

27. cikk – többek között – kimondja, hogy „[a] részes államok elismerik a fogyatékossággal élõ személyek

munkavállaláshoz való jogát…” (1. pont), a garanciák oldaláról pedig megfogalmazást nyer: „[a] részes államok

biztosítják, hogy a fogyatékossággal élõ személyeket ne tarthassák rabszolgasorban vagy szolgaságban, valamint

hogy – másokkal azonos alapon – részesüljenek a kényszer- vagy kötelezõ munkával szembeni védelemben” (2. pont).

3. Az indítványozó alternatív kérelmet is elõterjesztett jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára.

Kifejtette, hogy ha az Alkotmánybíróság megállapítja a mulasztást, akkor az Sztv. 99/E. § (2) bekezdése

alkotmányellenesé válik, mivel e szabály a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás esetén akadálya a cselekvõképtelen

személyek e formában történõ munkavégzésének. Az Abtv. 22. § (2) bekezdése szerint „[a]z indítványnak a kérelem

alapjául szolgáló ok megjelölése mellett határozott kérelmet kell tartalmaznia.” Az Alkotmánybíróság megítélése

szerint az Sztv. 99/A. § (2) bekezdésének megsemmisítésére irányuló, feltételhez kötött indítvány, nem felel meg a

határozott kérelem Abtv. 22. § (2) bekezdésében meghatározottaknak. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata

szerint érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja azokat az indítványokat, amelyek nem felelnek meg az Abtv. által

támasztott követelményeknek (pl. 472/B/2000. AB végzés, ABH 2001, 1665.; 630/B/2003. AB végzés, ABH 2004, 2113,

2114.). Erre tekintettel az Alkotmánybíróság ezt az indítványt is visszautasította az Ügyrend 29. § d) pont utolsó

fordulata alapján.

Az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben történõ közzétételt a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség

megállapítására tekintettel rendelte el.

Budapest, 2011. május 30.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 548/E/2006.
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Az Alkotmánybíróság 40/2011. (V. 31.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja, hogy az Országgyûlés mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenességet idézett elõ azáltal, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról

szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontjában nem szabályozta azonos feltételek szerint a személyiség

egészét érintõ fejlõdés átható zavarában szenvedõ betegek támogatásra jogosultságát.

Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyûlést, hogy jogalkotói kötelezettségének 2011. szeptember 30-ig tegyen

eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi

XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja „az autonómia tesztek alapján” szövegrésze alkotmányellenességének

megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. Az indítványozó a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

(a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés d) pontja „az autonómia tesztek alapján” szövegrésze

alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. A kifogásolt rendelkezés a fogyatékossági

támogatásra jogosultak közé sorolja az olyan, személyiségfejlõdési zavarban szenvedõ személyt, akinek az állapota az

autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minõsül. Az indítványozó szerint a jogalkotó az Alkotmány

70/A. §-ába ütközõen indokolatlanul tett különbséget a személyiségfejlõdés zavarában szenvedõ, önálló életvitelre

nem képes, azonos állapotú személyek között, mert e teszt alapján nem vonhatók a rendelkezés alá – genetikai

eredetû betegség folytán – az autistákkal egyenértékû állapotban lévõ betegek – nevesítve az ún. Williams szindrómát

(a továbbiakban: WS) –, akik így nem jogosultak fogyatékossági támogatásra.

Az Alkotmánybíróság megkereste a nemzeti erõforrás minisztert álláspontja kifejtésére.

II. Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásánál a következõ jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe:

l. Az Alkotmány rendelkezése:

„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az

állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel

nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlõség megvalósulását az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó

intézkedésekkel is segíti.”

2. A Fot. támadott szabálya:

„23. § (1) Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének

idõpontjában Magyarországon élõ magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy,

továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek (…)

d) állapota a személyiség egészét érintõ fejlõdés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy

középsúlyosnak minõsíthetõ, (…)

és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére

szorul.”
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III. Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.

1. A WS igen ritka genetikai betegség (20000 élveszületés közül egy; Magyarországon kb. 4-500 beteg lehet, de

többségében nincs diagnosztizálva), az esetek 95 százalékában a hetes kromoszómapár egyikén lévõ elasztin gén

– vagyis normál esetben a két példányban jelen lévõ gén egyik kópiája – hiányzik. Fizikai tünetei: tipikus arc-karakter,

serdülõkortól elõforduló ízületi bántalmak, emésztési, szív- és érrendszeri problémák, érszûkület, magas vérnyomás.

A betegek többsége enyhe, középsúlyos intellektuális fogyatékosságban szenved, IQ szintjük 40–80 között mozog,

amihez a viselkedés és a megismerõképességek egyenetlen profilja társul. A kiváló képességek és hátrányos vonások

egyszerre jelennek meg: jó verbális adottságaik vannak, a hosszú távú memória, nyelvérzék, muzikalitás terén

teljesítõképességük kifejezetten jó, esetenként meghaladja a normális szintet. Az õket érdeklõ témákban óriási

ismeretanyagot képesek összegyûjteni. Ugyanakkor egyéb területeken, pl. finom motoros, matematikai, térbeli

integrációs képességeik gyengébbek, különösen a téri-vizuális megismerésben. Jellemzõ tünetei: a túlzottan nyitott,

barátságos személyiség, a tanulási nehézségek, a koncentráció-hiány. A gyermekek szakember segítségével zömében

alkalmasak az integrált oktatásra, felnõtt korukban többségük képes az önellátásra, de segítséggel. Különbözõ

munkahelyeken foglalkoztathatók – állapottól függõen – a szoros felügyelettõl a független munkavégzésig. Vannak,

akik önállóan élnek, mások viszont intézetben.

Az indítványozó által csatolt, a WS-ben szenvedõ hozzátartozója állapotával kapcsolatosan az Egészségügyi

Tudományos Tanács által adott szakvélemény tartalmazza, hogy a vizsgált WS beteg önálló életvitelre nem képes, a

személyiségfejlõdés átható (pervazív) zavarában szenved, de ez az autonómia tesztek alapján nem értékelhetõ, mert

nem autista. Megállapítja, hogy az elváltozás a jogszabályban (az autistákra vonatkozó rendelkezésben) felsoroltakkal

egyenértékû állapot, a mindennapi életvitelt is azoknak megfelelõen befolyásolja annak ellenére, hogy a jogszabály

tételes felsorolásában – a kórkép ritkasága miatt – nem szerepel.

A klinikai diagnózison kívül a kromoszómahiány a vérbõl a „fluoreszcensz in situ hibridizáció” (FISH) nevû technika

segítségével mutatható ki.

Az autizmus a szociális interakciók, a kommunikáció és a rugalmas képzeleti tevékenység együttes zavara, és az

autonómia tesztek – a beszéd, nyelv, kommunikáció, társas viszony, gondolkodás, figyelem, viselkedésproblémák

megállapítására vonatkozó kérdõívek, nemzetközi diagosztikus algoritmusok – e diagnózis felállítására szolgálnak, de

a WS megállapítására, a beteg állapotának felmérésére nem alkalmasak.

2. A Fot. általános, illetve a 23. §-hoz fûzött indokolása utal arra, hogy a fogyatékosok számára biztosított ellátások nem

képesek betölteni a feladatukat, ezt kísérelte meg kiküszöbölni a fogyatékossággal élõk új ellátási formájának

bevezetésével. A súlyos fogyatékossággal élõ állampolgárok új ellátási formájának bevezetése „annak az egyszerû

elvnek a legitimálása, amely szerint a fogyatékos személynek kizárólag fogyatékossága okán keletkezõ

többletköltségei állami intézkedések által kompenzálandók.” Az Alkotmánybíróság utal arra, hogy az a személy, akinek

a fogyatékos állapota veleszületett, jellemzõen nem tud eleget tenni sem a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló

1997. évi LXXXI. törvény 23. § (1) bekezdésében írt, sem az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló

387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet feltételeinek, így rokkantsági nyugdíjat, szociális járadékot nem szerezhet, míg a

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. §-a szerint a felsorolt pénzbeli szociális

ellátások nem a fogyatékosok támogatására, hanem jövedelem-kiegészítésére szolgálnak.

A Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontját az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény 60. §-a

iktatta be. A Fot. korábban hatályos 23. §-a a fogyatékosságnak ezt az esetét nem tartalmazta, azonban a

végrehajtására vonatkozó, a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése és

1. számú mellékletének c) pontja a Fot. 23. § (1) bekezdés c) pontja alá vonhatónak – értelmi fogyatékosnak – tekintette

azt a személyt, aki az „IQ értékétõl függetlenül a fejlõdés átható (pervazív) zavarában szenved, és az autonómia-tesztek

alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minõsíthetõ (BNO szerinti besorolása: F 84.0-F 84.9).” Ez azonos a Fot.

jelenleg hatályos 23. § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt esettel (autista). A módosító rendelkezéshez fûzött

indokolás is tartalmazza, hogy az autizmusnak, mint súlyos fogyatékosságnak a Fot.-ban önálló fogyatékossági

kategóriaként való – törvényi szintû – nevesítésével jogtechnikai problémát orvosolt. (A BNO a „betegségek

nemzetközi osztályozása,” az egészségügyben használt, a WHO által kiadott kódrendszer rövidítése, amely azt a célt

szolgálja, hogy bármely országban megbetegedett személy diagnózisát egységes kódrendszer alapján lehessen

besorolni.)

Emellett a Fot. 23. § (1) bekezdés c) pontja változatlanul tartalmazza az értelmi fogyatékosság esetét: e rendelkezés

irányadó arra, akinek az értelmi akadályozottsága genetikai, illetõleg magzati károsodás vagy szülési trauma

következtében, továbbá tizennegyedik életévet megelõzõen bekövetkezõ súlyos betegség miatt középsúlyos vagy
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annál nagyobb mértékû. A támogatásra jogosultságnak – a 23. § (1) bekezdés valamennyi pontjában felsorolt

esetben – konjunktív feltétele, hogy a fogyatékos állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre

nem képes vagy mások állandó segítségére szorul, illetõleg ne részesüljön a vakok személyi járadékában vagy

magasabb összegû családi pótlékban.

Az autista, mint önálló fogyatékossági kategória törvényi bevezetésével az R. 1. § (3) bekezdése az értelmi

fogyatékosságnak a Fot. 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti – általános – esetét határozza meg az 1. számú melléklet

3. a)–b) alpontja szerinti körülírással [önellátásra képtelen, ezért állandó ápolásra szorul, beszéde nem alakult ki vagy

tagolatlan, tartalom nélküli, s mindezek következtében a mindennapi élet szintjén csak kis mértékben képezhetõ, és

élete más személy állandó segítsége nélkül veszélybe kerülne (IQ pontja 0–19 között határozható meg olyan teszttel,

amelynek átlaga száznál van. BNO szerinti besorolása: F 73.), vagy a hétköznapi élet elemi cselekményei területén

másokra van utalva, mivel az általános értelmi képessége az adott korosztályú népesség átlagától az elsõ évektõl

kezdve számottevõen elmarad, s amely miatt az önálló életvezetése jelentõsen akadályozott (IQ pontja: 20-49 között

határozható meg olyan teszttel, amelynek átlaga száznál van és standard deviációja 15, BNO szerinti besorolása:

F 71–F 72.)].

A fogyatékosságnak a Fot. 23 § (1) bekezdés d) pontja szerinti ismérveit pedig az R. 1. § (4) bekezdésére figyelemmel az

1. számú melléklet 4. pontja rögzíti: „IQ értékétõl függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlõdés

átható (pervazív) zavarában szenved, és az autonómia-tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos (BNO szerinti

besorolása: F 84.0-F 84.9)”. Az F84 kódok alá tartozik az infantilis autizmus, atípusos autizmus, Asperger szindróma,

nem meghatározott PDD (pervasive developmental disorder), amelynek tünetcsoportjai: a reciprok interakciók

zavarai, minõségileg károsodott kommunkáció, sajátos beszûkült érdeklõdésminták, kognitív stílus.

A jogalkotó tehát a kifogásolt rendelkezéssel az autistákat – figyelemmel eltérõ IQ szintjükre – kiemelte az értelmi

fogyatékosok csoportjából, és önálló fogyatékossági kategóriát alkotott. A hasonló tünetekkel rendelkezõ WS-ben

szenvedõ beteg azonban – habár esetében a konjunktív feltételek is fennállnak – az autonómia teszt alapján és az

R.-ben foglalt meghatározásra tekintettel a Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontja alá nem vonható, míg a c) pontban írtaknak

– az autizmus súlyos eseteivel azonosan – akkor felel meg, ha IQ értéke az értelmi fogyatékosokra irányadó

tartományban van. Ez döntõen azonban nem jellemzõ a WS betegre, így e rendelkezés alapján fogyatékossági

támogatásra akkor sem jogosult, ha – mint a jelen ügyben érintett, cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt álló

személy – szellemi fejlõdésben visszamaradt, korlátozott értelmi képességei miatt önálló életvitelre nem, illetõleg csak

segítséggel képes.

3.1. Az Alkotmánybíróság számos határozatában vizsgálta a különbözõ szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezések

alkotmányosságát.

A 462/B/2002. AB határozatának (a továbbiakban: Abh.) is a Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontjának alkotmányossága volt

a tárgya, de a rendelkezés elbírálásakor hatályos szövege a mozgásszervi fogyatékosságnak a jelenlegi e) pontban

rögzített esetét foglalta magában. Ebben az ügyben az indítványozó arra alapította az Alkotmány 70/A. §

(1)–(2) bekezdésének sérelmét, hogy a rendelkezés a mozgáskorlátozottak körének ismérveit úgy határozza meg,

hogy abból kirekeszti a mozgáskorlátozottak egyes – helyváltoztatáshoz segédeszközt nem használó – csoportját, így

azok fogyatékossági támogatásra nem jogosultak. Az Alkotmánybíróság az indítványt nem találta megalapozottnak.

Az 553/B/1994. AB határozatban foglaltakra (ABH 1997, 773, 779-780.) utalással kiemelte, hogy az Alkotmánynak a

szociális intézkedésekre vonatkozó különbözõ szabályai szorosan összetartoznak, így a 17. §-ában foglalt szociális

biztonságra vonatkozó tétel az Alkotmány 70/A. § (1) és (3) bekezdésére, valamint a szociális jogok problémájára

általában irányadó 70/E. §-ra figyelemmel kapott értelmezést. Az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdésébõl csak az

következik, hogy az állam – a polgárok megélhetéséhez szükséges ellátáshoz való jogaik realizálása érdekében –

társadalombiztosítási és szociális intézményi rendszert köteles létrehozni, fenntartani és mûködtetni. A 70/E. §-ban

foglaltak általános jelleggel nevesítik az államnak a polgárok szociális biztonsága tekintetében fennálló kötelességeit,

de nem jelentenek alanyi jogot egy bizonyos meghatározott jövedelem megszerzéséhez, vagy életszínvonal

fenntartásához. Ugyanez a megállapítás értelemszerûen vonatkozik a szociális juttatások, kedvezmények körére is.

Rámutatott, hogy a fogyatékossági támogatásról szóló jogszabályok az objektíve meglévõ hátrányok mérséklését

célozzák, a jogalkotó pozitív diszkrimináció alkalmazásával törekszik a súlyosan fogyatékos személyek

esélyegyenlõségét megvalósítani. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a pozitív diszkrimináció korlátjának az

egyenlõ méltóságra vonatkozó megkülönböztetés tilalma, illetve az Alkotmányban pozitívan megfogalmazott

alapjogok tekintendõk. A szociális jogok megvalósításának eszközei és mértéke tekintetében a jogalkotó viszonylag

nagy szabadságot élvez. Ezért megállapította, hogy önmagában nem eredményez alkotmányellenességet az, ha a

jogalkotó – a nemzetgazdaság teherbíró képességére tekintettel – a fogyatékosok különbözõ csoportjai közül a
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fogyatékosság súlyossága, az egészségkárosodás mértéke alapján tesz különbséget a támogatásra való jogosultság

alanyi körének meghatározásakor. (ABH 2002, 1384, 1387, 1388, 1389.)

Az Alkotmánybíróság a 783/B/2001. AB határozatában a HCV vírussal megfertõzõdött állampolgárok kártalanítása

kapcsán ugyancsak nem találta a diszkrimináció tilalmát sértõnek azt a rendelkezést, amely a kártalanítás peren kívüli

megegyezésének lehetõségét a vérkészítményektõl megfertõzõdött személyek közül csak azok számára biztosította,

akik stabil vérkészítményektõl betegedtek meg. A határozat szerint a homogén csoporton belül a kedvezményezettek

sajátos helyzetét, a rendszeres kezelést és az ezzel járó kockázatot – a fertõzés nagyobb gyakoriságát – értékelte a

jogalkotó, ezért nem sérül a hátrányos megkülönböztetés tilalma. (ABH 2008, 1837, 1842–43.)

A 123/2010. (VII. 8.) AB határozat alkotmányellenesnek ítélte, hogy a jogalkotó az anyasági segélyre jogosultságot nem

szabályozta azonos feltételek szerint, ezáltal összehasonlítható helyzetben lévõ jogalanyok között ésszerû indok

nélkül tett különbséget. (ABK 2010, július, 838, 842.)

3.2. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a jogalkotó nagy szabadsággal rendelkezik a szociális tárgyú

szabályok alkotása terén. E szabadságot azonban korlátozhatja a társadalom mindenkori helyzete, s végsõ soron

határait megszabják az Alkotmány rendelkezései. A jogalkotó tehát a gazdaság helyzetére, az ellátórendszerek

teherbírására tekintettel alakíthatja a szociális ellátások körét mindaddig, amíg valamely, az Alkotmányban rögzített

elv (például a diszkrimináció tilalmának elve) nem sérül. Ebbõl eredõen a rászorultaknak csak arra van alapvetõ joguk,

hogy az ellátás iránti igényük elbírálása azonos szempontok alapján, tárgyilagosan, hátrányos megkülönböztetés

nélkül, az elbírálásra vonatkozó eljárási szabályok korrekt alkalmazásával történjen. [Pl. 292/B/1998. AB határozat,

ABH 2000, 874, 876–877.; 514/B/2000. AB határozat, ABH 2005, 907, 909.]

Ezért jelen ügyben az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy az azonos személyiségfejlõdési zavarban szenvedõk közti

különbségtétel sérti-e az Alkotmány 70/A. §-át, amelynek során figyelemmel volt a 3.1. pontban idézett

határozatokban foglaltakra.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a diszkrimináció tilalma nem jelenti minden megkülönböztetés tilalmát.

A megkülönböztetés tilalmából az következik, hogy a jognak mindenkit egyenlõként (egyenlõ méltóságú

személyként) kell kezelnie [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.]. Az alapjognak nem minõsülõ egyéb jogra

vonatkozó, személyek közötti hátrányos megkülönböztetés, vagy más korlátozás alkotmányellenessége akkor

állapítható meg, ha a jogalkotó önkényesen, a tárgyilagos megítélés alapján ésszerû indok nélkül tett különbséget az

azonos helyzetû, azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok között [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.;

21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 77-78.].

A támadott rendelkezés a fogyatékosság esetét a diagnosztizálásának konkrét módjával együtt határozza meg, ezáltal

– függetlenül az R.-ben foglalt értelmezõ szabálytól – csak az autista betegekre vonatkozik. Alkalmazására súlyos vagy

középsúlyos értelmi fogyatékosság esetén kerülhet sor, ha annak oka a személyiség egészét érintõ fejlõdés átható

zavara, valamint 49 feletti IQ szint, F84 alá tartozó BNO besorolás. Ilyen mentális betegségben szenvednek az autisták,

de ide tartoznak a WS-ben szenvedõk is, akik így homogén csoportot képeznek, utóbbi betegek állapotát azonban

nem lehet az autonómia tesztekkel kimutatni, mert azok kifejezetten az autizmus diagnosztizálására szolgálnak.

Önmagában az, hogy a jogalkotó a mentális zavarokban szenvedõknek ezt a csoportját szociális juttatásban kívánta

részesíteni, nem sérti az Alkotmány 70/A. §-át, mert az autizmus fennállását és a fogyatékosság mértékét az értelmi

fogyatékosságra jellemzõ IQ szinttel nem, csak a rendelkezésben kifogásolt módszerrel lehet meghatározni. Ezért az

Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

Ugyanakkor azonban az Alkotmánybíróság megítélése szerint a szabályozás hiányos volta alkotmányellenes helyzetet

idézett elõ.

Az Alkotmánybíróság fent vázolt gyakorlata értelmében a szociális ellátások feltételeinek meghatározását az állam

mindaddig szabadon határozhatja meg, amíg valamely alkotmányos alapjog – jelen esetben a diszkrimináció tilalma –

nem sérül. A fogyatékosok esélyegyenlõségét biztosító rendelkezések megvalósításának korlátja, hogy ellátási

igényük hátrányos megkülönböztetés nélkül történjék.

A Fot. támadott rendelkezése a jogosultak körét az értelmi fogyatékosság okával és állapotuk minõsítésével

egyértelmûen meghatározza, azonban annak elõírásával, hogy a fogyatékosság megállapítására más módszer, mint az

autonómia-tesztek alkalmazását nem teszi lehetõvé, különbséget tesz az azonos mentális állapotú, így homogén

csoportba tartozó személyek között aszerint, hogy betegségük milyen vizsgálati módszerrel állapítható meg.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint nincs olyan ésszerû indok, amely megalapozná – az elõbbi tesztekkel nem

kimutatható – WS-ben szenvedõknek a Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontján alapuló fogyatékossági támogatásból való

kirekesztését.
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Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49. § (1) bekezdése szerint

mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására – az Abtv. 21. § (7) bekezdése alapján hivatalból

is – akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotási feladatát elmulasztotta

és ezzel alkotmányellenességet idézett elõ. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint e rendelkezés

alkalmazása során két feltételnek: a jogalkotó mulasztásának és az ennek következtében elõállt alkotmányellenes

helyzetnek együttesen kell fennállnia. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat,

ABH 1992, 227, 232.; 6/2001. (III. 14.) AB határozat, ABH 2001, 93, 103.] A mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés

megállapításának nemcsak akkor van helye, ha az adott tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992.

(VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 204, 205.], hanem akkor is, ha az adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból

levezethetõ tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik [22/1995. (III. 1.) AB határozat, ABH 1995, 108, 113.], illetõleg ha

a jogalkotó nem megfelelõ tartalommal szabályozott, és ezáltal alkotmányellenes helyzet állt elõ. [15/1998. (V. 8.)

AB határozat, ABH 1998, 132, 138-139.]. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogalkotó szerv jogalkotási

kötelezettségének konkrét felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes helyzet – a jogi

szabályozás iránti igény – annak nyomán állott elõ, hogy az állam jogszabályi úton avatkozott bizonyos

életviszonyokba és ezáltal az állampolgárok egy csoportját megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésének

lehetõségétõl. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.]

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését sértõ, mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenesség azért áll fenn, mert a jogalkotó nem szabályozta azonos feltételek szerint a személyiségfejlõdés

átható zavarában szenvedõ, súlyos vagy középsúlyos állapotú betegeket megilletõ jogosultságot, így hátrányosan

megkülönbözteti a fogyatékosok közül azokat, akiknél a betegség diagnosztizálása más módszerrel történik. Ezért az

Alkotmánybíróság felhívta az Országgyûlést, hogy jogalkotói feladatának 2011. szeptember 30-ig tegyen eleget.

Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét a mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenesség megállapítására tekintettel rendelte el.

Budapest, 2011. május 30.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 683/B/2009.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1175/2011. (V. 31.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény (a továbbiakban:

Egyezmény) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a külpolitikáért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének

– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges

felhatalmazási okiratot adja ki;

4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges

megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat országgyûlési

elõadójaként a Kormány az egészségügyért felelõs minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1176/2011. (V. 31.) Korm. határozata
a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni
nemzetközi egyezmény fakultatív jegyzõkönyvéhez való csatlakozás elõkészítéséhez szükséges
jogalkotási feladatok ütemezésérõl

A Kormány egyetért a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi

egyezménynek az ENSZ Közgyûlése által 2002. december 18-án elfogadott fakultatív jegyzõkönyvéhez (a továbbiakban:

Jegyzõkönyv) való csatlakozás szükségességével, ezért felhívja

1. a külügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg a Jegyzõkönyvhöz való csatlakozás

elõkészítéséhez szükséges lépéseket, úgy, hogy Magyarország élni kíván a Jegyzõkönyv 24. cikkében biztosított

halasztásra vonatkozó nyilatkozattétel lehetõségével;

Felelõs: külügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. január 1.

2. a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Jegyzõkönyvben foglaltaknak való megfelelés érdekében

(különösen annak érdekében, hogy a Jegyzõkönyvben meghatározott nemzeti megelõzõ mechanizmus feladatait az

alapvetõ jogok biztosa lássa el) készítse elõ a szükséges jogszabály-módosításokat.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. január 1.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1177/2011. (V. 31.) Korm. határozata
a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelõ Bizottságának létrehozásáról szóló
1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

1. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelõ Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.)

Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. A Kormány a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról 2007–2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat

6. pontja alapján, a Nemzeti Stratégia hatékony végrehajtása és végrehajtásának követése, értékelése érdekében a

kormányzat, a szakmai és civil szervezetek, valamint az egyházak részvételével mûködõ, „Legyen jobb a

gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelõ Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.”

2. A H. 3. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Bizottság feladata)

„b) a Stratégia végrehajtását tervszerûen, módszeresen monitorozni, az utánkövetés eszközrendszerét és eljárásait

továbbfejleszteni, egy – a gyermekszegénységet mérõ és leginkább jellemzõ mutatókból álló – indikátorrendszert

alkotni, az adatokat összegyûjteni, elemezni és közzétenni,”

3. A H. 3. pontja d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Bizottság feladata)

„d) a monitorozás eredményeinek, valamint a kormányzati intézkedések hatásainak, illetve különbözõ programok

mûködésének a tapasztalatai alapján véleményeket, javaslatokat megfogalmazni a Társadalmi Felzárkózási és

Cigányügyi Tárcaközi Bizottság számára,”

4. A H. 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. A Bizottság 24 tagból áll. A Bizottság elnöke a társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkár, társelnöke a 6. pontban

felsorolt szervezetek képviselõi közül az általuk választott személy.

A Kormány a Bizottság további tagjaként a kormányzati oldal képviseletére felhívja

a) az oktatásért felelõs államtitkárt,

b) a szociális, család- és ifjúságügyért felelõs államtitkárt,

c) az egészségügyért felelõs államtitkárt,

d) a sportért felelõs államtitkárt,

e) az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkárt,

f) a fejlesztéspolitikai koordinációért felelõs államtitkárt,

g) az államháztartásért felelõs államtitkárt,

h) a foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkárt,

i) a vidékfejlesztésért felelõs államtitkárt,

j) a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt és

k) a Központi Statisztikai Hivatal elnökét

egy-egy tag jelölésére.”

5. A H. 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. A Kormány a Bizottság további tagjaként a szakmai és civil oldal képviseleteként

a) felkéri

aa) a Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodáját,

ab) a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot,

ac) a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet,

ad) a Magyar Szegénységellenes Hálózatot,

ae) a Nagycsaládosok Országos Egyesületét,

af) az Egyedülálló Szülõk Klubja Alapítványt,

ag) a Roma Koordinációs Tanácsot,

ah) a Szociálpolitikai Tanácsot és

ai) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét

egy-egy tag jelölésére, továbbá

b) felkéri azon egyházakat, amelyek a Magyar Köztársaság területén mind az általános és középiskolai nevelésben és

oktatásban, mind a felsõoktatási alap- és mesterképzésben és a doktori képzésben oktatást, nevelést és képzést

biztosító közoktatási és felsõoktatási intézményeket tartanak fenn, hogy egyházanként legfeljebb egy-egy tagot,

összesen három fõt jelöljenek.”
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6. A H. a következõ 6/A. ponttal egészül ki:

„6/A. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal, állandó meghívottként részt vesz:

a) az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa,

b) a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosa,

c) a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete,

d) a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete,

e) a TÁRKI,

f) az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet,

g) a Népesedési Kerekasztal

által kijelölt egy-egy személy.”

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

8. A H.

a) 4. pontjában az „évente, december 31. napjáig” szövegrész helyébe az „évente, március 31. napjáig” szöveg,

b) 7. pontjában az “az 5. pontban” szövegrész helyébe az “a 6. pontban” szöveg

lép.

9. Hatályát veszti a H. 3. pont e) alpontja, valamint a H. 11. pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1178/2011. (V. 31.) Korm. határozata
a Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központjának
(Budapest, Hajós Alfréd, Széchy Tamás és Császár-Komjádi Uszoda) fejlesztésérõl

A Kormány

1. támogatja a Magyar Vízilabda Szövetségnek a 2014. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó

pályázatát, amelynek érdekében vállalja, hogy a rendezési jog elnyerése esetén:

a) a Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központjához tartozó Hajós Alfréd, Széchy Tamás

és Császár-Komjádi Sportuszodát az olimpiai központok vagyonkezelésének feladatait ellátó sportigazgatási

szerv, a Nemzeti Sportközpontok – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. elõzetes írásbeli engedélye birtokában –

felújítja;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter (a Nemzeti Sportközpontok vezetõje útján)

Határidõ: 2013. november 30.

b) a Magyar Vízilabda Szövetség részére egymillió eurónak megfelelõ összegû állami támogatást biztosít, amely az

Európai Úszó Szövetség részére a 2014. évi Vízilabda Európa-bajnokság marketing jogai 50 százalékáért fizetendõ

összeg fedezeteként használható fel azzal, hogy a marketing jogokkal összefüggésben a Magyar Vízilabda

Szövetségnél a sportesemény megrendezésével kapcsolatban keletkezõ nyereségbõl a központi költségvetés

részére a jelen pontban biztosított támogatási arányban a szövetséget terhelõ befizetési kötelezettség kerül

elõírásra;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a 2014. évi költségvetés tervezése során; valamint a marketing jogokkal összefüggésben

a sportesemény megrendezésével kapcsolatban keletkezõ nyereség vonatkozásában a szövetséget

terhelõ befizetési kötelezettség részletes szabályainak meghatározására a 2014. évi állami sportcélú

támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendelet elõkészítése során
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2. az 1.b) pont szerinti állami támogatás felhasználása tekintetében elszámolási kötelezettséget, a fel nem használt rész

tekintetében visszafizetési kötelezettséget állapít meg. Az 1.b) pont szerinti költségvetési forrás jogszerû

felhasználását a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal ellenõrzi.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke

Határidõ: 2014. július 30.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1179/2011. (V. 31.) Korm. határozata
a Fórum Film Alapítvány állami alapítói jogainak átadásáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/C. §-a, valamint a Kormány által alapított közalapítványokkal és

alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás

megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 7. pontja alapján a következõk szerint

határoz:

1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/C. §-a alapján kezdeményezi a Fórum Film

Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) esetében az állami alapítót megilletõ alapítói jogok átadását az Alapítvány

társalapítóinak közössége által megjelölt társalapító részére.

2. A Kormány egyetért az Alapítvány alapító okiratának olyan tartalmú módosításával, miszerint az állami alapítót

megilletõ alapítói jogok gyakorlására az állami alapító helyett az Alapítvány társalapítóinak közössége által megjelölt

társalapító kerül kijelölésre. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány társalapítóival

egyeztetett módon, a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon az Alapítvány alapító

okiratának az elõbbiek szerinti tartalmú módosításáról.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

3. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány tekintetében az állami alapítói jogok

megszûnésérõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: az Alapítvány módosított alapító okiratának bírósági nyilvántartásba vételét követõen azonnal

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1180/2011. (V. 31.) Korm. határozata
a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és

egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint a Kormány által alapított

közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt

felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4.15. pontja

alapján a következõ határozatot hozza:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány

(a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb

ellátása érdekében.

2. A Kormány

a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a

Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán

felmerülõ kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket

megtegye;

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen

vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésérõl;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint

mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb

szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)

Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója;

d) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennálló

kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is –, a Pikler Emmi hagyaték gondozásának

kivételével a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet lássa el, és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a

közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;

e) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Pikler Emmi hagyaték gondozásáról a Közalapítvány

megszüntetését követõen.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

3. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány

vagyona értéke erejéig –, valamint a jogutód nélkül megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ

õrzésére a Kormány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet jelöli ki. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után

fennmaradt vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is – a Kormány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

támogatására fordítja, amely vagyont a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet egyéb bevételként számolja el, és

köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti

a) a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány létrehozásáról szóló 1134/1997. (XII. 22.) Korm. határozat; továbbá

b) a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1096/2007. (XII. 5.) Korm.

határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1181/2011. (V. 31.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Magyar

Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet

3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére 11 111,0 millió forint átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. jóváhagyja, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. biztonságos mûködése és a Magyar Fejlesztési Bank

Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényben foglaltak megvalósítása érdekében a határozat 1. pontjában

biztosított 10 000,0 millió forint tõkejuttatásból 2500,0 millió forint a jegyzett tõkét növelje, 7500,0 millió forint pedig

tõketartalékba kerüljön.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1181/2011. (V. 31.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
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Kiemeltelõirányzatneve

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –11 111,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

302091 21 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom

Kutatásáért Közalapítvány támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

250,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

297313 18 MFB tõkeemelése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi

felhalmozási kiadások

10 000,0

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok

támogatása

295013 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása
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hatása

Amódo-
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Kiemeltelõirányzatneve

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

20,0

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

295035 2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

40,0

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

295102 1 Filmszakmai támogatások

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

167,0

297091 4 Filmek gyártásának támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

140,0

13 Mûvészeti tevékenységek

301668 8 Operaprodukció megvalósítása az Amerikai

Egyesült Államokban

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

200,0

23 Sporttevékenység támogatása

250078 1 Utánpótlás-nevelési feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

250,0

025155 4 Versenysport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

30,0

219833 23 Szabadidõsport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

14,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Kiemeltelõirányzatneve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

302091 21 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom

Kutatásáért Közalapítvány támogatása

250,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

297313 18 MFB tõkeemelése 10 000,0

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok

támogatása

295013 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 20,0

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

295035 2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 40,0

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

295102 1 Filmszakmai támogatások 167,0
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jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

297091 4 Filmek gyártásának támogatása 140,0

13 Mûvészeti tevékenységek

301668 8 Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült

Államokban

200,0

23 Sporttevékenység támogatása

250078 1 Utánpótlás-nevelési feladatok 250,0

025155 4 Versenysport támogatása 30,0

219833 23 Szabadidõsport támogatása 14,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Azadatlap5példánybantöltendõki
Atámogatásfolyósítása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 11 111,0 11 111,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A miniszterelnök 43/2011. (V. 31.) ME határozata
a Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese kinevezésérõl

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 166. § (1) bekezdése alapján, az energiapolitikáért felelõs

miniszter javaslatára

dr. Grabner Pétert

a Magyar Energia Hivatal elnökhelyettesévé

– 2011. június 1-jei hatállyal, hatévi idõtartamra –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A külügyminiszter 16/2011. (V. 31.) KüM határozata
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott,
a kivándorlók hajókon történõ felügyeletének egyszerûsítésérõl szóló
1926. évi 21. számú Egyezménynek a 2009. évi XCIV. törvényben adott felhatalmazás alapján való
felmondásának hatálybalépésérõl

Az 1931. évi VII. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott,

a kivándorlók hajókon történõ felügyeletének egyszerûsítésérõl szóló 1926. évi 21. számú Egyezmény 13. Cikke az alábbiak szerint

rendelkezik a felmondásról:

„A jelen egyezményt megerõsítõ minden tag azt az egyezmény hatálybalépésének kezdõ idõpontjától számított tízévi

idõtartam elteltével a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fõtitkárjához intézett írásbeli jegyzékkel felmondhatja, aki a

felmondást lajstromozza. A felmondás csak a titkárságnál történt lajstromozástól számított egy év elteltével válik

hatályossá.”

A felmondás lajstromozásának dátuma: 2010. május 25.

A felmondás hatálybalépésének dátuma: 2011. május 25.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2009. évi XCIV. törvény 2. § (4) bekezdésével megállapítom, hogy a Nemzetközi

Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történõ felügyeletének

egyszerûsítésérõl szóló 1926. évi 21. Egyezmény felmondása 2011. május 25-én, azaz kettõezer-tizenegy, május

huszonötödikén hatályba lép. Ezzel egyidejûleg az 1926. évben, Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes

Értekezlet által a kivándorlók hajókon történõ felügyeletének egyszerûsítése tárgyában tervezet alakjában elfogadott

nemzetközi egyezmény becikkelyezésérõl szóló 1931. évi VII. törvény hatályát veszti.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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