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II. Törvények

2012. évi XVI. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról*

1. § (1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló

2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban:)

„1. devizakölcsön: a természetes személy mint adós vagy adóstárs, illetve lízingbe vevõ és a pénzügyi intézmény között

létrejött olyan kölcsönszerzõdés vagy pénzügyi lízingszerzõdés alapján fennálló tartozás, amelynél

a) a tartozás nyilvántartási pénzneme euró, svájci frank vagy japán jen,

b) a törlesztési kötelezettséget a hiteladós forintban teljesíti, és

c) a kölcsön fedezete a Magyarország területén lévõ lakóingatlanon alapított zálogjog vagy a Magyar Köztársaság

2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 44. §-a alapján vállalt állami készfizetõ kezesség, illetve

a lízing tárgya Magyarország területén lévõ lakóingatlan;”

(2) A Tv. 1. § (1) bekezdés 3–5. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban:)

„3. fizetéskönnyítõ program: devizakölcsön alapján fennálló fizetési kötelezettség átmeneti csökkentése érdekében

a pénzügyi intézmény és a hiteladós között létrejött olyan – nem e törvény hatálya alá tartozó és futamidõ

módosításnak nem minõsülõ – megállapodás, amelynek eredményeként a hiteladóst a hátralévõ futamidõ

meghatározott idõtartamára a megállapodás megkötése elõtt fennálló havi törlesztési kötelezettségénél kisebb havi

törlesztési kötelezettség terheli;

4. gyûjtõszámlahitel: gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés alapján a devizakölcsön törlesztése során

a rögzített árfolyam alkalmazása miatt, de legfeljebb a legmagasabb árfolyamig felmerülõ és a hiteladós által meg nem

fizetett törlesztõrészlet-hányad finanszírozására, a devizakölcsön tekintetében hitelezõnek minõsülõ pénzügyi

intézmény által a hiteladósnak forintban, a devizakölcsön – ide nem értve a pénzügyi lízingszerzõdést –

ingatlanfedezetével azonos ingatlanra érvényesíthetõ jelzálogjog vagy a Magyar Köztársaság 2005. évi

költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 44. §-a alapján vállalt állami készfizetõ kezesség fedezete mellett

a rögzített árfolyam alkalmazásának idõszaka alatt folyósított kölcsön;

5. hiteladós: az a természetes személy, aki pénzügyi intézménnyel devizakölcsönre vonatkozóan kölcsönszerzõdést

vagy pénzügyi lízingszerzõdést kötött és e szerzõdésbõl eredõen tartozása áll fenn;”

(3) A Tv. 1. § (1) bekezdése a következõ 7a. ponttal egészül ki:

(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban:)

„7a. közszférában dolgozó:

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott,

b) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselõ,

c) a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

d) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény

hatálya alá tartozó szakmai vezetõ,

e) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos

állomány tagja,

f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó

hivatásos és szerzõdéses állomány tagja,

g) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott,

h) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazott,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. március 19-i ülésnapján fogadta el.
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i) a legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény

hatálya alá tartozó foglalkoztatott,

j) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/G. §-a szerinti hivatásos

nevelõszülõ,

k) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló törvény

hatálya alá tartozó fõállású polgármester,

l) az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott

személy.”

(4) A Tv. 1. § (1) bekezdése a következõ 9a. és 9b. pontokkal egészül ki:

(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban:)

„9a. legmagasabb árfolyam: svájci frank esetén a 270 HUF/CHF, euró esetén a 340 HUF/EUR, japán jen esetén

a 3,3 HUF/JPY;

9b. mentesített követelésrész: a devizakölcsön aktuális törlesztõrészletének a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka

alatt a rögzített árfolyam feletti – de legfeljebb a legmagasabb árfolyammal számolt – összegébõl az aktuális

törlesztõrészlet kamat- és kamatjellegû díj vagy költség arányával megegyezõ mértékben számított ügyleti kamat

vagy bármilyen más – késedelmi kamatnak nem minõsülõ – kamatjellegû díj vagy költség jogcímén számítható

követelésrész;”

(5) A Tv. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A pénzügyi intézmény a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt svájci frank esetén a 180 HUF/CHF, euró

esetén a 250 HUF/EUR, japán jen esetén a 2,5 HUF/JPY árfolyamot alkalmaz. A rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka

a) kezdõ idõpontja a felek által kötött, a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerzõdés alapján a hiteladós által

tett, közjegyzõi okiratba foglalt tartozáselismerõ nyilatkozat pénzügyi intézmény részére történõ átadás idõpontját

követõ, a devizakölcsön törlesztésére vonatkozó soron következõ második törlesztési esedékességi nap,

b) záró idõpontja a kezdõ idõponttól számított 60 hónap vagy – amennyiben az korábbi idõpontra esik –

a devizakölcsön végsõ lejáratának idõpontja, de legkésõbb 2017. június 30. napját megelõzõ utolsó törlesztés

esedékességi napja, amennyiben a hiteladós devizakölcsönbõl eredõ – a rögzített árfolyam figyelembevételével

fennálló – tartozása megfizetésével 90 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a késedelem 91. napja, amennyiben

pedig a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt a devizakölcsönt és a gyûjtõszámlahitelre

vonatkozó hitelkeret-szerzõdést a hitelezõ felmondta, a felmondás napja.”

2. § A Tv. 2. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„2. Állami szerepvállalás”

3. § A Tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ha a pénzügyi intézmény a kezességvállalás iránt igényt jelentett be, a magyar állam az (1a) bekezdésben meghatározott

eltéréssel]

„a) készfizetõ kezesként felel – a mentesített követelésrész kivételével – a gyûjtõszámlahitelbõl eredõ tartozások

100%-áért, ha a pénzügyi intézmény a devizakölcsönt és a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést az

1. § (2) bekezdésében meghatározott idõszakban a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott okból felmondta,”

4. § A Tv. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A pénzügyi intézmény által a hiteladóssal szemben a 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerint nem

érvényesíthetõ mentesített követelésrész fele összegét a magyar állam naptári negyedévenként utólag megtéríti

a pénzügyi intézmény részére.

(2) Amennyiben a pénzügyi intézmény által alkalmazott törlesztési árfolyam a legmagasabb árfolyamot meghaladja,

a legmagasabb árfolyamot meghaladó árfolyam miatt a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt felmerült,

a legmagasabb árfolyamot meghaladó törlesztési kötelezettséget a Magyar Állam naptári negyedévenként utólag

a pénzügyi intézmény részére teljes mértékben megtéríti.

(3) A mentesített követelésrészhez, valamint a legmagasabb árfolyamot meghaladó árfolyam miatti törlesztési

kötelezettség megtérítéséhez a pénzügyi intézmény kamatot nem érvényesíthet.”
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5. § (1) A Tv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés megkötését a hiteladós 2012. év december hónap 31. napjáig

írásban kezdeményezheti a devizakölcsön tekintetében hitelezõnek minõsülõ pénzügyi intézménynél, ha legkésõbb

a gyûjtõszámlahitel elsõ folyósításáig megfelel a következõ feltételeknek:

a) a hiteladós devizakölcsönbõl származó fizetési késedelme nem haladja meg a 90 napot,

b) a hiteladós nem áll fizetéskönnyítõ program hatálya alatt, illetve az ilyen programban való részvételét legkésõbb

a rögzített árfolyam alkalmazási idõszak kezdõ idõpontjára megszünteti,

c) a devizakölcsönnek a folyósításkor alkalmazott árfolyamon számított forint összege nem haladta meg a 20 millió

forintot,

d) amennyiben a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlant több pénzügyi intézmény által alapított jelzálogjog

terheli, e zálogjog által biztosított valamennyi követelés tekintetében nem áll fenn 90 napot meghaladó késedelem, és

e) a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanra vezetett végrehajtás nincs folyamatban,

f) a pénzügyi lízingszerzõdésre vonatkozó szerzõdést a felek 2011. december 15. napja elõtt kötötték.”

(2) A Tv. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A pénzügyi intézmény gyüjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést köt a hiteladóssal, ha a hiteladós

kezdeményezi annak megkötését és megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek. Gyûjtõszámlahitelre

vonatkozó hitelkeret-szerzõdés megkötésére minden olyan pénzügyi intézmény jogosult, amelyre e törvény és az e

törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály hatálya kiterjed. A pénzügyi intézmény köteles mindent megtenni

annak érdekében, hogy a hiteladós hiánytalan kérelmének átvételétõl számított 60 napon belül a hitelkeret-szerzõdés

megkötésre kerüljön. A pénzügyi intézmény a nem közszférában dolgozó lakáscélú devizakölcsönnel – ideértve

a pénzügyi lízinget is – rendelkezõ hiteladós kérelmét 2012. június 1-tõl, a nem közszférában dolgozó és nem lakáscélú

devizakölcsönnel rendelkezõ hiteladós kérelmét 2012. szeptember 1-tõl köteles befogadni azzal, hogy a kérelmet

a pénzügyi intézmény korábbi idõpontban is befogadhatja.”

6. § (1) A Tv. 4. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésnek a következõ feltételeknek kell megfelelnie:)

„f) a gyûjtõszámlahitel terhére folyósított összegbõl

fa) a mentesített követelésrészt, valamint

fb) a legmagasabb árfolyamot meghaladó árfolyam miatt felmerülõ törlesztési kötelezettség teljes összegét

a pénzügyi intézmény a hiteladóssal szemben nem jogosult érvényesíteni.”

(2) A Tv. 4. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A közszférában dolgozó a gyûjtõszámlahitele ügyleti kamatát illetõen kormányrendeletben meghatározott

módon kamattámogatásra jogosult.”

(3) A Tv. 4. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hiteladós a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatt jogosult – a kezdõ idõponttól számított 36. hónapot

követõen, de legkésõbb a záró idõpontot megelõzõ 2. törlesztés esedékességéig – egyoldalú írásbeli nyilatkozatával

a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését a pénzügyi intézménynél kezdeményezni. Ilyen kezdeményezés

esetén a pénzügyi intézmény a kérelem kézhezvételét követõ 30 nap utáni elsõ esedékességtõl a rögzített árfolyam

alkalmazását megszünteti.”

7. § A Tv. a 10. §-t követõen a következõ alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:

„4/A. A fizetési kötelezettséget tartósan nem teljesítõ devizakölcsön-adósok devizakölcsön-szerzõdése

alapján fennálló fizetési kötelezettségének forintra váltása

10/A. § (1) A devizakölcsön tekintetében hitelezõnek minõsülõ pénzügyi intézmény 2012. augusztus 31-ig köteles

a még fel nem mondott devizakölcsön-szerzõdés – ide nem értve a pénzügyi lízingszerzõdést – alapján fennálló, vagy

abból eredõ teljes követelést, illetve még fel nem mondott pénzügyi lízingszerzõdés esetén a teljes fennálló

finanszírozási összeget és maradványértéket a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett, 2012. május 15. és

2012. június 15. között irányadó középárfolyamok átlagán forintban fennálló követelésre átváltani, ha

a) a forintban fennálló követelésre történõ átváltásra korábban még nem került sor,

b) a devizakölcsön-szerzõdés megkötésekor a fedezetül szolgáló (a kölcsönszerzõdés alapján jelzáloggal terhelt),

illetve a pénzügyi lízingszerzõdés tárgyát képezõ ingatlan, több ingatlan esetén az ingatlanok együttes értéke nem

haladta meg a 20 millió forintot,
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c) a követelésbõl legalább 78 ezer forint összegû esedékessé vált rész tekintetében a hiteladós késedelme

2011. szeptember 30-án már meghaladta a kilencven napot, és azóta is folyamatosan fennáll,

d) a devizakölcsön-szerzõdés alapján jelzáloggal terhelt ingatlanra, több ingatlan esetén egyik ingatlanra sincs az

ingatlan-nyilvántartásban végrehajtási jog bejegyezve, és

e) a hiteladós a pénzügyi intézmény részére 2012. május 15-ig írásban nyilatkozik arról, hogy a késedelembe esésének

oka a fizetõképességében beállott jelentõs, igazolható romlás volt.

(2) A pénzügyi intézmény a forintra történõ átváltás napján köteles a fennálló, értékvesztés, illetve céltartalék

figyelembe vétele nélkül megállapított követelése – ideértve különösen a már esedékessé vált kamatot, költséget és

díjat is – értékének 25%-át elengedni.

(3) A még fel nem mondott devizakölcsön-szerzõdés alapján fennálló fizetési kötelezettség forintra történõ átváltására

vonatkozó szerzõdésmódosításra a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

210/B. §-ában foglaltakat is alkalmazni kell azzal, hogy a pénzügyi intézmény a hiteladós (1) bekezdés e) pontja szerinti

nyilatkozata esetén jogosult a szerzõdés – futamidõt nem érintõ – módosítására.

(4) A pénzügyi intézmény az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feltételeknek megfelelõ hiteladóst postai úton vagy

más, a szerzõdésben meghatározott tartós adathordozón 2012. április 15-ig köteles értesíteni a forintra történõ

átváltás, valamint a tartozás egy része elengedésének lehetõségérõl azzal, hogy az (1) bekezdés e) pontja szerinti

nyilatkozatát tegye meg. A pénzügyi intézmény az értesítésben tájékoztatja az ügyfelet a szerzõdés (3) bekezdés

szerinti módosítását követõen fennálló tartozás várható mértékérõl, várható törlesztõrészletrõl, valamint arról, hogy

az (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat megadásával a hiteladós hozzájárul a kölcsönszerzõdése módosításához.

(5) A forintra történõ átváltással, valamint a követelés 25%-ának elengedésével összefüggésben a pénzügyi intézmény

a hiteladóssal szemben díjat, költséget nem számíthat fel.”

8. § A Tv. 11. §-a a következõ c) és d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)

„c) a mentesített követelésrész magyar államot terhelõ része, valamint a legmagasabb árfolyam meghaladása miatt

a pénzügyi intézményt megilletõ megtérítés törvényben nem szabályozott feltételeit, valamint elszámolását,

d) a közszférában dolgozók gyûjtõszámlahitele kamattámogatásának, valamint az egyszeri, vissza nem térítendõ

támogatásának részletes szabályait.”

9. § A Tv. a következõ 12/B. §-sal egészül ki:

„12/B. § (1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének

rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.)

hatálybalépésekor már megkötött és fel nem mondott, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelõ

gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. év június 1.

napjával a Módtv.-ben megállapított rendelkezések szerint a törvény erejénél fogva módosul. A szerzõdés módosulása

esetén az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 60 hónap a Módtv. hatálybalépésétõl számítandó.

(2) Az (1) bekezdés szerint történõ módosulásról a pénzügyi intézmény az érintett hiteladóst postai úton vagy más,

a szerzõdésben meghatározott tartós adathordozón 2012. év április 30. napjáig értesíti azzal, hogy a hiteladós 2012. év

május 15. napjáig írásban kezdeményezheti a pénzügyi intézménynél, hogy a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó

hitelkeret-szerzõdésére a Módtv. hatálybalépését megelõzõ napon hatályos rendelkezéseket alkalmazzák. A hiteladós

kezdeményezése esetén a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés nem módosul, arra e törvénynek

a Módtv. hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályait kell alkalmazni.

(3) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésrõl szóló közjegyzõi okiratot vagy a magánokiratba foglalt

ilyen szerzõdés alapján a hiteladós által tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tartalmazó közjegyzõi

okiratot – a szerzõdés (1) bekezdése szerint történõ módosulása esetén – a pénzügyi intézmény csak a módosult

szerzõdéssel összhangban kérheti végrehajtási záradékkal ellátni.”

10. § A Tv. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § Amennyiben a közszférában dolgozó a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

CXII. törvény 2011. december 30-án hatályos 200/B. §-a szerinti végtörlesztésre jogosult volt, erre vonatkozóan

2011. december 30-ig írásbeli igénybejelentést tett, és ezen igényérõl munkáltatóját is tájékoztatta, valamint

2012. július 1-jéig gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdést köt, részére a magyar állam egyszeri, vissza

nem térítendõ támogatást nyújt, amelynek mértéke 2012. február 1-je és a rögzített árfolyam alkalmazási idõszakának
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kezdete – de legkésõbb a 2012 júliusában fizetendõ törlesztõrészlet esedékessége – közötti idõszak alatti ténylegesen

megfizetett törlesztõrészlete és a Módtv. 1. § (5) bekezdése által megállapított 1. § (2) bekezdés szerinti rögzített

árfolyam alapján fizetendõ törlesztõrészlete közötti különbség. A támogatást a fennálló devizakölcsön-tartozás

elõtörlesztésére kell a pénzügyi intézmény részére átutalni. A pénzügyi intézmény a vissza nem térítendõ támogatás

elszámolására tekintettel elõtörlesztési díjat nem számíthat fel.”

11. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2012. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ

harmadik napon hatályát veszti.

(2) E törvény 13. § (2) bekezdése 2012. április 2-án lép hatályba.

12. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 2. pontja a következõ 2.8. és

2.9. alpontokkal egészül ki:

(A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:)

„2.8. az az összeg, amelyet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok

kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény rendelkezései szerint a pénzügyi intézmény

a hiteladóssal szemben nem jogosult érvényesíteni;

2.9. az az összeg, amelyet a közszférában dolgozó magánszemély a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának

rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény

a) felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott módon a gyûjtõszámlahitele ügyleti

kamatának megfizetéséhez kamattámogatásként,

b) 13/A. § alapján egyszeri vissza nem térítendõ támogatásként

kap.”

13. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 4. § (3) bekezdés i) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerûen kizárólag:)

„i) a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték

hasznosítására vagy az értékesítésben való közremûködésre irányuló tevékenységet,”

(folytathat).

(2) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 199. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) E § alkalmazásában az érintett naptári félévet megelõzõ hónap elsõ napján érvényes jegybanki alapkamat

irányadó az adott naptári félév teljes idejére.”

14. § (1) A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában lakáscélú felhasználásnak minõsül:)

„d) az a)–c) pontban meghatározott célok finanszírozására pénzügyi intézménytõl vagy biztosítóintézettõl felvett

kölcsön vagy ehhez kapcsolódó, külön törvényben meghatározott gyûjtõszámlahitel, valamint a hitelintézet által

folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön kiváltása.”

(2) Az Ltp. 8. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában lakáscélú felhasználásnak minõsül:)

„e) az a)–c) pontban meghatározott célok finanszírozására felvett kölcsön kiváltására felhasznált, a Hpt. 2012. január

1-jén hatályos 200/B. § szerinti végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön kiváltása.”

(3) Az Ltp. 24. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Ha a lakás-takarékpénztár megállapítja a támogatással növelt betétösszeg nem lakáscélú felhasználását, illetõleg

jogosulatlan igénybevételét, az állami támogatás és járulékai megfizetése iránti követelést – a jogosult Magyar Állam

nevében eljárva – polgári peres vagy nemperes eljárásban érvényesíti, amely eljárásban a lakás-takarékpénztár

mentesül az eljárási illeték megelõlegezése és viselése alól. A lakás-takarékpénztáraknak ezen képviseleti joga

e törvényen alapul és valamennyi támogatott szerzõdéssel kapcsolatos igényérvényesítésre kiterjed. A jogerõs fizetési

meghagyás, illetõleg a fizetési kötelezettséget megállapító jogerõs bírósági határozat végrehajtható okirat, amely

alapján a lakás-takarékpénztár megkeresésére a tartozást az állami adóhatóság a központi költségvetés javára adók

módjára hajtja be. A lakás-takarékpénztár az adózás rendjérõl szóló törvény 163. §-ának (2) bekezdésében
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meghatározott költségminimum megelõlegezésére és viselésére nem köteles. A követeléssel kapcsolatos fizetési

könnyítés, illetve mérséklés (elengedés) iránti kérelmek ügyében a Magyar Állam képviseletében a köztartozás

jogosultjaként a Magyar Államkincstár jár el.”

15. § A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 126. § (4) bekezdés a) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben meghatározott összeg helyett a minimális biztonsági tõke összege: ]

„a) a (3) bekezdés szerinti egyesületnél – a b) pontban foglaltak kivételével – ha az egyesület éves díjbevételének és

tagdíjbevételének együttes összege az utolsó 3 üzleti évben:

aa) legalább egy alkalommal elérte az 1 milliárd 200 millió forintot, akkor a (2) bekezdésben meghatározott összeg

60 százaléka,

ab) egy alkalommal sem érte el az 1 milliárd 200 millió forintot, de legalább egy alkalommal elérte a 900 millió forintot,

akkor a (2) bekezdésben meghatározott összeg 40 százaléka,

ac) egy alkalommal sem érte el a 900 millió forintot, de legalább egy alkalommal elérte a 600 millió forintot, akkor

a (2) bekezdésben meghatározott összeg 20 százaléka,

ad) egy alkalommal sem érte el a 600 millió forintot, de legalább egy alkalommal elérte a 300 millió forintot, akkor

a (2) bekezdésben meghatározott összeg 10 százaléka,

ae) egy alkalommal sem érte el a 300 millió forintot, de legalább egy alkalommal elérte a 150 millió forintot, akkor

a (2) bekezdésben meghatározott összeg 5 százaléka,

af) egy alkalommal sem érte el a 150 millió forintot, akkor a (2) bekezdésben meghatározott összeg 2,5 százaléka;”

Dr. Schmitt Pál s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
a fekvõbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történõ gyógyszer-, orvostechnikai eszköz
és fertõtlenítõszer beszerzések országos központosított rendszerérõl

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 8. és 11. pontjában,

a 12. § tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 6. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: Alap) finanszírozott, az egészségügyi szolgáltatások

Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

36. § (1) bekezdése alapján fekvõbeteg-szakellátást nyújtó intézmények (a továbbiakban: intézmény) az egészségügyi

szolgáltatásokhoz kapcsolódó gyógyszerbeszerzéseik, orvostechnikai eszköz beszerzéseik, valamint fertõtlenítõszer

beszerzéseik megvalósítása során – a (2), a (4) és az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – e rendelet elõírásai szerint

kötelesek eljárni.

(2) Nem alkalmazható ez a rendelet azon gyógyszerek és orvostechnikai eszközök esetében, amelyek beszerzésére

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerint

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jár el.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott gyógyszerek és orvostechnikai eszközök beszerzésekor az intézményeken kívül

az egészségügyrõl szóló törvény hatálya alá tartozó, az Alapból finanszírozott egyéb szervezetek is e rendelet elõírásai

szerint kötelesek eljárni. Az 1. mellékletben meghatározott tárgyú beszerzések tekintetében e rendeletnek

az intézményekre vonatkozó elõírásait e szervezetekre is alkalmazni kell.

(4) Az Alapból finanszírozott azon intézmények, amelyek fenntartója nem a magyar állam, költségvetési szerv, helyi

önkormányzat vagy önkormányzati társulás, az e rendeletben szabályozott központosított közbeszerzési rendszerhez

nem kötelesek csatlakozni. Az önként csatlakozók a csatlakozás által érintett közbeszerzéseik megvalósítása során

e rendelet elõírásai szerint kötelesek eljárni. A Magyar Honvédség Honvédkórház azon ellátások tekintetében,

amelyek finanszírozása nem az Alapból történik, a gyógyszer, orvostechnikai eszköz, valamint fertõtlenítõszer

beszerzésére az e rendeletben szabályozott központosított közbeszerzési rendszerhez nem köteles csatlakozni.

(5) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott intézmények nem kötelesek e rendelet szabályai szerint beszerezni azokat

a gyógyszereket és orvostechnikai eszközöket,

a) amelyeket az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében szolgáltat ki; vagy

b) amelyek orvostudományi kutatáshoz szükségesek és a beszerzés finanszírozása a megbízó által történik.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. fertõtlenítõszer: a biocid termékek elõállításának és forgalomba hozatalának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.)

ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 5. számú melléklet 1. fõcsoportjában említett 1. terméktípusba

(Humán-egészségügyi biocid termékek), illetve 2. terméktípusba (Magán- és a közegészségügyi felhasználású

fertõtlenítõszerek és egyéb biocid termékek) tartozó termékek;

2. gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyag;

3. központi beszerzõ szervezet: a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet;
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4. országos kórházi gyógyszeralaplista: az Országos Gyógyszerterápiás Tanács (a továbbiakban: Tanács) által

kialakított, az intézmények által felhasznált készítmények alaplistája, amely hatóanyagot vagy

hatóanyagcsoportot, gyógyszerformát és hatáserõsséget tartalmaz;

5. orvostechnikai eszköz:

a) az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2. §-ában meghatározott eszköz, és

b) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 2. § (1) bekezdés

a) pontjában említett eszköz;

6. orvostechnikai eszközök országos alaplistája: az intézmények által felhasznált orvostechnikai eszközök alaplistája,

amely generikus eszközcsoportokat tartalmaz, és amelyet az egészségügyi szakmai kollégiumnak az elnöke által

kijelölt tagozatai hoznak létre.

3. A központi beszerzõ szervezet feladatai

3. § (1) A központi beszerzõ szervezet ellátja a központosított közbeszerzési rendszer mûködtetésével kapcsolatos

feladatokat, valamint lefolytatja a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzési

eljárásokat.

(2) A központi beszerzõ szervezet az intézmények által szolgáltatott adatok alapján összesíti és adatbázisba rendezi

a kórházak gyógyszer-, orvostechnikai eszköz, valamint fertõtlenítõszer felhasználására vonatkozó adatokat.

(3) A központi beszerzõ szervezet részére az intézmények kötelesek negyedévente, minden naptári negyedév utolsó

napját követõ 15. napig adatszolgáltatást teljesíteni az intézmény által megvalósított gyógyszer-, orvostechnikai

eszköz és fertõtlenítõszer felhasználás mennyiségérõl és értékérõl, feltüntetve az egyes gyógyszerek, orvostechnikai

eszközök és fertõtlenítõszerek tekintetében irányadó értékeket. A központi beszerzõ szervezet az e rendelet szerinti

rendszeres adatszolgáltatás körén kívül is jogosult az igényfelmérés, valamint a megvalósult gyógyszer-,

orvostechnikai eszköz és fertõtlenítõszer felhasználás mennyiségére és értékére vonatkozó információk rendelkezésre

állása érdekében adatszolgáltatást kérni.

(4) A központi beszerzõ szervezet a (2)–(3) bekezdés szerinti adatokkal összhangban, az (5) bekezdésben foglaltak

figyelembevételével megtervezi a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó

közbeszerzéseket és a lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat.

(5) A központi beszerzõ szervezet a közbeszerzés tárgyának meghatározása során figyelembe veszi, hogy az országos

kórházi gyógyszeralaplistán szereplõ mely hatóanyagok és az orvostechnikai eszközök országos alaplistáján szereplõ

mely generikus eszközcsoportok esetében valósítható meg az országos központi közbeszerzés az ellátásbiztonság

garantálása mellett.

(6) A központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerzõdések és keretmegállapodások hatályos

szövegét a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltaknak megfelelõen

a központi beszerzõ szervezet honlapján kell közzétenni.

(7) A központi beszerzõ szervezet jogosult ellenõrizni az e rendeletben foglaltak betartását.

4. A Tanács és az egészségügyi szakmai kollégium szerepe

4. § (1) A központi beszerzõ szervezet a gyógyszer beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások elõkészítése és lefolytatása

során a Tanáccsal együttmûködik. A Tanácsot be kell vonni a beszerzések tervezésébe, az egyes közbeszerzési

eljárások szakmai elõkészítésébe és az eljárások lefolytatása során a szakmai bírálat és értékelés elvégzésébe.

A központi beszerzõ szervezet a Tanács egyetértésével adja ki az e rendelet szerinti beszerzésekre vonatkozó,

és a Tanács bevonásának részletes szabályait rendezõ, a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési szabályzatát.

(2) A gyógyszer beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás elõkészítésekor az országos kórházi gyógyszeralaplistában

szereplõ hatóanyagok vagy hatóanyagcsoportok figyelembevételével történik a közbeszerzés tárgyának

meghatározása.

(3) A központi beszerzõ szervezet az orvostechnikai eszközök országos alaplistája figyelembevételével készíti elõ az

orvostechnikai eszközökre vonatkozó közbeszerzési eljárásokat.

(4) A Tanács az országos kórházi gyógyszeralaplistát, az egészségügyi szakmai kollégiumnak az elnöke által kijelölt

tagozatai az orvostechnikai eszközök országos alaplistáját évente legalább egyszer kötelesek felülvizsgálni és – ha

szükséges – aktualizálni.
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5. Önkéntes csatlakozás

5. § (1) A központosított közbeszerzési rendszerbe a csatlakozásra nem kötelezett egészségügyi szolgáltatók is beléphetnek.

(2) A központosított közbeszerzési rendszer szolgáltatásaihoz történõ csatlakozás a bejelentett beszerzési igénynek

a központi beszerzõ szervezet által történõ jóváhagyását követõen lehetséges. A csatlakozni kívánó egészségügyi

szolgáltató a központi beszerzõ szervezet részére küldött bejelentésében megjelöli, hogy milyen gyógyszert,

orvostechnikai eszközt vagy fertõtlenítõszert mekkora mennyiségben kíván a központosított rendszeren keresztül

beszerezni. A megjelölt igény jóváhagyását követõen az önként csatlakozott egészségügyi szolgáltató jogosult

a központi beszerzõ szervezet által kötött szerzõdések vagy keretmegállapodások alapján a jóváhagyott beszerzési

igényére beszerzést megvalósítani.

(3) Az önként csatlakozott egészségügyi szolgáltatók igénybejelentésének jóváhagyása során a központi beszerzõ

szervezet köteles figyelemmel lenni arra, hogy a központosított közbeszerzésre kötelezett intézmények folyamatos

ellátása biztosított legyen. Ennek érdekében az önként csatlakozó igényét elutasíthatja.

6. Saját hatáskörben megvalósított beszerzés

6. § (1) Az intézmény a Kbt. szabályaival összhangban saját hatáskörben akkor valósíthatja meg gyógyszer-, illetve

orvostechnikai eszköz vagy fertõtlenítõszer beszerzését, ha

a) a szükséges beszerzés megvalósítása elõre nem látható okból rendkívül sürgõssé válik és a hatályos szerzõdés

vagy keretmegállapodás alapján a közbeszerzés határidõre nem lenne megvalósítható;

b) a szükséges hatóanyag, orvostechnikai generikus eszközcsoport vagy fertõtlenítõszer vonatkozásában nincs

hatályos keretmegállapodás vagy szerzõdés;

c) lehetõsége van más egészségügyi szolgáltató vagy az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet készletének

átvételére;

d) a központosított közbeszerzés útján történõ beszerzésnél gyógyszer esetében alacsonyabb napi terápiás

költséggel, orvostechnikai eszköz vagy fertõtlenítõszer esetében alacsonyabb áron tudja beszerzését megvalósítani,

feltéve, hogy a központi beszerzõ szervezet által kötött keretmegállapodás alapján az adott gyógyszerbõl,

orvostechnikai eszközbõl vagy fertõtlenítõszerbõl idõarányosan az adott intézmény által rendelhetõ, az

igényfelmérés alapján megállapított mennyiség vagy érték 70%-át elérõ mértékben már megrendelés valósult meg;

e) finanszírozása európai uniós forrásból történik és a központosított közbeszerzési rendszerben történõ beszerzés

nem felelne meg a forrás felhasználásának szabályosságával kapcsolatban a támogató által támasztott

követelményeknek.

(2) A közbeszerzések központosított rendszeren keresztül történõ megvalósításának kötelezettsége nem korlátozza

az intézmények lehetõségét adomány elfogadására.

(3) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt körülmények mérlegelésekor a legnagyobb gondossággal kötelesek

eljárni. Az (1) bekezdés alkalmazása nem eredményezheti a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül

történõ közbeszerzés indokolatlan mellõzését.

(4) Az intézmény a saját hatáskörben megvalósítani kívánt beszerzés körülményeirõl a beszerzés megkezdése elõtt

8 nappal – amennyiben ezt az (1) bekezdés a) pontja szerinti sürgõsség nem zárja ki – a központi beszerzõ szervezetet

írásban tájékoztatni köteles. Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt beszerzés feltételeinek fennállása

a bejelentésbõl nem állapítható meg, a központi beszerzõ szervezet a bejelentés kézhezvételétõl számított öt napon

belül az intézményt további adatközlésre szólíthatja fel.

(5) Az intézmény köteles a saját hatáskörben megvalósított beszerzés eredményeként megkötött szerzõdés alapadatait

– a szerzõdõ felek megnevezését, a szerzõdés tárgyát, mennyiségét, az ellenszolgáltatás mértékét, a teljesítés

határidejét és a szerzõdéskötés idejét, a szerzõdés idõtartamát –, hivatkozva a saját hatáskörû beszerzést megalapozó

körülményekre, valamint a szerzõdés teljesítésének dokumentumait a központi beszerzõ szerv részére 5 napon belül

megküldeni.

(6) Az intézmény a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értékének kiszámítása során mindazon

beszerzések értékét köteles egybeszámítani, amelyek vonatkozásában fennállnak a Kbt.-ben meghatározott

feltételek, függetlenül attól, hogy azokat a központosított közbeszerzési rendszer keretében vagy saját hatáskörben

szerezte be.

(7) Az (1) bekezdés b) pontja alapján kötött szerzõdésben az intézmény szerzõdéses kötelezettséget kizárólag a Polgári

Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 228. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vagy arra
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az esetre rögzített felmondási joggal vállalhat, hogy amennyiben az adott hatóanyagra, orvostechnikai eszközre vagy

fertõtlenítõszerre vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerzõdés kerül

megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.

7. A központosított közbeszerzés lefolytatása

7. § (1) Az intézmények részére szükséges gyógyszer, orvostechnikai eszköz, és fertõtlenítõszer beszerzése érdekében

a központi beszerzõ szervezet közbeszerzési eljárásokat folytat le, amelyekre a Kbt. szabályait az e rendeletben,

valamint a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló kormányrendeletben

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A központi beszerzõ szervezet külön közbeszerzési eljárást folytathat le gyógyszer esetében a forgalomba hozatali

engedély jogosultjai és a gyógyszer-nagykereskedõk, orvostechnikai eszköz esetében a gyártók és a forgalmazók

elkülönített versenyeztetésére. Ebben az esetben a Kbt. Negyedik Részében foglaltaktól eltérõen az ajánlatkérõ

rendelkezhet úgy, hogy a forgalomba hozatali engedély jogosulti, illetve a gyártói közbeszerzési eljárás nyertesével

nem közvetlenül köt szerzõdést az árubeszerzés megvalósítására, és nem részére közvetlenül, hanem

a gyógyszer-nagykereskedõi vagy forgalmazói közbeszerzési eljárás nyertese számára fizeti meg az ellenértéket.

Az ajánlatkérõ a gyógyszer-nagykereskedõ vagy forgalmazó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban

meghatározhatja, hogy a nyertes ajánlattevõ a forgalomba hozatali engedély jogosulti vagy gyártói közbeszerzési

eljárás nyertesével köteles szerzõdést kötni. A gyógyszer-nagykereskedõ vagy forgalmazó kiválasztására irányuló

közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ rendelkezhet úgy, hogy a Kbt. 71. §-a szerinti értékelési szempont

megadásakor az ellenszolgáltatás mértéke alatt a forgalomba hozatali engedély jogosulti vagy gyártói közbeszerzési

eljárás során megállapított ellenértékkel csökkentett értéket veszi figyelembe.

(3) A központi beszerzõ szervezet a beszerzés stratégiáját maga alakítja ki, keretmegállapodást vagy közbeszerzési

szerzõdést is köthet.

(4) Ha a központi beszerzõ szervezet a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodást kötött,

az intézmény a közbeszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelõen a Kbt. 110. §

(3) bekezdés a) pontja vagy a Kbt. 110. § (4) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel valósítja meg.

(5) Ha a központi beszerzõ szervezet a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja szerinti keretmegállapodást kötött,

a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a konzultációt vagy a verseny újranyitását

a központi beszerzõ szervezet bonyolítja-e le, vagy arra saját beszerzéseik tekintetében az intézmények is jogosultak.

(6) Amennyiben a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja szerinti keretmegállapodás alapján a központi beszerzõ

szervezet bonyolítja le a konzultációt vagy a verseny újranyitását, annak eredményeként közbeszerzési szerzõdés

helyett a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodást is köthet, amelynek feltételei szerint

az intézmény a beszerzését közvetlen megrendeléssel valósítja meg.

(7) A verseny újranyitása esetén minden esetben meg kell jelölni a második legkedvezõbb ajánlattevõt is. Ha az

az ajánlattevõ, akitõl a több ajánlattevõvel kötött keretmegállapodás alapján az adott gyógyszer, orvostechnikai

eszköz vagy fertõtlenítõszer megrendelhetõ, a megrendelést határidõben nem tudja teljesíteni, az intézmény

az ellátás biztonsága érdekében jogosult a soron következõ legkedvezõbb ajánlattevõtõl megrendelni az adott

gyógyszert, orvostechnikai eszközt vagy fertõtlenítõszert. Ez nem érinti a nyertes ajánlattevõ felelõsségét a teljesítés

elmaradásáért.

(8) Az ajánlattevõk kötelesek a megrendelésekre és a szállításokra vonatkozó dokumentumok megküldésével

a keretmegállapodások alapján teljesített intézményi megrendelésekrõl, a szállított gyógyszerek, orvostechnikai

eszközök és fertõtlenítõszerek mennyiségérõl és értékérõl a központi beszerzõ szervezetet értesíteni.

(9) A Kbt. 30. § (3) bekezdése szerinti hirdetményt a központi beszerzõ szervezet teszi közzé a keretmegállapodás alapján

megvalósuló beszerzésekrõl.

8. § (1) A közbeszerzési eljárást indító felhívást úgy kell összeállítani, hogy indokolatlanul ne korlátozza az egymással

helyettesíthetõ hatóanyagok vagy gyógyszerek, azonos alkalmazási célú orvostechnikai eszközök és azonos

felhasználási célú fertõtlenítõszerek között a verseny kialakulását.

(2) Amennyiben egyidejûleg nagy mennyiségû orvostechnikai eszköz vagy gyógyszer beszerzését kívánja megvalósítani

a központi beszerzõ szervezet, a dokumentációban foglalt szerzõdéstervezetnek – az adott közbeszerzés

sajátosságaihoz igazodva – olyan teljesítési határidõt kell meghatároznia, amely lehetõvé teszi a szerzõdést kötõ fél

megfelelõ teljesítését és nem veszélyezteti az intézmények ellátását.
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8. Záró rendelkezések

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

10. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a hatálybalépését követõen megkezdett

közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek az orvostechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó rendelkezéseit – az 1. mellékletben meghatározott

orvostechnikai eszközök beszerzése kivételével – a 2012. október 15-ét követõen megkezdett közbeszerzési

eljárásokra kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen indult közbeszerzési eljárások eredményeként a központosítottan

beszerezhetõ gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre vagy fertõtlenítõszerekre szerzõdést, keretmegállapodást

kötött intézmények – a Kbt. és szerzõdéseik, keretmegállapodásaik rendelkezéseinek megsértése nélkül –

a központosítottan beszerezhetõ gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre vagy fertõtlenítõszerekre

a központosított közbeszerzés rendszerében megkötött hatályos keretmegállapodásokhoz önként csatlakozhatnak.

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen megkötött keretmegállapodások, valamint az e rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ központosított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött

keretmegállapodások vagy keretszerzõdések hatályát e rendelet nem érinti.

(5) Az e rendelet és a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és

hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján központi beszerzõ szervezetnek

minõsülõ szervezetek megállapodásban rendelkeznek a központosított közbeszerzési feladat átvételének módjáról

és ütemezésérõl. Az e rendelet szerinti központi beszerzõ szervezet a közbeszerzési feladat átvételének ütemezésérõl

és állásáról folyamatosan tájékoztatást ad a honlapján.

(6) Az e rendelet hatálybalépése elõtt az R. alapján indult közbeszerzési eljárásokból eredõ, jogszabályban meghatározott

feladatokat a Központi Ellátási Fõigazgatóság látja el a központosított közbeszerzési feladat e rendelet szerinti

központi beszerzõ szervezet részére történõ átadásáig.

11. § Ez a rendelet az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerzõdések

odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvnek való megfelelést szolgálja.

12. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

2. §-a a következõ r) ponttal egészül ki:

(A GYEMSZI feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggõ ágazati feladatai keretében –

a külön jogszabályokban meghatározottak szerint)

„r) a fekvõbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történõ gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertõtlenítõszer

beszerzések országos központosított rendszerérõl szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint központi

beszerzõ szervezetként jár el.”

13. § (1) Az R. 5. § (3)–(4) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében és 17. § (1)–(3) bekezdésében az

„1. § (1) és (2) bekezdése”, valamint az R. 3. § d) pontjában az „1. § (1)–(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. §

(1) bekezdése” szöveg, az R. 10. §-ában és 14. §-ában az „1. § (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az

„1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az R. 1. számú mellékletében az

„Egészségügyi termékek

– Tisztító hatású eszközfertõtlenítõ szerek

– Röntgen-kontrasztanyagok

– Kötésrögzítõ kötszerek

– Mûtéti kötszerek

– Primer sebfedõk

– Orvosi kesztyûk

– Infúziós és transzfúziós szerelékek

– Intravénás kanülök
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– Egyszerhasználatos fecskendõk

– Egyszerhasználatos injekciós tûk

– Zárt vérvételi rendszerek”

szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Azon gyógyszerek és orvostechnikai eszközök, amelyek beszerzésére az 1. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl

az 1. § (3) bekezdése szerinti egyéb szervezetek is e rendelet szerint kötelesek eljárni:

1. Tisztító hatású eszközfertõtlenítõ szerek

2. Röntgen-kontrasztanyagok

3. Kötésrögzítõ kötszerek

4. Mûtéti kötszerek

5. Primer sebfedõk

6. Orvosi kesztyûk

7. Infúziós és transzfúziós szerelékek

8. Intravénás kanülök

9. Egyszerhasználatos fecskendõk

10. Egyszerhasználatos injekciós tûk

11. Zárt vérvételi rendszerek

A Kormány 47/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 12/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12/A. § (1) A háziorvosi szolgáltató a háziorvos gyógyító-megelõzõ tevékenységének a 11. § (2) bekezdése szerinti

értékelése alapján, abban az esetben jogosult teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább egyikében

pontot ér el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a finanszírozó havonta állapítja meg. Az egy pontra

jutó díj összege a minõsítõ teljesítménydíjazásra elkülönített kiadási elõirányzat egy havi összegének és

a tárgyhónapban díjazásra jogosult háziorvosi szolgálatok országos szinten összesített pontszámának hányadosa. Az

(1) bekezdés szerinti díjfizetés a 2012. áprilisi idõszak értékelésétõl kezdõdõen havi gyakorisággal történik – ide nem

értve a (3) bekezdésben foglalt díjfizetést –, amely a tárgyhónapot követõ második hónapban kerül utalványozásra.

(3) Az orvosok gyógyszerrendelésének értékelésére a teljesítménydíjazásra elkülönített havi kiadási elõirányzat

legfeljebb 20%-a fordítható, mely díjazásra negyedéves gyakorisággal kerül sor, amely a negyedév utolsó hónapját

követõ második hónapban kerül utalványozásra.”
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2. § A Kr. 56. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól

szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 47/2012. (III. 28.) Korm. rendelettel megállapított 12/A. §

(2) bekezdése szerint elsõ ízben a 2012. áprilisi teljesítmények kerülnek értékelésre, melyek díjazására 2012 júliusában

kerül sor.”

3. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 48/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján

– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. § A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.

(III. 28.) Korm. rendelet 11. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 2012. évben a 3. § (1)–(4) bekezdésben foglaltakat a Hgt. 57. §-ában foglalt rendelkezésre tekintettel kell

alkalmazni.

(3) Ha az önkormányzat a 2012. évben a közszolgáltatási díjat a (2) bekezdésben foglaltak alapján számított díjnál

alacsonyabb mértékben állapítja meg, akkor a 3. § (5) bekezdésében foglalt díjkompenzáció alkalmazása során

az önkormányzat legfeljebb a (2) bekezdés alapján meghatározott díj mértékéig köteles a közszolgáltató részére

a 2012. évre díjkompenzációt fizetni.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 49/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
és a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló
építési beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 2. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § Az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése

a következõ d) ponttal egészül ki:

(Nem kell tanúsítványt készíteni)

„d) a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának

biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás”

(esetén).

2. § A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet a következõ 3/C. §-sal egészül ki:

„3/C. § (1) Az 1. mellékletben felsorolt hatósági ügyekben hozott döntéseket – az 1. mellékletben foglalt táblázat

1. sorában meghatározott hatósági ügyek kivételével – az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. A döntés

kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követõ nap.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott hatósági ügyekben hozott érdemi döntés fellebbezésre tekintet nélkül

végrehajtható.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 50/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az ingatlan-nyilvántartásról szóló

1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában, továbbá a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi

LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási

eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ingatlanügyi hatóságként a Kormány – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a földhivatali

szervezet-rendszernek a (2) bekezdés a)–c) pontjai szerinti szerveket jelöli ki.”
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(2) Az R 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A földhivatali szervezet-rendszer

a) központi szerve: a (2) bekezdés c) pontja szerinti szerv,

b) területi szervei: a (2) bekezdés a) pontja szerinti szervek,

c) helyi szervei: a (2) bekezdés b) pontja szerinti szervek.”

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

„(5) A FÖMI-t a miniszter által kinevezett fõigazgató vezeti.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 51/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl

szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következõ 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül

végrehajtható.”

2. § A Korm. rendelet 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû

üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2012. (III. 28.) Korm. rendelettel

(a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni

kell.”

3. § A Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:10 mezõjében, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat C:13

és C:17 mezõjében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági”

szöveg lép.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok vámhatárt vagy országhatárt
átlépõ kereskedelmérõl

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül

helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a 15. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon

kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében,

a 19. § c)–e) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. áru: az 1–4. mellékletben felsorolt áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok;

2. behozatal: olyan kereskedelmi ügylet, melynek során árut Magyarország területére vámhatárt átlépve az Európai

Unión (a továbbiakban: EU) kívüli országból, vagy országhatárt átlépve az EU más tagállamából kereskedelmi

forgalomban behoznak;

3. belföldi átadó: akinek a kivitelre, reexportra szánt áru a tulajdona;

4. belföldi átvevõ: akinek tulajdonába kerül az engedély alapján behozott áru;

5. biztonsági papír: az a papír, amely rostanyag-összetételétõl függetlenül optikai fehérítõmentes, valamint

a következõ védelmi elemek egyikét, vagy bármely kombinációját tartalmazza: egyedi vízjel; egyedi sajátossággal

bíró jelzõrost, vagy egyedi kombinációjú jelzõrostok; biztonsági szál; vegyi úton történõ törlésre irányuló

kísérletek ellen védõ, illetve vegyi úton történõ azonosításra szolgáló biztonsági reagensek; planchettek;

pettyezõk; egyéb, a gyártó, illetve a biztonsági papír azonosítását lehetõvé tevõ speciális védelmi elemek;

6. kereskedelmi forgalom: áruknak akár üzletszerûen, kereskedelmi célú megfontolással, akár kereskedelmi jellegû

mennyiségben, gyakorisággal történõ kivitele, behozatala, figyelemmel a közösségi vámjogszabályokban a nem

kereskedelmi forgalomra vonatkozó rendelkezésekre;

7. kivitel: olyan kereskedelmi ügylet, melynek során árut Magyarország területérõl vámhatárt átlépve EU-n kívüli

országba, vagy országhatárt átlépve az EU más tagállamába kereskedelmi forgalomban kivisznek;

8. korlátozás: áruk kivitelének, behozatalának, reexportjának engedélyhez kötése;

9. reexport: az Európai Gazdasági Térségrõl (a továbbiakban: EGT) szóló megállapodásban részes államokon kívüli

országból, vagy EU-n kívüli országból behozott nem közösségi árunak a közösségi vámjogszabályokban

meghatározott újra kivitele valamely EU-n vagy EGT-n kívüli országba;

10. tranzit: az a szállítási folyamat, amely során az árut Magyarország területén keresztül úgy továbbítják, hogy annak

vámjogi helyzetében változás nem történik;

11. vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, ideértve

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad

szolgáltatás nyújtás jogával rendelkezõ szolgáltatót, amely gazdálkodó szervezet és elsõdleges feladatainak

ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi;

12. vállalkozási import: Magyarországon bejegyzett vállalkozás és az EGT-n, az EU-n és Svájcon kívüli országban

székhellyel rendelkezõ vállalkozás között létrejött szerzõdés alapján végzett olyan tevékenység, amikor

a szerzõdés teljesítése külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzésével történik.

2. A rendelet hatálya, korlátozások

2. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának

engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló kormányrendeletben szereplõ termékekre,

szolgáltatásokra és anyagi értéket képviselõ jogokra;

b) a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során

alkalmazható áruk kereskedelmérõl szóló tanácsi rendelet hatálya alá tartozó termékekre;
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c) áruknak nem kereskedelmi forgalomban történõ szállítására;

d) áruk tranzitjára.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet, illetve kiviteli, behozatali, reexport szállításokat csak az 1. § 11. pontja

szerinti vállalkozás végezhet.

(3) Az elõírt korlátozások tekintetében azok az EGT-rõl szóló megállapodásban részes államok, amelyek nem tagjai

az EU-nak, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK

tanácsi rendelet I. mellékletében szereplõ Kombinált Nómenklatúra V–XXI. áruosztályai tekintetében az EU

tagállamokkal azonos elbánás alá esnek.

3. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH), mint a nemzeti külkereskedelmi

államigazgatási szerv tevékenységi engedélyére van szükség az 1. mellékletben meghatározott áruk vonatkozásában

a behozatali, illetve a kiviteli, reexport tevékenységek megkezdéséhez.

(2) Az MKEH által kiadott engedély birtokában végezhetõek

a) a 2. mellékletben felsorolt áruknak az EU-n és az EGT-n kívüli országokba történõ kivitelével, reexportjával;

b) a 3. mellékletben felsorolt nem közösségi áruknak – a 4. §-ban foglalt kivétellel – az EU-n kívüli országokból

történõ behozatalával;

c) a 4. mellékletében felsorolt áruknak bármely országba történõ kivitelével, reexportjával, illetve bármely országból

történõ behozatalával

összefüggõ kereskedelmi szállítások.

(3) Az MKEH engedélyére van szükség a vállalkozási importhoz.

4. § A 3. mellékletben felsorolt nem közösségi áruk tekintetében nem szükséges behozatali engedély az EGT-rõl szóló

megállapodásban részes EU-n kívüli államból származó, illetve ott szabad forgalomba helyezett, vagy azzal azonos

tekintet alá esõ eljárás alá vont áruk behozatalához.

3. Általános szabályok

5. § (1) Az MKEH az engedélyek kiadásának árucsoportonként meghatározott lebonyolítási rendjérõl internetes honlapján

közlemény formájában tájékoztatást ad, továbbá közzéteszi az alkalmazandó ûrlapokat.

(2) A benyújtott kérelmekben, valamint az azokhoz csatolt okmányokban foglalt valamennyi adat valódiságáért az ügyfél

felel.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyletekkel kapcsolatos okmányokat az ügyfélnek az adott ügylet lebonyolítási

évének utolsó napjától számított öt évig kell megõriznie és hatósági ellenõrzés céljából hozzáférhetõvé tennie.

6. § (1) Nem engedélyezhetõ az áru kivitele, behozatala olyan ország viszonylatában, valamint vállalkozás, más szervezet,

vagy személy érdekkörében, amellyel szemben az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa határozatában,

az EU Tanácsa által elfogadott közös álláspontban, rendeletben, vagy az annak felhatalmazása alapján elfogadott

rendeletben, határozatban elrendelt gazdasági vagy kereskedelmi tilalom van hatályban.

(2) Az MKEH az engedély iránti kérelmet elutasítja, vagy az engedélyt visszavonja, ha

a) az ügyfél az e rendeletben foglalt elõírásokat, vagy az engedélyben meghatározott feltételeket nem teljesíti,

illetve az engedély megadásakor fennálló körülmények úgy változtak meg, hogy a kérelem elutasításának lenne

helye;

b) az ügyfél a valóságnak nem megfelelõ adatokat közölt.

(3) Az MKEH az engedély visszavonásáról hozott határozatáról haladéktalanul értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

7. § Az engedélyes az e rendelet alapján kiadott engedélyekben foglalt adatokban bekövetkezett változásról 8 napon belül

értesíti az MKEH-t.
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4. Tevékenységi engedély

8. § A 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi engedély iránti kérelem az 5. melléklet szerinti tartalommal és mellékletek

csatolásával nyújtható be.

9. § (1) A tevékenységi engedély legfeljebb három évre adható.

(2) A tevékenységi engedély módosítása iránti kérelemhez az ügyfélnek az 5. melléklet 2.2. és 2.3. pontjában

meghatározott dokumentumokat kell csatolnia.

5. Kiviteli, behozatali és reexport engedélyek

10. § (1) A 3. § (2) bekezdése szerinti engedélyek kiadása iránti kérelmeket a 6. mellékletben meghatározott ûrlapon kell az

MKEH-hoz benyújtani, melyhez az ügyfélnek csatolnia kell a képviseletére jogosult vezetõ nyilatkozatát arról, hogy

a) amennyiben a kérelmezett áru vonatkozásában a kivitelhez, behozatalhoz kapcsolódó más tevékenységére

(különösen: forgalmazás, feldolgozás, felhasználás, tárolás, gyártás, szállítás) jogszabály hatósági engedélyt, vagy

nyilvántartásba vételi kötelezettséget ír elõ, azzal az ügyfél rendelkezik, annak eleget tett;

b) az áru kivitelét, behozatalát az e rendeletben és az a) pont szerinti engedélyekben foglalt feltételekkel

összhangban fogja végezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidõ 15 nap. Az MKEH az e rendeletben

foglalt feltételek megléte esetén az engedély megadásáról, vagy azok hiányában annak elutasításáról dönt.

(3) Az MKEH a 3. § (2) bekezdése szerinti engedélyeket a 7. melléklet szerinti adattartalommal adja meg. Az engedély

vámhatóság által történõ ellenõrzést szolgáló példánya (a továbbiakban: vám példány) hátoldalának

az 5. mellékletben felsorolt adatok kitöltésére alkalmas rovatokat kell tartalmaznia.

11. § (1) A 3. § (2) bekezdése szerinti engedély legfeljebb 12 hónapra adható.

(2) A 3. § (2) bekezdése szerinti engedélyen szereplõ mennyiség a behozható vagy kivihetõ mennyiség felsõ határát

jelenti. Amennyiben arról az MKEH másként nem rendelkezik, az engedély az abban meghatározott mennyiségi

határon belül többszöri behozatalra és kivitelre is felhasználható.

(3) Biztonsági papírok kivitelére, behozatalára vonatkozóan kizárólag egyszeri alkalommal történõ szállításra szóló

engedély adható.

(4) Az engedélyes a biztonsági papír szállításának megtörténtérõl az engedély felhasználását követõen, az engedély vám

példányának visszaküldésével haladéktalanul tájékoztatja az MKEH-t, illetve ha a biztonsági papír szállítása nem

történt meg, az érvényét vesztett engedélyt az MKEH részére haladéktalanul visszaküldi.

6. Vállalkozási import engedély

12. § A 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozási szerzõdés teljesítésére vonatkozó vállalkozási import engedély

a 8. mellékletben meghatározott ûrlapon kérelmezhetõ.

13. § (1) A vállalkozási import engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidõ 15 nap.

(2) Az MKEH a vállalkozási szerzõdések engedélyezése során vizsgálja, hogy

a) a külföldi vállalkozó székhelye szerinti állam milyen mértékben korlátozza a magyar vállalkozások vállalkozási

szerzõdéses tevékenységét,

b) a külföldiek magyarországi munkavégzésével kapcsolatos vállalkozási szerzõdés teljesítése veszélyezteti-e az

azonos tevékenységet folytató belföldi gazdálkodó szervezetek tisztességes versenyfeltételeken alapuló

mûködését, és

c) amennyiben az ügyfél az illetékes munkaügyi hatóság által kiadott kapcsolódó csoportos munkavállalási

keretengedéllyel rendelkezik, az engedélykérelem összhangban van-e az abban foglalt feltételekkel.

7. Ellenõrzés, bírságolás

14. § (1) Az e rendeletben meghatározott korlátozások betartásának ellenõrzésére az MKEH, valamint a Nemzeti Adó- és

Vámhivatal jogosult.
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(2) A 3. § (1) bekezdése szerint az 1. melléklet 1.1. pontjában meghatározott áruk vonatkozásában, továbbá a 3. §

(2) bekezdése szerint kiadott engedélyek alapján végezhetõ szállításokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenõrzi.

15. § (1) Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül

helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. §

(2) bekezdése figyelembevételével az MKEH:

a) 50 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedõ bírsággal sújtja azt, aki az e rendelet szerinti engedéllyel összefüggõ

változás-bejelentési, adatszolgáltatási, nyilatkozattételi, nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti;

b) 300 ezer forinttól 600 ezer forintig terjedõ bírsággal sújtja azt, aki az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás során

a hatóság megtévesztésére alkalmas valótlan adatokat közöl;

c) 250 ezer forinttól 1 millió forintig terjedõ bírsággal sújtja azt, aki az e rendeletben meghatározott engedélyezés

alá tartozó termékek külkereskedelmi forgalmát nem az engedélyben foglaltak szerint végzi;

d) 400 ezer forinttól 1 millió forintig terjedõ bírsággal sújtja azt, aki az e rendelet szerinti engedélyt jogosulatlanul

felhasznál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságot készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással a kirovó határozatban megjelölt

számlaszámra, a közlemény rovatban a határozat számára való utalással kell teljesíteni.

8. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A 15. § az e rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

17. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

18. § Ez a rendelet

a) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet

I. mellékletének módosításáról szóló 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendeletnek,

b) a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

19. § Hatályát veszti

a) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl

szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet,

b) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl

szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2007. (V. 3.) Korm. rendelet,

c) a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjérõl szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet,

d) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl

szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet,

e) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmérõl

szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet és a kontingentált

vállalkozási export engedélyezésének rendjérõl szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet módosításáról szóló 12/2008.

(VIII. 6.) NFGM rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Áruk, amelyek behozatalával, kivitelével, reexportjával kapcsolatos tevékenységek megkezdéséhez

tevékenységi engedélyre van szükség

1. Azok a nem közösségi áruk, vagy nem az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államból

származó, illetve azokban szabad forgalomba nem helyezett áruk, amelyek vonatkozásában behozatali, vagy

azzal összefüggõ reexport célú tevékenységek engedély birtokában végezhetõk:

1.1. Radioaktív anyagok

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 2844 Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket
és izotópokat is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékek és
maradékok:

3 2844 10 – Természetes urán és vegyületei; természetes uránt vagy természetes uránvegyületet
tartalmazó ötvözetek, diszperziók (cermetek is), kerámiai termékek és keverékek:

4 – – Természetes urán:

5 2844 10 10 – – – Nyers, hulladék és törmelék

6 2844 10 30 – – – Feldolgozott

7 2844 10 50 – – Ferrourán

8 2844 10 90 – – Más

9 2844 20 – U-235-re dúsított urán és vegyületei; plutónium és vegyületei; U-235-re dúsított
uránt, plutóniumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve
a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:

10 – – U-235-re dúsított urán és vegyületei; U-235-re dúsított uránt és vegyületeit
tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek
és keverékek:

11 2844 20 25 – – – Ferrourán

12 2844 20 35 – – – Más

13 – – Plutónium és vegyületei; plutóniumot és vegyületeit tartalmazó ötvözetek,
diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:

14 – – – Urán és plutónium keverékek:

15 2844 20 51 – – – – Ferrourán

16 2844 20 59 – – – – Más

17 2844 20 99 – – – Más

18 2844 30 – U-235-re kimerített urán és vegyületei; tórium és vegyületei; U-235-re kimerített
uránt, tóriumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók
(beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:

19 – – U-235-re kimerített urán, U-235-re kimerített uránt, vagy vegyületeit tartalmazó
ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:

20 2844 30 11 – – – Cermetet tartalmazó anyagok

21 2844 30 19 – – – Más

22 – – Tórium, tóriumot vagy vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók
(beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:

23 2844 30 51 – – – Cermetet tartalmazó anyagok

24 – – – Más:

25 2844 30 55 – – – – Nyers, hulladék és törmelék

26 – – – – Feldolgozott:

27 2844 30 61 – – – – – Rúd, pálca, profil, lemez, huzal és szalag

28 2844 30 69 – – – – – Más

29 – – U-235-re kimerített urán vagy tórium vegyületei; egymással való keverékekben is:

30 2844 30 91 – – – U-235-re kimerített urán vagy tórium, egymással való keverékekben is,
a tórium só kivételével

31 2844 30 99 – – – Más
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32 2844 40 – Radioaktív elemek és izotópok és vegyületek, a 2844 10, 2844 20 és a 2844 30 alszám
alá tartozók kivételével; ezeket az elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó
ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek;
radioaktív maradékok:

33 2844 40 10 – – U-233 és vegyületeibõl nyert urán; ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket
is), kerámiai termékek, keverékek és vegyületek, amelyek U-233-at vagy ennek
vegyületeit tartalmazzák

34 – – Más:

35 ex 2844 40 20 – – – Mesterséges radioaktív izotópok az in vivo felhasználású gyógyászati
izotópkészítmények kivételével

36 ex 2844 40 30 – – – Mesterséges radioaktív izotópok vegyületei az in vivo gyógyászati
izotópkészítmények kivételével

37 2844 40 80 – – – Más

38 2844 50 00 – Atomreaktorok kimerült (besugárzott) fûtõelemei (töltetei)

39 8401 30 00 – Nem besugárzott fûtõanyagelem (patron)

1.2. Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 3601 00 00 Lõpor

3 3602 00 00 Elkészített robbanóanyag, a lõpor kivételével

4 3603 00 Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és
robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:

5 3603 00 10 – Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór

6 3603 00 90 – Más

7 3604 Tûzijátékok, jelzõrakéták, esõrakéták, ködjelzõk és más pirotechnikai termékek:

8 ex 3604 10 00 – Tûzijátékok, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékek

9 ex 3604 90 00 – Más, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékek, csillagszórók

Továbbá: az ADR. 1. osztályba tartozó más robbanóanyagok.

1.3. Polgári használatra engedélyezett kézi lõfegyverek, fegyverek, valamint ezek lõszerei, lõszeralkatrészei,

alkatrészei, részegységei, fõdarabjai és tartozékai

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 9303 10 00 - Elöltöltõs lõfegyver

3 9303 20 – Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós
puska kombinációja is:

4 9303 20 10 – – Egycsövû, sima furatú

5 9303 20 95 – – Más

6 9303 30 00 – Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez

7 9303 90 00 – Más

8 ex 9304 00 00 Más fegyver, amit külön jogszabály nem sorol a „közbiztonságra különösen veszélyes
eszközök” körébe

9 ex 9305 A 9303-9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:

10 9305 20 00 – A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez

11 – Más:

12 9305 99 00 – – Más

13 – Töltény és ezek részei sörétes fegyverhez; légpuskatöltény:

14 9306 21 00 – – Töltény sörétes fegyverhez

15 9306 29 00 – – Más

16 9306 30 – Más töltény és ezek alkatrészei:

17 – – Más:
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18 9306 30 90 – – – Más

19 9306 90 – Más:

20 9306 90 90 – – Más

1.4. Külön jogszabály alapján közbiztonságra különösen veszélyesnek minõsített eszközök

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 ex 9304 00 00 Más fegyver, amit külön jogszabály közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek
minõsít (pl. önvédelmi gázspray), a 9307 vtsz. alá tartozók kivételével

3 ex 9307 00 00 Kard, tõr, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze és hüvelye és tartója is

4 ex 9506 99 90 – – Íj, számszeríj, nyílvesszõ

2. Azok az áruk, amelyekkel behozatali, kiviteli és reexport tevékenységek bármely ország vonatkozásában engedély

birtokában végezhetõk:

2.1. Biztonsági papírok

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 4802 Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, nem perforált
lyukkártya- és lyukszalag-papír tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetest is)
ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi
merítésû papír és karton:

3 ex 4802 Biztonsági papír

4 4811 Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva,
felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve
a négyzetet is) ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók
kivételével:

5 ex 4811 Biztonsági papír

2. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Áruk, amelyeknek Magyarország területérõl, kereskedelmi forgalomban, nem EU tagországba, illetve az

EGT-ben nem részes államba történõ kiviteléhez, reexportjához engedély szükséges

1. Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 3601 00 00 Lõpor

3 3602 00 00 Elkészített robbanóanyag, a lõpor kivételével

4 3603 00 Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs
és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:

5 3603 00 10 – Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór

6 3603 00 90 – Más

7 3604 Tûzijátékok, jelzõrakéták, esõrakéták, ködjelzõk és más pirotechnikai termékek:

8 ex 3604 10 00 – Tûzijátékok, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékek

9 ex 3604 90 00 – Más, kivéve: az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékek, csillagszórók

Továbbá: az ADR 1. osztályba tartozó más robbanóanyagok
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2. Biztonsági védõeszközök

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 ex 6307 20 00 – Golyóálló mellény

3 ex 9020 00 00 – Más légzõkészülék és gázálarc nem repülési célra

3. Polgári használatra engedélyezett kézi lõfegyverek, lõszerek, illetve azok alkatrészei, részegységei, fõdarabjai és

tartozékai

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 9303 10 00 – Elöltöltõs lõfegyver

3 9303 20 – Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós
puska kombinációja is:

4 9303 20 10 – – Egycsövû, sima furatú

5 9303 20 95 – – Más

6 9303 30 00 – Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez

7 9303 90 00 – Más

8 ex 9304 00 00 Más fegyver, amit külön jogszabály nem sorol a „közbiztonságra különösen veszélyes
eszközök” körébe

9 ex 9305 A 9303-9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:

10 9305 20 00 – A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez

11 – Más:

12 9305 99 00 – – Más

13 – Töltény és ezek részei sörétes fegyverhez; légpuskatöltény:

14 9306 21 00 – – Töltény sörétes fegyverhez

15 9306 29 00 – – Más

16 9306 30 – Más töltény és ezek alkatrészei:

17 – – Más:

18 9306 30 90 – – – Más

19 9306 90 – Más:

20 9306 90 90 – – Más

3. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Nem közösségi áruk, amelyeknek az EU-n kívüli országokból Magyarország területére, kereskedelmi

forgalomban történõ behozatalához engedély szükséges

1. Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 3601 00 00 Lõpor

3 3602 00 00 Elkészített robbanóanyag, a lõpor kivételével

4 3603 00 Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és
robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:

5 3603 00 10 – Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór

6 3603 00 90 – Más

7 3604 Tûzijátékok, jelzõrakéták, esõrakéták, ködjelzõk és más pirotechnikai termékek:
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8 ex 3604 10 00 – Tûzijátékok, kivéve: 1. pirotechnikai. osztályba tartozó tûzijáték termékek

9 ex 3604 90 00 – Más, kivéve: 1. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték termékek, csillagszórók

Továbbá: az ADR 1. osztályba tartozó más robbanóanyagok.

2. Biztonsági védõeszközök

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 ex 6307 20 00 – Golyóálló mellény

3 ex 9020 00 00 – Más légzõkészülék és gázálarc nem repülési célra

3. Külön jogszabály alapján közbiztonságra különösen veszélyesnek minõsített eszközök

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 ex 9304 00 00 Más fegyver, amit külön jogszabály közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek
minõsít (pl. önvédelmi gázspray), a 9307 vtsz. alá tartozók kivételével

3 ex 9307 00 00 Kard, tõr, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is

4 ex 9506 99 90 – – – Íj, számszeríj, nyílvesszõ

4. Polgári használatra engedélyezett kézi lõfegyverek, lõszerek, illetve azok alkatrészei, részegységei, fõdarabjai és

tartozékai

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 9303 10 00 – Elöltöltõs lõfegyver

3 9303 20 – Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós
puska kombinációja is:

4 9303 20 10 – – Egycsövû, sima furatú

5 9303 20 95 – – Más

6 9303 30 00 – Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez

7 9303 90 00 – Más

8 ex 9304 00 00 Más fegyver, amit külön jogszabály nem sorol a „közbiztonságra különösen veszélyes
eszközök” körébe

9 ex 9305 A 9303-9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:

10 9305 20 00 – A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez

11 – Más:

12 9305 99 00 – – Más

13 – Töltény és ezek részei sörétes fegyverhez; légpuskatöltény:

14 9306 21 00 – – Töltény sörétes fegyverhez

15 9306 29 00 – – Más

16 9306 30 – Más töltény és ezek alkatrészei:

17 – – Más:

18 9306 30 90 – – – Más

19 9306 90 – Más:

20 9306 90 90 – – Más
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4. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Áruk, melyeknek kereskedelmi forgalomban, Magyarország területérõl bármely országba történõ

kiviteléhez, reexportjához, illetve bármely országból Magyarország területére történõ behozatalához

engedély szükséges

1. Biztonsági papír kivitele, reexportja, behozatala

A B C

1 KN szám Árumegnevezés

2 4802 Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, nem perforált
lyukkártya- és lyukszalag-papír tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetest
is) ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével;
kézi merítésû papír és karton:

3 ex 4802 Biztonsági papír

4 4811 Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva,
borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap alakú
(beleértve a négyzetet is) ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá
tartozók kivételével:

5 ex 4811 Biztonsági papír

2. Az ex KN 0307 60 90 Éti csiga (Helix pomatia), valamint a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény által

védetté nyilvánított barlangi képzõdmények kivitele.

5. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi engedély iránti kérelem kötelezõ adattartalma és mellékletei

1. Tevékenységi engedély iránti kérelem adattartalma:

1.1. a kérelmezõ neve, székhelyének címe, irányítószáma, adószáma, magyarországi vámkezelés esetén

vámazonosító (VPID/EORI) száma;

1.2. a kérelmezett tevékenység megnevezése (kivitel, behozatal, vagy reexport);

1.3. az áruk nyolcjegyû (KN) kódja, valamint a vámtarifa szerinti és kereskedelmi megnevezés;

1.4. a kérelem megalapozottságát alátámasztó részletes szöveges indokolás, beleértve a kérelmezõ

képviseletére, vagy jegyzésére jogosult személy nyilatkozatát az áru rendeltetésérõl, a kiviteli, reexport-,

illetve behozatali tevékenységnek a kérelmezõ egyéb gazdasági tevékenységeihez való viszonyáról;

1.5. a kérelmezett érvényességi idõ;

1.6. dátum, cégszerû aláírás, bélyegzõ.

2. Tevékenységi engedély iránti kérelem kötelezõ mellékletei:

2.1. a kérelmezõ képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, ügyvéd által

ellenjegyzett aláírás-mintája vagy azok közjegyzõ által hitelesített másolata, illetve az ezekkel egyenértékû,

aláírás-mintaként szolgáló más közhiteles okmány;

2.2. a kiviteli, reexport-, illetve behozatali tevékenységgel összefüggõ egyéb magyarországi gazdasági

tevékenységre – különösen az áru forgalmazására, forgalomba hozatalára, feldolgozására, felhasználására,

tárolására, elõállítására, radioaktív anyagok esetén azok közúti szállítására vagy fuvarozására – vonatkozóan

külön jogszabályban elõírt engedély, hatósági igazolás másolata;

2.3. a kiviteli, reexport-, illetve behozatali tevékenységgel összefüggõ belföldi jogügyletek dokumentumai

(különösen szerzõdések, üzleti ajánlatok, szándéknyilatkozatok);

2.4. a nem gazdasági társaságként mûködõ gazdálkodó szervezet esetében a kérelmezõ jogerõs bírósági

bejegyzésének megtörténtét igazoló közhiteles okmány;

2.5. az illetékekrõl szóló törvény szerint elõírt eljárási illeték megfizetésének igazolása.
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6. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti engedély iránti kérelem ûrlapja

Engedélykérelem

Export Import

Devizamentes

1. Kérelmezõ neve, címe, székhelye: adószáma:

VPID/EORI száma:

2. Ügyintézõ neve, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:

3. Belföldi átadó/átvevõ neve, címe: adószáma:

4. Szerzõdõ ország neve: kódja:

5. Rendeltetési/származási ország neve: kódja:

6. Árumegnevezés érvényes Kombinált Nomenklatúra szerint: KN kód:

7. Mennyiségi egység: kódja: 8. Kérelmezett mennyiség:

9. Devizanem: kódja: 10. Kérelmezett érték:
devizában
ezer Ft-ban

11. Különleges ügylet elnevezése: kódja:

12. Kérelmezett érvényesség:

-tól -ig

13. Mellékletek száma:

14. Indokolás:

15.

Dátum:

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

kérelmezõ aláírása, bélyegzõje belföldi átadó/átvevõ aláírása, bélyegzõje

Az engedélyezõ hatóság rovatai:

16. 17.

18.
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7. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti engedély kötelezõ adattartalma

1. Engedélyszám

2. Engedély érvényességi idõtartama

3. A kérelmezõ neve, címe

4. A kérelmezõ adószáma

5. A belföldi átadó/átvevõ neve, címe, adószáma

6. A szerzõdõ ország neve, kódja

7. Rendeltetési/származási ország neve, kódja

8. Termék megnevezése az érvényes vámtarifa szerint, kódja

9. Mennyiség

10. Érték

11. Különleges ügylet megnevezése

12. Engedélykérelem száma, ügyintézõje

13. Záradék

14. Dátum, bélyegzõ, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Az engedély vámpéldányának hátoldalán feltüntetendõ, a vámhatóság által a vámkezelés során kitöltendõ rovatok:

15. A vámkezelés dátuma

16. Az áru vámtarifaszáma

17. Származási/rendeltetési ország

18. Az áru mennyiségi egysége vámtarifa szerint, vámkezelt mennyisége az elõírt mennyiségi egységben,

mennyisége a számla szerinti mértékegységben

19. Vámkezelést végzõ igazolása (bélyegzõje, aláírása)

8. melléklet az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozási importengedély iránti kérelem ûrlapja és mellékletei

Vállalkozási import engedélykérelem

1. Kérelmezõ neve:
Székhely szerinti címe:
Telephelyének címe:

adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _

2. Képviselõ neve: telefonszáma:

3. Alvállalkozó neve (egynél több alvállalkozó esetén ki kell tölteni az A. mellékletet is):

címe:
adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _

4. Szerzõdõ ország neve:
kódja: _ _

5. Származási ország neve:
kódja: _ _

6. Szerzõdõ fél neve:
címe:

azonosító jele: _ _ _ _ _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _

7. Munkahely címe (egynél több munkahely esetén ki kell tölteni a B. mellékletet is):

irányítószáma: _ _ _ _

8. Vállalkozási tevékenység megnevezése: TEÁOR kódja: _ _ _ _

9. Devizanem kódja: _ _ _ _ 10. Különleges ügylet kódja: _ _ _ _

11. Vállalkozási szerzõdés teljes árbevétele devizában:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. Kérelmezett érvényesség:
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
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13. Átlaglétszám: _ _ _ 14. Maximális létszám: _ _ _

15. Anyagos vállalkozási árbevétel devizában:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16. Vállalkozási árbevétel devizában:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

17. Mellékletek
száma:
A; B+csatolt

Dátum:
......................................................... .........................................................

kérelmezõ alvállalkozó

Hatósági rájegyzés:

A. melléklet a vállalkozási import engedélykérelemhez

Alvállalkozók felsorolása

Alvállalkozó neve: adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
címe:

Alvállalkozó neve: adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
címe:

Alvállalkozó neve: adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
címe:

Alvállalkozó neve: adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
címe:

Alvállalkozó neve: adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
címe:

B. melléklet a vállalkozási import engedélykérelemhez

Munkahelyek felsorolása

Munkahely címe: irányítószáma: _ _ _ _

Munkahely címe: irányítószáma: _ _ _ _

Munkahely címe: irányítószáma: _ _ _ _

Munkahely címe: irányítószáma: _ _ _ _

Munkahely címe: irányítószáma: _ _ _ _

Munkahely címe: irányítószáma: _ _ _ _

Munkahely címe: irányítószáma: _ _ _ _

Munkahely címe: irányítószáma: _ _ _ _

Munkahely címe: irányítószáma: _ _ _ _

A vállalkozási import engedély iránti kérelem kötelezõ mellékletei:

a) elsõ alkalommal a kérelmezõ képviseletére vagy jegyzésre jogosult személy közjegyzõ által hitelesített aláírási

címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, illetve az ezekkel egyenértékû, aláírás-mintaként

szolgáló más közhiteles okmány,

b) a vállalkozási szerzõdés és a teljesítési szerzõdés egy eredeti és egy másolati példánya.
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A Kormány 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelete
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
eljárások szabályairól

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés v) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés c) pontjában, a 35–37. § tekintetében az épített környezet

alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában, a 21. alcím tekintetében az épített

környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés d) pontjában, és a 48. § tekintetében

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az 1–3. mellékletben felsorolt sajátos építmény (a továbbiakban: sajátos építmény) építésügyi

hatósági eljárására és az annak lefolytatásához szükséges mûszaki dokumentáció tartalmi követelményeire, valamint

a sajátos építmény építésügyi hatósági ellenõrzésére és kötelezési eljárásaira terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló, helyhez kötött építmény: olyan törõ-,

aprító-, osztályozó vagy mosóberendezés a termelvény közvetlen feladását biztosító berendezésekkel együtt,

amelyet teherviselõ aljzathoz rögzítettek és a rögzítés megbontása nélkül máshová át nem helyezhetõ, el nem

szállítható;

2. közmû: a víz-, csatorna-, gáz-, távhõ- és villamosenergia rendszer és a nyomvonalas hírközlési építmény;

3. kutatóakna: földtani szerkezet vagy ásványi nyersanyag elõfordulás kutatása érdekében mélyített függõleges-,

vagy lejtõsakna;

4. kutatóárok: földtani szerkezet vagy ásványi nyersanyag elõfordulás kutatása érdekében a külszínrõl kialakított,

elsõsorban az ásványi nyersanyag horizontális elterjedésének megismerésére szolgáló külszíni kutatási építmény,

amelynek alapterülete meghaladja a 20 m2-t;

5. kutatótáró: földtani szerkezet vagy ásványi nyersanyag elõfordulás kutatása érdekében mélyített vízszintes, vagy

enyhe, 3°-nál nem nagyobb lejtésû vágat.

3. Az építésügyi hatósági engedély és a bejelentés

3. § A rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység végzéséhez

a) az 1–2. mellékletben felsorolt sajátos építmények tekintetében a bányafelügyelet engedélye, vagy

b) a 3. mellékletben felsorolt sajátos építmények tekintetében a bányafelügyelethez történõ bejelentés megtétele

szükséges.

4. § (1) Építésügyi hatósági engedélyek:

a) az elvi építési engedély,

b) az építési engedély,

c) a használatbavételi engedély,

d) a fennmaradási engedély,

e) a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély, és

f) a bontási engedély.

(2) Az építtetõ a 2. mellékletben meghatározott sajátos építmények esetében az (1) bekezdés b) és f) pontjában foglalt

engedélyt és a mûszaki üzemi terv jóváhagyását együttesen is kérelmezheti.
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4. Az építtetõ kérelme

5. § (1) Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet – ha e rendelet másként nem rendelkezik – az építtetõ a 4. melléklet

szerinti adattartalmú, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon írásban terjesztheti elõ a bányafelügyelethez.

A kérelemhez csatolni kell:

a) a tervezett építési munkának az V. Fejezetben meghatározott tartalmú mûszaki tervdokumentációját

2 példányban, és – az elõzetes szakhatósági állásfoglalást kiadó szakhatóság kivételével – az érintett

szakhatóságok számától függõen további 1-1 példányban,

b) a tervezõ 8. § szerinti nyilatkozatát,

c) ha rendelkezésre áll, a szakhatóság elõzetes szakhatósági állásfoglalását a hozzá tartozó, záradékolt mûszaki

dokumentációval együtt,

d) az elvi építési és a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével az építési jogosultság 6. § szerinti

igazolását tartalmazó okiratot.

(2) Az eljárásban közremûködõ szakhatóság megkereséséhez az 5. mellékletben felsorolt dokumentációkat kell csatolni.

5. Az építési jogosultság igazolása

6. § (1) Az elvi építési és a használatbavételi engedélyezési eljárás kivételével az építésügyi hatósági engedély megadásához,

valamint a használatbavételi bejelentés kivételével a bejelentéshez az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárulása

szükséges a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Az építési jogosultság a következõ okiratokkal igazolható:

a) az építtetõ tulajdonában lévõ ingatlanon történõ építési tevékenység végzése esetén

aa) az érintett földrészlet tekintetében az építtetõ tulajdonjogának fennállására vonatkozó nyilatkozattal,

ab) jogerõs és végrehajtható hagyatékátadó végzéssel,

ac) jogerõs bírósági vagy jogerõs és végrehajtható hatósági határozattal, vagy

ad) ha van egyéb, az ingatlannal rendelkezni jogosult személy, úgy annak hozzájáruló nyilatkozatával vagy az

ezt pótló bírósági határozattal;

b) nem az építtetõ tulajdonában lévõ ingatlanon történõ építési tevékenység végzése esetén jogerõs és

végrehajtható hatósági határozattal vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatával vagy

az ezt pótló bírósági határozattal;

c) a közös tulajdonban lévõ ingatlanon történõ építési tevékenység végzése esetén az ingatlannal rendelkezni

jogosultak hozzájáruló nyilatkozatával vagy az ezt pótló bírósági határozattal;

d) társasház esetében az a) pontban meghatározottakon túl

da) a társasházi közös tulajdonban lévõ ingatlanon történõ építési tevékenység végzése esetén a társasház

közgyûlésének határozatával,

db) a társasházi külön tulajdonban álló ingatlanon tervezett építési tevékenység esetében, ha az építési

tevékenység az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt építményrészt érinti, a közgyûlés

hozzájáruló nyilatkozatával,

dc) a társasházi külön tulajdonban álló ingatlanon történõ, közös tulajdont nem érintõ építési tevékenységhez

a külön tulajdonnal rendelkezni jogosultak hozzájáruló nyilatkozatával,

dd) ha az építtetõ nem társasházi tulajdonos, az építési jogosultság igazolására a b) pont az irányadó;

e) a lakás-, üdülõ-, garázsszövetkezet tulajdonában álló ingatlanon történõ építési tevékenység esetében az

a) pontban meghatározottakon túl a szövetkezet hozzájáruló nyilatkozatával

ea) a szövetkezeti tag tulajdonában álló lakást, üdülõt vagy garázst érintõ építési tevékenység esetében, ha az

az épületszerkezetet is érinti,

eb) a szövetkezet tulajdonában álló, az épülethez tartozó földrészletet, az épületszerkezetet, az épület közös

használatra szolgáló területét és helyiségét, a központi berendezéseket, a lakást, továbbá a szövetkezet

célját szolgáló más építményt és vagyontárgyat érintõ építési tevékenység esetében;

f) a jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetében építmény bontására irányuló építésügyi hatósági engedélyezéskor

a jelzálogjog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatával.

(3) A (2) bekezdés b)–f) pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozatot az építési jogosultság igazolásához közokiratba vagy

teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.
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6. A szakhatóság közremûködése

7. § (1) Ha az építtetõ elõzetes szakhatósági állásfoglalást kér, a szakhatóság a kérelem mellékleteként megküldött mûszaki

tervdokumentáció egy példányát az állásfoglalásával megegyezõ azonosítószámmal, keltezéssel, aláírással és

bélyegzõlenyomattal, a mûszaki tervdokumentáció valamennyi tervlapját bélyegzõlenyomattal látja el, és azt

a szakhatósági állásfoglalásával együtt megküldi az építtetõnek. Az elõzetes szakhatósági állásfoglalás iránti

kérelemhez a mûszaki tervdokumentációt két példányban kell benyújtani.

(2) A bányafelügyelet az építtetõ által a kérelemhez csatolt elõzetes szakhatósági állásfoglalást legfeljebb az elõzetes

szakhatósági állásfoglalás kiadásától számított egy évig elfogadja, ha a hozzá és a szakhatósághoz benyújtott kérelem

és mûszaki tervdokumentáció tartalma azonos, és a szakhatóság az (1) bekezdésben foglaltak szerint a mûszaki

tervdokumentációt záradékolta.

7. A tervezõi nyilatkozat tartalma

8. § (1) A tervezõi nyilatkozat tartalmazza

a) a felelõs tervezõ és a szakági tervezõ nevét, címét és tervezõi névjegyzéki számát;

b) az általuk tervezett építési tevékenység, és mûszaki tervdokumentáció megnevezését, az építtetõ nevét,

megnevezését;

c) a tervezett építési tevékenység

ca) helyét, az ingatlan címét, helyrajzi számát, mélymûveléses bánya esetében a bányatelek védnevét,

a bányamezõ megnevezését és a vágat elnevezését,

cb) rövid leírását, jellemzõit,

cc) környezetének meghatározó jellemzõit, védettségi minõsítését, és

d) az a) pontban megnevezett tervezõk aláírását.

(2) A tervezõnek nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy

a) az általa tervezett mûszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényû és eseti

elõírásoknak,

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges-e,

c) a vonatkozó szabványtól eltérõ mûszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer

a szabványossal legalább egyenértékû,

d) az adott tervezési feladatra azonos méretezési módszert alkalmazott a hatások (terhek) és az ellenállások

(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körûen alkalmazta, és

e) a sajátos építmény tervezésekor alkalmazott mûszaki megoldás megfelel a létesítménnyel szemben támasztott

általános követelményeknek.

(3) A tervezõnek dokumentált egyeztetést kell lefolytatnia az érintett közmû és vasútvonal üzemeltetõjével, valamint

a közút kezelõjével (a továbbiakban együtt: közösségi szolgáltató) a tulajdonukban, kezelésükben vagy

üzemeltetésükben lévõ közmû és építmény rendeltetésszerû használata, védelme érdekében indokolt feltételekrõl.

Az egyeztetésekrõl készült dokumentumokat a tervezõi nyilatkozathoz csatolni kell.

8. Az építésügyi felelõs mûszaki vezetõ és az építésügyi mûszaki szakértõ nyilatkozata

9. § (1) A használatbavételi vagy fennmaradási engedély iránti kérelemhez vagy a használatbavételi bejelentéshez csatolni

kell az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a mérnöki kamaránál

a sajátos építménynek megfelelõ szakterületen nyilvántartásba vett felelõs mûszaki vezetõnek a szakterületére

vonatkozó nyilatkozatát.

(2) Felelõs mûszaki vezetõ hiányában a fennmaradási engedély iránti kérelemhez a településtervezési és az

építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló kormányrendelet

szerinti

a) építési – az építmények tervezésére és kivitelezésére vonatkozó – SZÉS-jelû építésügyi mûszaki szakértõi vagy

b) épületnek nem minõsülõ építmények, sajátos építményfajták, valamint mûszaki infrastruktúra hálózatok és

rendszerek – tervezésére és kivitelezésére vonatkozó – SZÉM-jelû építésügyi mûszaki szakértõi

szakterületen nyilvántartásba vett mûszaki szakértõ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát kell csatolni.
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9. Az építésügyi hatósági engedély tartalmi követelményei

10. § Az építésügyi hatósági engedély rendelkezõ részének – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a közigazgatási

hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben elõírtakon túl tartalmaznia kell:

a) az engedélyezett építési tevékenység feltételeit,

b) tájékoztatást arról, hogy

ba) az építésügyi hatósági engedély nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzésének

kötelezettsége alól,

bb) az építtetõt a tervezett építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésével kapcsolatban milyen bejelentési

kötelezettség terheli, és

bc) az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az építõipari

kivitelezési tevékenység folytatása során építtetõi fedezetkezelõ közremûködése kötelezõ-e,

c) az engedély hatályát, meghosszabbításának lehetõségeit és feltételeit,

d) a sajátos építmény helyét, helyrajzi számát, megnevezését és rendeltetését, mélymûveléses bánya esetében

a bányatelek védnevét, a bányamezõ megnevezését és a vágat elnevezését, és

e) a létesítménnyel, valamint a sajátos építmény bányafelügyelet által megállapított biztonsági övezetével érintett

ingatlanok címét és helyrajzi számát.

10. Az építésügyi hatósági engedély hatálya

11. § (1) A jogerõs és végrehajtható használatbavételi vagy fennmaradási engedély határozatlan ideig hatályos.

(2) Az építési vagy a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély hatályát veszti, ha jogerõssé és végrehajthatóvá

válásától számított két éven belül

a) az építési tevékenységet nem kezdték meg, és a hatályát a (4) bekezdés szerint nem hosszabbították meg, vagy

b) az építési tevékenységet megkezdték, de a megkezdés napjától számított tíz éven belül a sajátos építmény

használatbavételi engedély megadására nem válik alkalmassá.

(3) A bontási engedély hatályát veszti, ha jogerõssé és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül

a) az építési tevékenységet nem kezdték meg, és a hatályát a (4) bekezdés szerint nem hosszabbították meg, vagy

b) az építési tevékenységet megkezdték, de a megkezdés napjától számított tíz éven belül nem fejezték be.

(4) A bányafelügyelet, ha az építési tevékenységet nem kezdték meg, az építési, a rendeltetés megváltoztatására irányuló

vagy a bontási engedélyt a hatályának lejárta elõtt elõterjesztett kérelemre egy évvel meghosszabbítja, ha az engedély

megadásakor fennálló szabályok vagy kötelezõ hatósági elõírások nem módosultak, vagy ha a módosítások az

engedély tartalmát nem érintik. Az engedély több alkalommal is meghosszabbítható, de a hosszabbítások együttes

idõtartama a tíz évet nem haladhatja meg.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a sajátos építményre fennmaradási engedély kérhetõ.

11. Egyéb általános eljárási szabályok

12. § (1) Több bányakapitányság illetékességi területét érintõ sajátos építmény engedélyezési ügyében az eljáró

bányakapitányságot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jelöli ki.

(2) Építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység esetében

a) az építési tevékenység megkezdését annak megtörténte elõtt 8 nappal, és

b) a 7. mellékletben meghatározott adat változását 8 napon belül

be kell jelenteni a bányafelügyeletnek.

II. FEJEZET

AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

12. Az elvi építési engedélyezési eljárás

13. § Az építési vagy a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély iránti kérelem benyújtása elõtt az építtetõ

a településrendezési elõírások teljesíthetõségével, továbbá a kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és
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környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, életvédelmi, tûzvédelmi, valamint a sajátos építmény

elhelyezésével, kialakításával, a mûszaki, geometriai jellemzõivel, új rendeltetése megvalósíthatóságával kapcsolatos

mûszaki követelmények elõzetes tisztázása céljából elvi építési engedélyt kérhet.

14. § Az elvi építési engedélynek a 10. §-ban elõírtakon túl tartalmaznia kell a sajátos építmény rövid leírását.

13. Az építési engedélyezési eljárás

15. § (1) Az építési engedélyt – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az elvégezni kívánt építési tevékenység egészére kell

kérni.

(2) Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az egyes szakaszokban megépítendõ sajátos építményekre

szakaszonként külön-külön is lehet építési engedélyt kérni, illetve bejelentést tenni.

(3) A sajátos építményekkel kapcsolatos mûszaki biztonsági szabályzatban elõírt követelményektõl eltérõ mûszaki

megoldásra irányuló kérelmet az építési engedély iránti kérelemmel együtt kell elõterjeszteni.

16. § (1) Az építési engedély iránti kérelemhez az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl mellékelni kell:

a) a környezetvédelmi hatóság

aa) jogerõs és végrehajtható környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyét, több

megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az összes szakaszra együttesen, vagy

ab) elõzetes vizsgálati eljárásban hozott határozatát, amely szerint az építkezéssel kapcsolatban nem

feltételezhetõ jelentõs környezeti hatás,

b) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum r.)

4/A. § (8) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a Statútum r. 4/A. § (8) bekezdése szerinti

adatlapot,

c) termõföldön megvalósítandó sajátos építmény esetében az ingatlanügyi hatóságnak a termõföld más célú

hasznosításának engedélyezésérõl vagy a más célú hasznosítás folytatásához való hozzájárulásáról szóló jogerõs

és végrehajtható határozatot, és

d) gázelosztó-vezeték építése esetén a gázelosztó-vezeték üzemeltetõjének nyilatkozatát, ha nem az építtetõ az

üzemeltetõ.

(2) Ha az építési tevékenység felelõs mûszaki vezetõje az építési engedély iránti kérelem elõterjesztésekor még nem

ismert, az építési engedély csak azzal a feltétellel adható meg, hogy az építtetõnek a kivitelezõ felelõs mûszaki

vezetõjének a nevét, címét és képesítését, az építési tevékenység megkezdése elõtt nyolc nappal be kell jelentenie

a bányafelügyeletnek. A bejelentés elmulasztása esetén – annak pótlásáig – a bányafelügyelet az építési munkák

végzését felfüggeszti.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a felelõs mûszaki vezetõ személyében bekövetkezõ változás esetében is.

17. § Az építési engedélynek a 10. §-ban foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a sajátos építmény helyét, helyrajzi számát, megnevezését, célját vagy rendeltetését, állandó vagy ideiglenes

jellegét, mélymûveléses bánya esetében a bányatelek védnevét, a bányamezõ megnevezését és a vágat

elnevezését,

b) a sajátos építmény biztonsági övezetének mértékét és az ezzel érintett ingatlanok helyrajzi számát,

c) az építési tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség elõírását,

d) az esetleges próbaüzemre vonatkozó feltételeket, továbbá szállító- elosztó vagy célvezeték próbaüzemi feltételei

között annak elõírását, hogy a vezeték biztonsági övezetével érintett ingatlantulajdonosokat a vezeték gáz alá

helyezésérõl annak megtörténtét megelõzõen 8 nappal korábban értesíteni kell,

e) a sajátos építményre vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem kötelezõ benyújtására vonatkozó

felhívást.

18. § (1) Az építtetõ csak a jogerõs és végrehajtható vagy a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított építési

engedély és az ahhoz tartozó – engedélyezési záradékkal ellátott – mûszaki tervdokumentáció alapján, az engedély

hatályának idõtartama alatt építkezhet.

(2) Az építtetõ jogutódja az építési engedély alapján jogosított építtetõ helyébe léphet, köteles azonban a jogutódlást

– annak megfelelõ igazolása mellett – az építési tevékenység megkezdése vagy folytatása elõtt írásban

a bányafelügyeletnek bejelenteni.
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19. § (1) Ha a bányafelügyelet az építési engedélyt kiadja, annak végrehajthatóvá válásának napját követõ 8 napon belül

az engedélyezésre benyújtott mûszaki tervdokumentáció egy záradékolt példányát az irattárában helyezi el, egy

példányát az építtetõnek kiadja.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott esetekben a bányafelügyelet a mûszaki tervdokumentáció egy példányát

visszatartja és a további példányait az építtetõnek kiadja.

14. A használatbavételi engedélyezési eljárás

20. § (1) Az építési engedélyhez kötött sajátos építmény – az 1. melléklet 1.1. és 4.2. pontjában felsorolt sajátos építmények

kivételével – csak használatbavételi engedély alapján vehetõ használatba és üzemeltethetõ.

(2) Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az építési engedély szerinti egyes megvalósulási

szakaszokban megépített sajátos építményekre vagy a rendeltetésszerû és biztonságos használatra önmagukban

alkalmas sajátos építményrészekre önállóan is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni, illetve bejelentést tenni.

21. § A használatbavételi engedély iránti kérelemhez az 5. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakon túl mellékelni kell:

a) a sajátos építmény megnevezését, helyrajzi számát, mélymûveléses bánya esetében a bányatelek védnevét,

a bányamezõ megnevezését és a vágat elnevezését,

b) az üzemeltetõ nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, és adószámmal rendelkezõ üzemeltetõ

esetében az adószámot,

c) a fõbb mûszaki-biztonsági jellemzõket; robbanóanyag-raktár esetében a tárolható robbantóanyag mennyiségét,

továbbá – szükség szerint – javaslatot az üzemeltetés különös feltételeire,

d) a felelõs mûszaki vezetõ nyilatkozatát,

e) az 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat, ha a kivitelezés során a jogerõs és végrehajtható építési engedélytõl

és a hozzá tartozó jóváhagyott mûszaki tervdokumentációtól, valamint az ezek alapján készült kivitelezési

tervektõl építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel eltértek,

f) szükség szerint a sajátos építmény rendeltetésszerû használatra való alkalmasságát és biztonságos

használhatóságát igazoló szakvéleményeket, vizsgálati és mérési bizonylatokat,

g) jelentést az esetleges próbaüzem tapasztalatairól,

h) vezetékjog és használati jog alapítása esetén annak ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzés

kezdeményezését igazoló dokumentumot, és

i) gázelosztó- vagy célvezeték esetében a vezeték üzemeltetõjének a használatba vételhez történõ hozzájáruló

nyilatkozatát.

22. § A bányafelügyelet a használatbavételi engedélyt megadja, ha

a) az építési munkát az építési engedélynek, az ahhoz tartozó tervdokumentációnak, továbbá engedélyezett

eltérésnek megfelelõen végezték el, és

b) a sajátos építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelõ és biztonságos használatra

alkalmas állapotban van.

23. § A használatbavételi engedélynek a 10. § b) és c) pontjában elõírtakon túl tartalmaznia kell:

a) az építési engedély számát és keltét,

b) a sajátos építmény helyének, helyrajzi számának és rendeltetésének megjelölését, megállapítva a használat fõbb

mûszaki, biztonsági jellemzõit, mélymûveléses bánya esetében a bányatelek védnevét, a bányamezõ

megnevezését és a vágat elnevezését,

c) a biztonsági övezet és a védõtávolság mértékét és esetlegesen a kapcsolatos idegen ingatlanokra vonatkozó

korlátozásokat, tilalmakat,

d) a használatbavétel hatósági feltételeit,

e) a biztonságos használatot nem veszélyeztetõ kisebb hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges

további munkálatok elvégzésére vonatkozó kötelezést határidõ tûzésével,

f) ha a sajátos építmény megépítése révén az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást

eredményez, figyelmeztetést arra, hogy a használatbavételi engedély közlését követõen az építtetõ köteles

– az ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából – a megvalósult állapotról változási vázrajzot és mellékleteit az

ingatlanügyi hatósághoz benyújtani, és

g) szállítóvezeték esetében a szolgalom alapításának határidejét.
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24. § A még befejezetlen sajátos építmény rendeltetésszerû és biztonságos használatra önállóan alkalmas részére vagy

a 23. § e) pontjában meghatározott esetben ideiglenes használatbavételi engedély adható. A végleges

használatbavételi engedély csak a sajátos építmény teljes befejezése után adható ki.

15. A fennmaradási engedélyezési eljárás

25. § (1) A fennmaradási engedély kiadására irányuló eljárásban az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel az építési és

a használatbavételi engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelõen kell alkalmazni.

(2) Ha a sajátos építményt vagy annak részét építési engedély nélkül vagy az építési engedélyben foglaltaktól eltérõ

módon létesítették, a bányafelügyelet arra – az építtetõ vagy a létesítménnyel rendelkezni jogosult kérelme alapján –

építési bírság kiszabása mellett fennmaradási engedélyt adhat, ha a szabályossá tétel feltételei fennállnak vagy

megteremthetõk.

(3) Nem lehet építési bírságot kiszabni, ha a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánított építési engedélyt

megsemmisítették, vagy azt a bíróság hatályon kívül helyezte.

26. § (1) A fennmaradási engedély iránti kérelemhez a 16. és a 21. §-ban foglaltakon túl csatolni kell

a) a termõföldön megvalósult sajátos építmény esetében az ingatlanügyi hatóságnak a termõföld más célú

hasznosításának engedélyezésérõl vagy a más célú hasznosítás folytatásához való hozzájárulásáról szóló jogerõs

és végrehajtható határozatát, és

b) a mérnöki kamaránál a sajátos építménynek megfelelõ szakterületen nyilvántartásba vett építésügyi mûszaki

szakértõ szakvéleményét arról, hogy a sajátos építményt a vonatkozó szakmai és minõségi elõírások

megtartásával, szakszerûen építették meg, és az a rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmas.

(2) A fennmaradási engedély iránti kérelemhez csatolt helyszínrajzon és a mûszaki terveken a tényleges – még

befejezetlen sajátos építmény vagy sajátos építményrész esetében pedig a további tervezett – állapotot is ábrázolni

kell.

27. § (1) A bányafelügyelet a fennmaradási engedélyt megadja, ha a megépített sajátos építmény vagy sajátos építményrész

megfelel vagy átalakítással megfeleltethetõ a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A sajátos építményrészre

vonatkozó fennmaradási engedélyben a bányafelügyeletnek rendelkeznie kell az építmény befejezésére vonatkozó

továbbépítés feltételeirõl is.

(2) A fennmaradási engedély egyben a sajátos építményre vonatkozó használatbavételi engedély is, ha ennek feltételei

fennállnak. Továbbépítés esetében a továbbépített sajátos építményrész csak használatbavételi engedély alapján

vehetõ használatba és üzemeltethetõ.

(3) A fennmaradási engedély iránti kérelem elutasítása esetén rendelkezni kell a sajátos építmény bontásáról vagy

mûszaki felszámolásáról és az eredeti állapot lehetõség szerinti helyreállításáról.

16. A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárás

28. § (1) A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárásban

a) a bányafelügyelet engedélyéhez kötött építési tevékenység esetében az építési engedélyezési eljárásra vagy

b) bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében a bejelentésre

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) A rendeltetés megváltoztatásának engedélyezésére irányuló kérelemhez az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl

mellékelni kell a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt 1 példányban,

ha a rendeltetés megváltoztatása következtében a sajátos építmény vagy az abban végzendõ tevékenység

környezetvédelmi engedélyhez kötött.

(3) A bányafelügyelet az engedélyt megadja, ha

a) a módosított rendeltetésû sajátos építmény megfelel a biztonsági követelményeknek, és

b) a rendeltetés módosításával létrejövõ sajátos építmény az érintett területen engedélyezhetõ.

(4) A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélynek a 10. §-ban foglaltakon túl tartalmaznia kell

a) a létesítménnyel rendelkezni jogosultak nevét, címét, és

b) a rendeltetés megváltoztatásával érintett sajátos építmény vagy földrészlet azonosításra alkalmas adatait,

a sajátos építmény eredeti és új rendeltetésének megjelölését.
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17. Bontási engedélyezési eljárás

29. § (1) A sajátos építmény bontására vonatkozó engedélyezési eljárás a sajátos építmény tulajdonosának kérelmére indul.

(2) A bontási engedély sajátos építményrészre is kérhetõ.

(3) Új sajátos építmény építése esetén a bontási és építési eljárás egy eljárás keretében is lefolytatható.

30. § (1) A sajátos építmény bontására irányuló kérelemhez az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl mellékelni kell:

a) a bontási technológia leírását,

b) a sajátos építmény elbontása utáni állapotot tartalmazó helyszínrajzot és

c) a megszûnõ sajátos építmény hiányában bekövetkezõ helyzet biztonsági elemzését.

(2) Mélymûveléses bánya föld alatti sajátos építményei esetében a kérelemhez kizárólag az (1) bekezdés b) és

c) pontjában foglaltakat, a mûszaki tervdokumentációt és a szükséges mûszaki intézkedések leírását kell mellékelni.

31. § (1) A bontási engedélynek tartalmaznia kell:

a) a bontásra kerülõ sajátos építmény megjelölését,

b) a munkálatok végzéséért felelõs mûszaki vezetõ nevét, címét,

c) a környezet rehabilitáció során történõ kialakításának fõbb paramétereit,

d) a tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó kötelezettség elõírását, és

e) az engedélytõl eltérõ végrehajtás szankcionálási lehetõségére való figyelemfelhívást.

(2) Ha a bontási tevékenység felelõs mûszaki vezetõje a bontási engedély iránti kérelem elõterjesztésekor még nem

ismert, a bontási engedély csak azzal a feltétellel adható meg, hogy az építtetõnek a kivitelezõ felelõs mûszaki

vezetõjének a nevét, címét és képesítését, a bontási tevékenység megkezdése elõtt nyolc nappal be kell jelentenie

a bányafelügyeletnek. A bejelentés elmulasztása esetén – annak pótlásáig – a bányafelügyelet a bontási munkák

végzését felfüggeszti.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a felelõs mûszaki vezetõ személyében bekövetkezõ változás esetében is.

(4) A bontási tevékenység befejezését az építtetõ 8 napon belül köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek.

(5) A bontási tevékenység végrehajtásának elfogadásáról a bányafelügyelet dönt.

18. Engedélytõl eltérés, az engedély módosítása

32. § (1) Az építésügyi hatósági engedélyben és az ahhoz tartozó mûszaki tervdokumentációban foglaltaktól való eltéréshez

a bányafelügyelet engedélye szükséges, ha az eltérés

a) megváltoztatja a sajátos építmény rendeltetési célra való alkalmasságát, vagy biztonsági szintjét kedvezõtlenül

befolyásolja,

b) megváltoztatja a sajátos építmény befogadó vagy teljesítõ képességét vagy geometriai paramétereit, vagy

c) szükségessé teszi nyomvonalas sajátos építmény esetében új ügyfél, szakhatóság, közösségi szolgáltató

bevonását az eljárásba és megváltoztatja a biztonsági övezet mértékét.

(2) Az engedély módosítása iránti kérelemhez az eltérés jellegétõl függõen

a) a helyszínrajzi elhelyezés változása esetén módosított helyszínrajzot,

b) módosított mûszaki tervrészletet, és

c) a mûszaki leírás változása esetén módosított mûszaki leírást

kell mellékelni az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti példányban.

(3) A bányafelügyelet teljes körû mûszaki tervdokumentáció elkészítésére kötelezheti az építtetõt, ha a tervezett

módosítás az engedélyezett mûszaki tervdokumentáció több részletére terjed ki.

III. FEJEZET

BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

33. § (1) A 3. melléklet 1. pontjában meghatározott építési tevékenység megkezdését a kezdés elõtt legalább 10 nappal,

a 6. melléklet szerinti adattartalommal be kell jelenteni a bányafelügyeletnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott építési tevékenység a bejelentés megtételétõl számított egy évig folytatható.

(3) Az építtetõ haladéktalanul köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek az (1) bekezdésben meghatározott építési

tevékenység befejezését.
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34. § A 3. melléklet 2. pontjában meghatározott építési tevékenység befejezését a 6. melléklet szerinti adattartalommal,

összevontan, a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig kell bejelenteni.

IV. FEJEZET

A BÁNYAFELÜGYELET ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI ELLENÕRZÉSÉNEK SZABÁLYAI

35. § A bányafelügyelet az építési, a bontási, a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési eljárási ügyekben

építésügyi hatósági hatáskörében az engedélyhez, valamint a bejelentéshez kötött, az építéssel összefüggõ

tevékenység végzésével kapcsolatosan a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben

meghatározottakon túl ellenõrzi:

a) a jogerõs és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terv meglétét, helyszíni

rendelkezésre állását és azok alkalmazását,

b) a sajátos építmény szerkezeteinek az engedélyezési tervnek megfelelõ, továbbá a szakmai és biztonsági elõírások

megtartásával történõ megvalósulását,

c) a létesítéssel összefüggõ tevékenység végzését irányító felelõs mûszaki vezetõ szakmai jogosultságát,

d) az élet- és vagyonbiztonságra vonatkozó követelmények megtartását, és

e) az építési naplót.

36. § A bányafelügyelet építésfelügyeleti ellenõrzési eljárására az építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 291/2007. (X. 31.)

Korm. rendelet 3. § (2)–(4) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 7/A. §-ában foglalt

rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

19. Építésügyi hatósági, építésfelügyeleti intézkedések

37. § (1) A bányafelügyelet elrendeli az építési tevékenység felfüggesztését és a szabálytalan állapot megszüntetését

a) az állékonyságot, állagot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetõ állapot

esetében,

b) a kivitelezési tevékenység végzésének, a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések minõségében azonnali

intézkedést igénylõ hatás, állapot esetében,

c) súlyos környezetkárosítás közvetlen veszélyének fennállása vagy súlyos környezetkárosítás esetében,

d) ha a kivitelezési tevékenység felelõs mûszaki vezetõ nélkül, vagy jogosultsággal nem rendelkezõ felelõs mûszaki

vezetõ részvételével történt, vagy

e) ha jogszabályban meghatározott feltételeknek nem megfelelõ anyagok, szerkezetek, berendezések és termékek

felhasználását, beépítését állapítja meg.

(2) A bányafelügyelet elrendelheti

a) a sajátos építmény vagy sajátos építményrész építésügyi hatósági engedélyben meghatározott, ennek

hiányában az eredeti rendeltetésétõl eltérõ használatának megszüntetését,

b) szabálytalan építkezés esetében az építési tevékenység megszüntetését és az építést megelõzõ állapot

helyreállítását, a jogerõs és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó, jóváhagyott mûszaki

tervdokumentációnak megfelelõ állapot kialakítását, illetve

c) a mûszaki követelményeknek meg nem felelõ építési termékek kicserélését.

(3) A bányafelügyelet elrendeli a sajátos építmény vagy sajátos építményrész azon hibájának és hiányosságának

megszüntetését, amely a rendeltetésszerû és biztonságos használatot, más ingatlan állékonyságát, az életet és

egészséget, vagy a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.

(4) Ha a sajátos építmény az egészséget, az élet- vagy közbiztonságot, a természeti vagy épített környezetet vagy

kulturális örökségi elemet közvetlenül veszélyezteti, és a veszélyhelyzet másként nem szüntethetõ meg, a sajátos

építmény bontását kell elrendelni.

20. Bírságok és intézkedések alanyai és kiszabásának esetei

38. § (1) A bányafelügyelet azzal az építtetõvel szemben, aki vagy amely sajátos építményt vagy annak részét

a) jogerõs és végrehajtható vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánított engedély nélkül végzi,
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b) az a) pontban meghatározott engedélytõl eltérõen végzi,

c) bejelentés nélkül, vagy attól eltérõen végzi, vagy

d) a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat és az általános érvényû kötelezõ építésügyi elõírások és

biztonsági szabályzatok megszegésével létesít [a továbbiakban az a)–d) pont együtt: szabálytalanul],

bírságot szab ki, továbbá az építtetõt – ha az építési tevékenységet megelõzõ állapot nem állítható helyre – eltiltja

a tevékenység folytatásától.

(2) Fennmaradási engedély esetében nem szabható ki a bírság, ha az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

törvényben az építésügyi bírság kiszabására meghatározott határidõ eltelt, vagy a szabálytalan állapot – e határidõn

belül – legalább már egy éve a bányafelügyelet tudomására jutott.

(3) A bírság megfizetésére az építtetõt kell kötelezni.

21. A bírság mértéke és megállapítása

39. § (1) A bírság mértéke

a) engedély nélküli építés esetében – a készültségi fok figyelembevételével meghatározott – a sajátos építmény

vagy sajátos építményrész beruházási értékének 50%-a,

b) engedélytõl eltérõ építés esetében – a készültségi fok figyelembevételével meghatározott – a sajátos építmény

vagy sajátos építményrész beruházási értékének 40%-a,

c) engedély nélkül végzett bontás esetében a sajátos építmény vagy sajátos építményrész könyvszerinti értékének

20%-a,

d) bejelentés nélküli építés esetében – a készültségi fok figyelembevételével meghatározott – a sajátos építmény

vagy sajátos építményrész beruházási értékének 30%-a,

e) bejelentéstõl eltérõ építés esetében – a készültségi fok figyelembevételével meghatározott – a sajátos építmény

vagy sajátos építményrész beruházási értékének 20%-a,

f) bejelentés nélkül végzett bontás esetében a sajátos építmény vagy sajátos építményrész könyvszerinti értékének

15%-a, vagy

g) a 38. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben építés esetében – a készültségi fok figyelembevételével

meghatározott – a sajátos építmény vagy sajátos építményrész beruházási értékének, bontás esetében

könyvszerinti értékének 10%-a,

de legalább ötszázezer forint, legfeljebb tízmillió forint.

(2) Ha a sajátos építmény vagy sajátos építményrész kivitelezését az építési vagy a bontási engedély közlését követõen,

de annak jogerõre emelkedése elõtt kezdték meg, kivéve, ha az engedély fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,

és késõbb az építési vagy a bontási engedély változatlan tartalommal jogerõre emelkedik, akkor a bírság mértéke

az (1) bekezdésben meghatározott mérték 50%-a. Ebben az esetben a bírság megállapítására vonatkozó eljárást az

építési vagy bontási engedély jogerõssé és végrehajthatóvá válásáig fel kell függeszteni.

(3) A bírság mértékét – a kerekítés általános szabályai szerint – ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

40. § A bírságot fizetési számlára történõ készpénz befizetéssel, vagy átutalással az azt megállapító jogerõs és

végrehajtható döntésben elõírt határidõn belül a bányafelügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

01417179-00000000 számú számlájára kell befizetni. A fizetési számlára történõ készpénz befizetésen vagy az átutalási

megbízáson a döntés számát is fel kell tüntetni.

V. FEJEZET

A MÛSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

41. § A tervezett építési tevékenység mûszaki tervdokumentációját a tervezett sajátos építmény helyének, környezetének,

rendeltetésének, a tervezett építési tevékenység jellegének, a tervfajtának, valamint az építésügyi hatósági eljárás

jellegének megfelelõ tartalommal és részletezettséggel, magyar nyelven kell összeállítani.

42. § A mûszaki tervdokumentációban az építési szakmai követelmények teljesítését a vonatkozó szabványok alkalmazása

hiányában azokkal legalább egyenértékû mûszaki megoldás alkalmazásával kell igazolni.
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43. § (1) A mûszaki tervdokumentációt aláíró-címlappal, tartalomjegyzékkel és tervjegyzékkel kell ellátni. A címlap az

engedélyezés tárgyát képezõ építési tevékenység megnevezésén túl tartalmazza az építtetõ nevét vagy

megnevezését és a tervezõ nevét. Az aláírólap tartalmazza a tervezésben részt vett minden tervezõ nevét, a tervezési

jogosultság számát és a tervezõ sajátkezû eredeti aláírását.

(2) Az egyes különálló tervlapokon szerepeltetni kell:

a) a tervezett építési tevékenység megnevezését, az építmény rendeltetését,

b) az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,

c) az adott tervrajz megnevezését és méretarányát önálló ábránként,

d) a tervezõ vagy tervezõk nevét, tervezõi névjegyzéki számát és aláírását,

e) a tervlap elkészítésének idõpontját, és

f) az építésügyi hatósági engedélyt kérelmezõ nevét.

44. § (1) A mûszaki tervdokumentáció tervrészei:

a) a sajátos építmény általános mûszaki leírása,

b) a terület-elõkészítési munkák mûszaki tervei,

c) a sajátos építményt, és a biztonsági övezetével érintett ingatlanokat tartalmazó, az ingatlanügyi hatóság által

hitelesített, 3 hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat, továbbá földalatti és külszíni

bányászati sajátos építmény esetében a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági

Szabályzatról szóló rendelet szerinti bányamûvelési térkép,

d) az Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináta hálóval ellátott helyszínrajz,

e) a technológiai berendezések tervei és tervrajzai,

f) a közlekedés, a közmûvek, az energiaátvitel, az adatátviteli és kommunikációs rendszer hálózata, valamint ezek

kapcsolatainak tervei,

g) a mûszaki- és munkabiztonsági, az egészségvédelmi, a tûzvédelmi és a környezetvédelmi elõírások

érvényesítésének ismertetése, a sajátos építmény környezetbe illeszkedésének módja, és

h) a tervezett próbaüzem tervei, a próbaüzem szükségességének indokolása.

(2) Az általános mûszaki leírásnak tartalmaznia kell a sajátos építmény fõbb adatait és rendeltetését, a technológia fõbb,

meghatározó berendezéseit, a technológiai folyamat leírását, a termelésirányítás rendszerét és mûszerezettségét,

az irányítástechnikai berendezéseket, a belsõ anyagmozgatást, a várható veszélyek ismertetését, valamint a sajátos

építményen belül elhelyezésre kerülõ, nem technológiai célú berendezések leírását.

(3) A terület elõkészítési munkák terveiben ismertetni kell a kivitelezéshez szükséges tereprendezési, bontási és

földmunkákat. Ennek keretében kell részletezni a vizek medrét és a vízi létesítményeket érintõ, szükségessé váló

keresztezések, átalakítások és egyéb beavatkozások munkáit is.

(4) A technológiai berendezések terveit és tervrajzait, valamint a közlekedés, a közmûvek, az energiaátvitel, az adatátviteli

és kommunikációs rendszer hálózata kapcsolatainak terveit olyan részletességgel és méretarányban kell elkészíteni,

és annyi magassági adattal kell kiegészíteni, hogy azok alapján elrendezésük, kialakításuk egyértelmûen

megállapítható legyen.

22. A helyszínrajz

45. § (1) Földalatti bányászati sajátos építmény helyszínrajzát legfeljebb 1:1000 méretarányban, égtájjelöléssel és legalább

a biztosítás, a szabad távolságok, a szellõztetõ légáram iránya és a védõpillér feltüntetésével úgy kell elkészíteni, hogy

a sajátos építmény elrendezése, kialakítása egyértelmûen megállapítható legyen. Akna, lejtõsakna és táró kivételével

táró esetében a helyszínrajzot a (3) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel kell elkészíteni.

(2) Külszíni bányászati- és kutató sajátos építmény, továbbá a földalatti bánya külszíni sajátos építménye esetében

– figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezéseire is – a helyszínrajzot legfeljebb 1:1000 méretarányban, égtájjelöléssel

úgy kell elkészíteni, hogy a sajátos építmény elrendezése, kialakítása egyértelmûen megállapítható legyen. Külszíni

bányavasút vagy személyszállításra szolgáló sajátos építmény esetében a helyszínrajz részét képezi a keresztezõ

építményeket is ábrázoló 1:100 magassági méretarányú hossz-szelvény.

(3) A külszíni bányászati- és kutató sajátos építmény engedélyezéséhez készített helyszínrajzon mérethelyesen fel kell

tüntetni

a) a tervezett sajátos építményt és biztonsági övezetét, a védõtávolságokat, valamint – ha a helyrajzi számokat,

belterület esetében az utcaneveket és a házszámokat külön jegyzékben nem közölték – a létesítménnyel érintett

földrészleteket, azok helyrajzi számait, belterület esetében megjelölve az utca nevét és a házszámot is,
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b) a földrészletre vonatkozó szabályozási és építési vonalakat, megjelölve az építési elõírásokat és korlátozásokat,

c) az érintett területen meglévõ és meghagyni vagy lebontani tervezett, továbbá a létesítendõ épületek,

épületrészek és más építmények külsõ határoló körvonalait, megjelölve a terep jellegzetességeit,

d) az érintett közmûveket,

e) a sajátos építménynek a közlekedési, az energia- és a közmûhálózathoz, továbbá a felszíni vizek medréhez,

a felszín alatti vizekhez, a vízi létesítményekhez való csatlakozás szempontjából lényeges adatokat, és

f) az érintett területen lévõ védett természeti és kulturális örökségi elemeket.

(4) A kõolaj- és földgázbányászati sajátos építmény helyszínrajzát legfeljebb 1:1000 méretarányban, égtájjelöléssel kell

elkészíteni. A kõolaj- és a földgázbányászati mezõbeli vezeték, továbbá a kõolaj- és a földgáz-, valamint azok termékei

szállítóvezetékének helyszínrajzát a közigazgatási határokat és megnevezéseket is tartalmazó távvezetéki térképen

kell megadni. A vezetékek esetében a helyszínrajz részét képezik a keresztezõ építményeket is ábrázoló 1:100

magassági méretarányú hossz-szelvények.

(5) Az 1. melléklet 3. és 4. pontja szerinti sajátos építmények helyszínrajzát a (3) bekezdés elõírása szerint kell elkészíteni

legfeljebb 1:1000 méretarányban.

(6) Külterületi gázelosztó vezeték helyszínrajza a célnak megfelelõ legfeljebb 1:2000 méretarányban is elkészíthetõ.

A külterületi gázelosztó vezeték hossz-szelvénye helyettesíthetõ a keresztezõ építményeket is ábrázoló

keresztszelvénnyel.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. március 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–45. §, a 47. §, a 48. § a) pontja és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

47. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatálybalépését követõen indult vagy megismételt

eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépése elõtt megkezdett, de 10 évnél nem régebbi és a hatálybalépést követõen a bányafelügyelet

tudomására jutott szabálytalan építkezések esetében az építés idõpontjában hatályban volt, a sajátos építményre

vagy építészeti-mûszaki megoldásra vonatkozó jogszabályok és általános érvényû szakmai szabályok szerint kell

eljárni.

48. § Hatályát veszti

a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások

szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet, és

b) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm.

rendelet 19. § (4) bekezdésében az „ , és ezen tárolókapacitás kereskedelmi célra szabad, nem megszakítható

kapacitásként nem ajánlható fel” szövegrész.

49. § Nem lép hatályba a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhõszolgáltatással összefüggõ

kormányrendeletek módosításáról szóló 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. §-a.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyéhez kötött sajátos építmények

1. A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati sajátos építmények:

1.1. Kutatóépítmények:

1.1.1. 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás,

1.1.2. 5 méter mélységet meghaladó kutatóakna,

1.1.3. 2 méter mélységet meghaladó kutatóárok,

1.1.4. kutatótáró.

1.2. A külszíni bányászat építményei:

1.2.1. a kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló, helyhez kötött építmény,

1.2.2. személyszállításra szolgáló építmény,

1.2.3. külszíni bányavasút.

1.3. Földalatti bányászat építményei:

1.3.1. külszínre nyíló bányatérségek (akna, lejtõsakna, táró, vágat),

1.3.2. fõszellõztetést, a fõszellõztetõ légáram fûtését és hûtését szolgáló építmény,

1.3.3. személyszállításra szolgáló építmény,

1.3.4. tûz- vagy robbanásveszélyes, továbbá maró hatású anyag, illetve robbanóanyag tárolására szolgáló

bányabeli raktár,

1.3.5. a 2 MVA vagy ennél nagyobb összteljesítményû bányabeli villamos energiát elosztó, átalakító és kapcsoló

állomás,

1.3.6. a bányaüzem területét elhagyó, bányaüzemi külszíni bányavasút,

1.3.7. a kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló helyhez kötött építmény.

2. Kõolaj- és földgázbányászati építmények:

2.1. kõolaj- és földgázkutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegû mélyfúrás,

2.2. kõolaj- és földgázbányászati célú kút és kútkörzet,

2.3. kõolaj- és földgázbányászati célú mezõbeni csõvezeték az átkötõ vezetékekkel és a hozzá tartozó gáz-, olaj-,

vízleválasztó- és elõkészítõ-, besajtoló-, gyûjtõ-, nyomásfokozó állomás,

2.4. kõolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére szolgáló technológiai

építmény, a hozzá kapcsolódó tartályparkkal,

2.5. szénhidrogén szállítóvezeték és azok alkotórészei, valamint tartozékai,

2.6. földalatti gáztároló földalatti és külszíni építményei,

2.7. kõolaj- és földgázkitermelõ mobil építmény.

3. Gázipari sajátos építmények:

3.1. földgáz-elosztó- és célvezeték, valamint tartozékai,

3.2. propán-bután töltõ és tároló telep technológiai egységeivel,

3.3. a propán-bután elosztóvezeték, az elosztóhálózatba történõ betáplálását biztosító tartálypark tartozékaival és

alkotórészeivel,

3.4. az egyéb gázok és gáztermékek vezetékei.

4. Egyéb sajátos építmények:

4.1. a geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylõ, 20 métert meghaladó mélységbõl történõ

kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az épületgépészeti berendezések kivételével,

4.2. földtani szerkezet kutatását szolgáló, az 1.1. pont szerinti kutatóépítmény,

4.3. polgári felhasználású robbanóanyag raktára,

4.4. építményt magában foglaló bányászati hulladékkezelõ építmény,

4.5. szén-dioxidnak a tárolóhelyre történõ eljuttatását lehetõvé tevõ csõvezeték-hálózat és ennek tartozékai,

4.6. a koncesszióköteles geotermikus energia kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az

erõmûvi berendezések kivételével.
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2. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A bányászatról szóló törvény szerinti mûszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás keretében engedélyezhetõ

sajátos építmények

1. A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati sajátos építmények:

1.1. Kutatóépítmények:

1.1.1. 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás,

1.1.2. 5 méter mélységet meghaladó kutatóakna,

1.1.3. 2 méter mélységet meghaladó kutatóárok,

1.1.4. kutatótáró.

1.2. A külszíni bányászat építményei:

1.2.1. a kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló, helyhez kötött építmény,

1.2.2. személyszállításra szolgáló építmény,

1.2.3. külszíni bányavasút.

1.3. Földalatti bányászat építményei:

1.3.1. külszínre nyíló akna, lejtõsakna, táró, vágat,

1.3.2. fõszellõztetést, a fõszellõztetõ légáram fûtését és hûtését szolgáló építmény,

1.3.3. személyszállításra szolgáló építmény,

1.3.4. tûz- vagy robbanásveszélyes, továbbá maró hatású anyag, illetve robbanóanyag tárolására szolgáló

bányabeli raktár,

1.3.5. a 2 MVA vagy ennél nagyobb összteljesítményû bányabeli villamos energiát elosztó, átalakító és kapcsoló

állomás,

1.3.6. a bányaüzem területét elhagyó, bányaüzemi külszíni bányavasút,

1.3.7. a kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló helyhez kötött építmény.

2. Kõolaj- és földgázbányászati építmények:

2.1. kõolaj- és földgázkutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegû mélyfúrás,

2.2. kõolaj- és földgázbányászati kút és kútkörzet,

2.3. kõolaj- és földgázbányászati mezõbeli csõvezeték (kút- és gerincvezeték) a hozzá tartozó gáz-, olaj-, vízleválasztó-

és elõkészítõ-, besajtoló-, gyûjtõ-, nyomásfokozó állomás,

2.4. kõolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére szolgáló technológiai

építmény, a hozzá kapcsolódó tartályparkkal,

2.5. földalatti gáztároló földalatti és külszíni építményei,

2.6. kõolaj- és földgázkitermelõ mobil építmény.

3. Bányászati hulladékkezelõ építmény.

3. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhetõ építési tevékenységek

1. A 33. § (1) bekezdése alapján bejelentéshez kötött építési tevékenységek

1.1. A szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban használt technológiai

építményi csõvezeték, a szénhidrogén szállító-, a földgáz elosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és

gáztermékek szállítóvezetékeinek és ezek tartozékainak a meglévõ biztonsági övezeten belüli, többlet szolgalmi

jogot vagy vezetékjogot nem igénylõ azonos vagy alacsonyabb nyomásfokozatúra történõ kiváltása, ha az

engedélyezettel azonos vagy korszerûbb mûszaki jellemzõkkel és paraméterekkel bír.

1.2. A szilárdásvány bányászat és a földtani kutatás területén a 400 méter mélységet meg nem haladó mélységû

mélyfúrások az 5 méter mélységet meg nem haladó kutatóaknák és a 2 méter mélységet meg nem haladó

kutatóárkok létesítése, amennyiben a kutatást a bányafelügyelet korábban már mûszaki üzemi terv

jóváhagyásával engedélyezte.
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1.3. A földtani és ásványi nyersanyagkutató mélyfúrások, kutatóaknák, kutatóárkok bontása, felszámolása,

tömedékelése amennyiben azok nem harántoltak szénhidrogén tároló réteget, egyéb gáztároló réteget vagy

radioaktív érctestet.

1.4. Gázelosztó-vezeték egyszeri, legfeljebb 100 méterrel történõ – nem leágazásnak minõsülõ – meghosszabbítása.

1.5. A szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban, szállításban használt

technológiai rendszeren történõ olyan felújítás, átalakítás, módosítás, amely a rendszer rendeltetésszerû

mûködésében változással nem jár, annak a folyamatokra hatása nincs, a rendszer biztonsági szintje nem csökken

és a használatba vételi engedélyben rögzített területen belül megvalósíthatók.

2. A 34. § alapján összevont bejelentéshez kötött építési tevékenység:

2.1. A kisnyomású gázelosztó-vezeték belterületen történõ építése.

2.2. Üzemelõ gázelosztó vezetékhez kapcsolódó új, egy ingatlan gázellátását biztosító leágazás építése, annak

nyomásfokozatától függetlenül.

2.3. Nyomásszabályozó állomások fõelemeinek – fõ gázáramlásba épített elzáró szerelvények, nyomásszabályozó

berendezés és tartozékai, biztonsági lefúvató és gyorszár – cseréje, ha az új elem az eredetivel megegyezõ

funkciójú, nyomásfokozatú, illetve teljesítményû.

4. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem adattartalma

1. Adószámmal rendelkezõ építtetõ esetében az építtetõ adószáma.

2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, helye, rendeltetése.

3. Az építési tevékenységgel és a sajátos építmények biztonsági övezetével érintett ingatlan adatai: címe, helyrajzi

száma, tulajdonosa, a biztonsági övezettel érintett terület mérete.

4. A kérelmezett engedély fajtája.

5. A kérelem tárgya és annak rövid leírása.

6. A tervezett mûszaki megoldásnak az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban

meghatározott elõírásaitól való esetleges eltérése engedélyezésének szükségessége.

7. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági határozatok megnevezése, száma, kelte, jogerõre

emelkedésének napja.

8. A közremûködõ tervezõ vagy tervezõk neve, címe, jogosultsága.

9. A benyújtott mellékletek felsorolása.

10. Az építés elvégzésének tervezett idõtartama.

11. Az építtetõ nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jogosultsággal.

12. Keltezés, az építtetõ (cégszerû) aláírása.

5. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A szakhatósági megkereséshez csatolandó mûszaki dokumentáció tartalmi követelményei

1. Adószámmal rendelkezõ építtetõ esetében az építtetõ adószáma.

2. A sajátos építmény helye, rendeltetése.

3. A sajátos építmény általános mûszaki leírása.

4. Az ingatlanügyi hatóság által hitelesített, 3 hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat

felhasználásával készített helyszínrajz.

5. Az építési tevékenységgel és a sajátos építmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi száma, a biztonsági

övezettel érintett terület mérete.
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6. A közlekedés, a közmûvek, valamint ezek kapcsolatainak ismertetése vagy tervei.

7. A közmû üzemeltetõ hozzájárulása.

8. A biztonságtechnikai, az egészségvédelmi, a tûzvédelmi és a környezetvédelmi elõírások teljesítése, külterületen,

illetve védett természeti területen a sajátos építmény tájba illesztésének módja.

9. Átnézeti helyszínrajz legalább 1:50 000 méretarányban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetõje részére,

ha az eljárásban szakhatóságként vesz részt.

6. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A bejelentés adattartalma

1. Adószámmal rendelkezõ építtetõ esetében az építtetõ adószáma.

2. Az építési tevékenységgel érintett ingatlanok címe, helyrajzi száma.

3. A bejelentés tárgya és annak rövid leírása.

4. A sajátos építmény rendeltetésének megnevezése.

5. Az építési tevékenység rövid leírása.

6. A bejelentés tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezése, száma és kelte.

7. Az építtetõ sajátkezû aláírása és nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jogosultsággal.

8. A 8. § szerinti tervezõi nyilatkozat, használatbavételi bejelentéshez a 9. § szerinti felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozat.

9. A kivitelezés megkezdésének tervezett idõpontja.

10. A kivitelezõ adatai:

10.1. Neve.

10.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.

10.3. Vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének száma.

10.4. Adóazonosító száma.

11. A felelõs mûszaki vezetõ adatai:

11.1. Neve.

11.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.

11.3. Névjegyzéki jele.

12. Az építési mûszaki ellenõr adatai:

12.1. Neve.

12.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.

12.3. Névjegyzéki jele.

13. A kiviteli tervek készítõjének adatai:

13.1. Neve.

13.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.

13.3. Jogosultsági száma.

14. A tervellenõr adatai:

14.1. Neve.

14.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.

14.3. Jogosultsági száma.
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7. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

Építési tevékenység megkezdésére, illetve az adatok változására vonatkozó bejelentés adattartalma

1. A bejelentés jogcíme (bejelentés vagy adatváltozás).

2. Adószámmal rendelkezõ építtetõ esetében az építtetõ adószáma.

3. Az építési helyszín adatai – cím, helyrajzi szám –, az építési engedély száma.

4. A kivitelezés megkezdésének tervezett idõpontja (csak az elsõ bejelentésnél).

5. A kivitelezõ adatai:

5.1. Neve (elnevezése).

5.2. Címe (lakóhely vagy székhely, értesítési cím).

5.3. Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma.

5.4. Adóazonosító száma.

6. Felelõs mûszaki vezetõ adatai:

6.1. Neve.

6.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.

6.3. Névjegyzéki jele.

7. Építési mûszaki ellenõr adatai:

7.1. Neve.

7.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.

7.3. Névjegyzéki jele.

8. A kiviteli tervek készítõjének adatai:

8.1. Neve.

8.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.

8.3. Jogosultsági száma.

9. Tervellenõr

9.1. Neve.

9.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.

9.3. Jogosultsági száma.

10. A benyújtás dátuma.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,

valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének

rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 9/2012. (III. 28.) NMHH rendelete
a felügyeleti díj mértékérõl, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról
és hatósági feladatokról

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdése a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 15. és

24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Hatály

1. § A rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra,

b) a postai szolgáltatókra, valamint

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság)

terjed ki.

2. A felügyeleti díj

2. § (1) A hírközlési szolgáltatók és a postai szolgáltatók (a továbbiakban: szolgáltatók) által naptári évenként fizetendõ

felügyeleti díj mértéke:

a) az elektronikus hírközlési szolgáltató elektronikus hírközlésbõl származó elõzõ üzleti évi nettó árbevételének

0,212%-a,

b) a postai szolgáltató postai szolgáltatásból származó elõzõ üzleti évi nettó árbevételének 0,113%-a.

(2) A felügyeleti díjat negyedévente, egyenlõ részletekben legkésõbb március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig,

illetve december 20-ig kell megfizetni a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017

számú pénzforgalmi számlájára.

(3) Azon szolgáltatók, amelyek a tárgyévben kezdték meg elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatásaik nyújtását,

a tárgyévre és a tárgyévet követõ évre vonatkozó felügyeleti díjat a tárgyévet követõ évben, egyenlõ részletekben

kötelesek megfizetni. A tárgyévre vonatkozó felügyeleti díjat, a tárgyévet követõ évben a tárgyévi árbevétel, míg

a tárgyévet követõ évre vonatkozó felügyeleti díjat a tárgyévi árbevétel egész évre vetített idõarányos része alapján

a (2) bekezdés megfelelõ alkalmazásával kötelesek megfizetni.

(4) A felügyeleti díj éves összegét 1000 forintra lefelé kerekítve kell megállapítani. Amennyiben az így számított érték nem

éri el az 5000 forintot, úgy a felügyeleti díjat nem kell megfizetni.

3. Adatszolgáltatás

3. § (1) A szolgáltatók által fizetendõ felügyeleti díj összegének ellenõrizhetõsége érdekében a szolgáltatók kötelesek

a Hatóság számára minden év január 20-áig – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – elõzetes

adatot szolgáltatni az elõzõ évben az elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatásokból származó éves nettó

árbevételük (a továbbiakban: árbevétel) összegérõl. A számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatók

esetében az elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatásokból származó árbevétel a szolgáltató adóbevallásában

bevételként bevallott általános forgalmi adót nem tartalmazó összegnek az elektronikus hírközlési, illetve postai

szolgáltatások ellenértékeként megszerzett része.
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(2) Azon szolgáltatók, amelyek az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének az elõfizetõk és felhasználók

védelmével összefüggõ követelményeirõl, valamint a díjazás hitelességérõl szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet

9. § (2) bekezdése értelmében csökkentett mértékû felügyeleti díj megfizetésére jogosultak, az elõzetes

adatszolgáltatással együtt kötelesek a díjcsökkentés alapját képezõ számlamásolatot benyújtani.

(3) Azon szolgáltatók, amelyek a tárgyévben kezdték meg elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatásaik nyújtását,

a tárgyévet követõ év február 15-éig kötelesek elõzetes adatot szolgáltatni a Hatóság számára a tárgyévre vonatkozó

árbevétel összegérõl.

(4) A szolgáltatók minden év június 30-áig – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – kötelesek

megküldeni a Hatóság számára a számvitelrõl szóló törvényben meghatározott beszámolón alapuló, illetve

a számvitelrõl szóló törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatók esetében az adóbevalláson, adónyilvántartáson

alapuló árbevétel, bevétel összegére vonatkozó adatokat.

4. Hatósági feladatok

4. § (1) Ha eltérés van a 3. § (1) bekezdés szerint szolgáltatott elõzetes és a 3. § (4) bekezdés szerinti tényleges adatok között,

a Hatóság felhívja a szolgáltatót, hogy az éves felügyeleti díj összegét, valamint a felügyeleti díjnak a harmadik és

negyedik negyedévre vonatkozó díjrészleteit a jogszabályban meghatározottak szerint egészítse ki.

(2) Ha a szolgáltató adatszolgáltatását nem az elõírt határidõben teljesíti, a felügyeleti díj negyedévre vonatkozó

részleteit az adott évbõl hátralévõ negyedévekre – úgy kell kiszámítani, hogy azok összege elérje a szolgáltatót terhelõ

éves felügyeleti díj mértékét.

(3) A Hatóság a szolgáltató nyilvántartásba vételekor tájékoztatja a szolgáltatót a felügyeleti díj mértékérõl és annak

megfizetési rendjérõl.

(4) E rendeletben foglaltak érvényesülését a Hatóság az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvényben foglalt

általános hatósági felügyeleti hatásköre és eljárása keretében ellenõrzi.

(5) A Hatóság az általános hatósági felügyeleti eljárás keretében feltárt jogsértés esetén az elektronikus hírközlésrõl szóló

2003. évi C. törvényben megállapított jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

5. Átmeneti és záró rendelkezések

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

6. § (1) Az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

(a továbbiakban: Eszr.) 5. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A távollévõk között szóban megkötött szerzõdés esetén az elõfizetõ a szerzõdés megkötésétõl számított

8 munkanapon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállhat a szerzõdéstõl. Az elõfizetõ elállási jogát nem

gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltató az elõfizetõi szerzõdésnek megfelelõen a szolgáltatás nyújtását megkezdte.”.

(2) Eszr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A telefonos ügyfélszolgálatra érkezõ elõfizetõi bejelentésrõl a szolgáltató hangfelvételt készít, amelyet

visszakereshetõ módon – e rendelet 9. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével – a bejelentés idõpontjától számítva

a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény szerinti idõpontig megõriz. A személyes adatok védelmérõl szóló törvény szerinti

tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a szolgáltató köteles az ügyfélszolgálat által bonyolított telefonos

beszélgetésrõl készített hangfelvételnek az érintett elõfizetõ általi visszahallgatását – kérésre – a szolgáltató által

biztosított ügyfélszolgálati helyiségben lehetõvé tenni.”.

Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelete
a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeirõl és a korhatár besorolási kategóriák
feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló
filmgyártási költségek megállapításáról

A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 38. § b), c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképrõl szóló 2004. évi

II. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a filmterjesztõkre, valamint a filmterjesztési tevékenységre,

b) a Magyarország területén forgalmazásra kerülõ filmalkotásokra, kivéve a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény

(a továbbiakban: Mktv.) 20. § (2) bekezdésében meghatározott filmalkotásokat,

c) a filmalkotásról közzétett hirdetésre, közleményre, illetve a hirdetést, közleményt közzétevõ szolgáltatókra,

vállalkozásokra, valamint

d) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: NMHH).

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) akusztikus jelzés: a filmalkotásnak a filmalkotás korhatár besorolása tárgyában az NMHH által meghozott

határozatban (a továbbiakban: Besorolási Határozat) elõírt rövid tájékoztató felolvasását tartalmazó hanganyag;

b) egyszerû jelzés: a filmalkotás Besorolási Határozatban szereplõ besorolási kategóriájának korhatár piktogrammal

vagy akusztikus módon történõ megjelenítése;

c) elõzetes jelzés: a mozielõzetes önálló besorolása során megállapított besorolás jelzése;

d) filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése: a lineáris médiaszolgáltatás során a filmalkotás,

illetve mozielõzetes részleteit bemutató, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) szerinti kereskedelmi közlemény vagy egyéb mûsorszám;

e) hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód, amely filmalkotás, illetve filmalkotást tartalmazó

adathordozó értékesítésének vagy más módon történõ igénybevételének elõmozdítására vagy e céllal

összefüggésben ismertségének növelésére irányul, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétõl; nem

minõsül hirdetésnek a filmalkotás terjesztésének megkezdését legalább hatvan nappal megelõzõen közzétett

közlés, tájékoztatás, megjelenítési mód abban az esetben, ha még nem készült a filmalkotásról mozielõzetes, vagy

a benyújtott mozielõzetest vagy filmalkotást az NMHH Hivatala (továbbiakban: Hivatal) még nem sorolta be;

f) korhatár besorolás jelzése: a filmalkotásnak vagy mozielõzetesnek a Besorolási Határozatban megállapított

besorolási kategóriája, a korhatár minõsítés és a rövid tájékoztató szöveg grafikus, illetve akusztikus módon az

a)–c), valamint k) pontok valamelyikének megfelelõen az 1. melléklet szerint történõ feltüntetése;

g) korhatár minõsítés: az Mktv. 21. § alapján e rendelet 2. mellékletében meghatározott, az egyes besorolási

kategóriákhoz rendelt szöveges figyelemfelhívás;

h) közlemény: a hirdetés fogalmába nem tartozó filmalkotással kapcsolatos olyan közlés, tájékoztatás, amely

közvetlenül utal a filmalkotás címére és a terjesztés megkezdésének idõpontjára vagy a megtekinthetõség

módjára; nem minõsül közleménynek a filmalkotás terjesztésének megkezdését legalább hatvan nappal

megelõzõen a filmalkotással kapcsolatban közzétett közlés, tájékoztatás;

i) mozielõzetes: a mozikban vetített, illetve egyéb formában nyilvánosságra hozott, a filmalkotást népszerûsítõ olyan

audiovizuális, vizuális vagy akusztikus alkotás, amely a filmalkotás tartalmára és cselekményére az egyes jelenetei

lejátszásával, vagy a filmalkotásra leginkább jellemzõ motívummal, alkotóinak megjelenítésével utal és nem

önálló filmalkotás;

j) sorozat: az alkotók vagy a szerkesztõ által – különösen a filmalkotások címébõl is kitûnõ módon – sorozatként

megjelölt, tematikailag összefüggõ több filmalkotás. A sorozat egyes részei a korhatár besorolás szempontjából

önálló filmalkotásoknak minõsülnek;

k) teljes jelzés: a korhatár besorolás jelzése a korhatár piktogram, a korhatár minõsítés, és – amennyiben

a tájékoztatás feltüntetését a Besorolási Határozat elõírja – a rövid tájékoztató szöveg grafikus megjelenítésével,
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valamint a korhatár besorolás, a korhatár minõsítés és – amennyiben a tájékoztatás feltüntetését a Besorolási

Határozat elõírja – a rövid tájékoztató szöveg akusztikus módon történõ megjelenítésével.

3. A filmalkotás és mozielõzetes besorolási kategóriája megjelenítésének feltételei

3. § (1) Az Mktv. 21. § a)–f) pontja alapján az I–VI. besorolási kategóriába besorolt filmalkotásokat és mozielõzeteseket,

valamint a filmalkotásra vonatkozó valamennyi hirdetést és közleményt az e rendeletben meghatározott korhatár

besorolás jelzéssel kell ellátni, illetve közzétenni.

(2) A korhatár besorolás jelzések grafikus megjelenítésének részletes feltételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A korhatár minõsítésnek az egyes besorolási kategóriákhoz rendelt szövegét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A Besorolási Határozatban a kiskorúak védelmének hatékonyabb érvényesülése érdekében elõírható, hogy

a filmalkotás teljes jelzése az adott filmalkotásra jellemzõ, rövid tájékoztatót is tartalmazza, amennyiben a Korhatár

Bizottság a 2. mellékletben felsorolt tartalmi elemek közül egyet vagy többet – az elõfordulás gyakorisága,

a megjelenés intenzitása, a megjelenítés módja vagy a közvetített üzenet ártalmassága alapján – különösen

hangsúlyosnak ítél.

(5) A rövid tájékoztató írásban megjelenített szövege e rendelet 2. mellékletében meghatározott, a filmalkotásra

vonatkozó különösen hangsúlyos jellemzõ vagy jellemzõk feltüntetésével, a Korhatár Bizottság – (4) bekezdés szerinti

mérlegelési szempontok figyelembevételével kialakított – javaslata alapján a Besorolási Határozatban kerül

megállapításra.

4. A besorolási kategóriák megjelölési módjai

4. § (1) Az Mktv. 20. § (1) bekezdésének és a 24. §-ának megfelelõen a filmalkotás besorolás jelzését az e rendeletben

meghatározottak szerint, jól észlelhetõ módon kell feltüntetni. Az egyszerû vagy teljes jelzés 1. mellékletben

meghatározott megjelenítési módjai közül a filmterjesztõ jogosult választani azzal, hogy az alkalmazott jelzésnek

a környezetétõl jól elkülöníthetõnek kell lennie.

(2) A mozielõzetes önálló besorolása tárgyában hozott hatósági határozatban foglaltak szerinti korhatár besorolás jelzést

fel kell tüntetni a mozielõzetes Mktv. 24. § szerinti valamennyi közzététele során. Az elõzetes jelzés kizárólag

a mozielõzetes moziban történõ vetítése, a filmalkotás audiovizuális médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése

során, valamint egyéb olyan hordozó felületen tüntethetõ fel, amelynél a filmterjesztõ biztosítani tudja

a (7) bekezdésben foglaltak teljesítését. A (7) bekezdésben foglaltak teljesítése nélkül az elõzetes jelzés feltüntetésével

hirdetési tevékenységet nem lehet folytatni, hirdetést, közleményt nem lehet közzétenni.

(3) Amennyiben mozielõzetes önálló besorolására kerül sor, a mozielõzetesre vonatkozó korhatár besorolás jelzés

közzétételére a filmalkotások korhatár besorolás jelzésének közzétételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal

az eltéréssel, hogy az egyszerû jelzésnek az e rendelet 1. melléklete szerinti elõzetes jelzés feltüntetésével

egyértelmûen utalni kell arra a tényre, hogy a besorolás nem a filmalkotásra, hanem kizárólag a mozielõzetesre

vonatkozik.

(4) Moziban a filmalkotást megelõzõen kizárólag olyan mozielõzetes vetíthetõ, amelynek a Besorolási Határozatban

megállapított besorolási kategóriája nem magasabb az azt követõ filmalkotás besorolási kategóriájánál az (5) és

(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5) Amennyiben valamely filmalkotás tekintetében több mozielõzetes önálló besorolására kerül sor, a filmalkotásra

vonatkozó mozielõzetesek közül a legmagasabb besorolási kategóriába sorolt mozielõzetes kategória szerinti jelzést

kell feltüntetni valamennyi, a filmalkotásra vonatkozó hirdetésben és közleményben, ideértve a filmalkotásra

vonatkozó valamennyi mozielõzetest is. A (4) bekezdés alkalmazásában a mozielõzetesek önálló besorolási

kategóriáját kell figyelembe venni, függetlenül a feltüntetett jelzéstõl.

(6) Amennyiben a mozielõzetes önálló besorolása esetén a filmterjesztõ az Mktv. 21/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak

megfelelõ indokolt kérelmében megjelölte azt az Mktv. 21. § szerinti besorolási kategóriát, amelynél alacsonyabb

kategóriába a mozielõzetest annak tartalmától függetlenül nem kéri besorolni, és a kérelmét a Hivatal jóváhagyja,

a Besorolási Határozat tartalmazza azt a besorolási kategóriát, amelybe tartalma alapján a mozielõzetes a kérelem

hiányában tartozna. A (4) bekezdés alkalmazásában, ebben az esetben ez utóbbi besorolási kategóriát kell figyelembe

venni, függetlenül a feltüntetett jelzéstõl.

(7) A filmalkotás korhatár besorolása tárgyában hozott elsõfokú döntés közlését követõ öt munkanapon belül, de

legkésõbb a filmalkotás terjesztésének megkezdését megelõzõ 72 órán belül – az elõzetes jelzés feltüntetése helyett –
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a Besorolási Határozatban foglaltak szerinti korhatár besorolás jelzést kell a filmalkotásra vonatkozó mozielõzetes

elején, valamint a filmalkotásra vonatkozó valamennyi közleményben és hirdetésben az e rendeletben megállapított

módon közzétenni abban az esetben, ha a mozielõzetes vagy – amennyiben adott filmalkotás tekintetében több

mozielõzetes került besorolásra – az adott filmalkotásra vonatkozó mozielõzetesek közül a legmagasabb besorolási

kategóriájú mozielõzetes önálló besorolása alacsonyabb kategóriájú volt a filmalkotás besorolási kategóriájánál.

Amennyiben a mozielõzetes korhatár besorolása azonos vagy magasabb kategóriájú, mint a filmalkotás korhatár

besorolása, a filmalkotásra vonatkozó korhatár besorolás jelzést a Besorolási Határozat közlésétõl számított hét

munkanapon belül kell feltüntetni a mozielõzetesben, a közleményben és a hirdetésben e rendeletben meghatározott

módon azzal a kivétellel, hogy a filmalkotás moziban történõ vetítése elõtt a Besorolási Határozat szerinti teljes jelzést

kell a filmalkotás vetítését közvetlenül megelõzõen megjeleníteni, közölni.

(8) A filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése esetén a reklámnak, vagy egyéb kereskedelmi

közleménynek nem minõsülõ mûsorszámokban (filmajánló mûsorszámok) olyan, a jelen rendelet szerint

mozielõzetesnek minõsülõ hang, hangos vagy néma mozgó-, vagy állókép is bemutatható, amelyet a Hivatal nem

sorolt be. A mozielõzetes önálló besorolása, vagy a filmalkotás korhatár besorolását követõen, a mozielõzetesnek vagy

egy részletének bemutatása esetén az 5. § szerinti szabályokat kell alkalmazni.

5. A korhatár besorolás jelzésének vetített és akusztikus módon történõ megjelenítése

5. § (1) A forgalomba hozott filmalkotás, illetve a mozielõzetes moziban történõ vetítése elõtt a teljes jelzést kell a vetítést

közvetlenül megelõzõen megjeleníteni, közölni. A Besorolási Határozatban foglaltak szerinti, legalább három

másodperc idõtartamú grafikusan megjelenített korhatár besorolás jelzésnek jól olvashatónak, a háttérbõl kiemeltnek

kell lennie, és a képernyõ legalább ötven százalékát le kell fednie. A képi megjelenítéssel egy idõben a besorolási

kategóriának, valamint a Besorolási Határozatban megállapított rövid tájékoztató szövegnek megfelelõ akusztikus

jelzésnek is el kell hangzania. A mozielõzetes elõtt közzétett teljes jelzés esetében az akusztikus jelzés elhagyható.

(2) A filmalkotás lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése esetében a képernyõ legalább három

százalékát lefedõ módon fel kell tüntetni a filmalkotás vagy a mozielõzetes korhatár besorolása szerinti egyszerû

jelzést, akusztikus jelzés nélkül.

(3) A filmalkotás lineáris médiaszolgáltatásban közzétett filmajánló mûsorszámban való megjelenésekor, amennyiben

a mûsorszám a filmalkotás részletével vagy elõzetesével megszakításra kerül, a filmalkotás minden részletének elején

legalább három másodpercnyi idõtartamban a képernyõ legalább három százalékát lefedõ módon fel kell tüntetni

a filmalkotás vagy a mozielõzetes korhatár besorolása szerinti egyszerû jelzést, akusztikus jelzés nélkül.

(4) A filmalkotás lineáris rádiós médiaszolgáltatásban megvalósuló hirdetése során a közzétett hirdetés esetén

a filmalkotás korhatár besorolási kategóriájának megfelelõ egyszerû jelzést kell akusztikus módon közzétenni.

6. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése adathordozón és az adathordozó borítóján

6. § (1) Filmalkotás terjesztésére szolgáló bármely adathordozón történõ filmterjesztés esetén a teljes jelzésnek meg kell

jelennie a filmalkotást, illetve a mozielõzetest megelõzõen, kivéve, ha az az adathordozó gyártási technológiája miatt

lehetetlen.

(2) A Besorolási Határozatnak megfelelõ teljes jelzést a filmalkotás terjesztési nyilvántartási számával együtt, a filmalkotás

terjesztésére szolgáló, a megvásárolható, a kölcsönözhetõ, illetve a promóciós céllal forgalomba kerülõ bármely

adathordozó borítójának, csomagolásának elsõ és hátsó oldalán, továbbá a gerincén, az e rendelet 3. mellékletében

meghatározott módon és méretben kell feltüntetni. Az adathordozó borítóján kívül elhelyezkedõ, egy vagy több

borítót egybe foglaló gyûjtõborítón a korhatár besorolás jelzését jól észlelhetõen az 1. és 3. mellékletben

meghatározott módon kell feltüntetni. Ha a gyûjtõborító több különbözõ korhatár besorolás jelzéssel ellátott

filmalkotást tartalmaz, azon csak a legmagasabb korhatár besorolási kategóriájú jelzést kell feltüntetni.

(3) Amennyiben az adathordozó borítója, több adathordozót magában foglaló csomagolás esetén pedig a borítók

csomagolása gerincének szélessége 11 mm-nél keskenyebb, és azon a jelzés a 3. melléklet szerinti arányszámokat

figyelembe véve nem helyezhetõ el, a korhatár besorolás jelzését kizárólag a borító vagy a csomagolás elsõ és hátsó

oldalán kell feltüntetni.

(4) Az egyszerû jelzést az adathordozó felületén – kivéve, ha az az adathordozó gyártási technológiája miatt lehetetlen –

az adathordozón történõ megjelenítés arányossági szabályainak alkalmazásával a 3. melléklet szerint kell feltüntetni

úgy, hogy az egyértelmûen felismerhetõ legyen.
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(5) Amennyiben a sorozatokat egy vagy több adathordozót tartalmazó közös gyûjtõcsomagolásban hozzák forgalomba,

a sorozatok részeit képezõ filmalkotások közül a legmagasabb korhatár besorolási kategóriájú filmalkotás jelzését kell

az (1)–(4) bekezdés szerint feltüntetni.

7. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése nyomtatott és internetes sajtótermékekben, valamint

egyéb nyomtatott és elektronikus formában

7. § (1) Nyomtatott és internetes sajtótermékekben, valamint egyéb nyomtatott és elektronikus (online) formában megjelenõ

hirdetésben és egyéb közleményben az 1. melléklet szerinti jelzést jól látható és olvasható módon úgy kell közzétenni,

hogy az A5 szabvány méretnél kisebb, illetve A5 szabvány méretnél nagyobb, álló vagy fekvõ formátumú általános és

speciális, továbbá általános és speciális méretû álló vagy fekvõ formátumú felületen megjelenõ egyszerû és teljes

jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyezzenek a 3. mellékletben meghatározott szerkesztési arányokkal.

A jelzések feltüntetésének részletes feltételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Nyomtatott sajtótermékekben megjelenõ hirdetések esetében az egyszerû jelzést minden formátumnál a hirdetésen

belül a kötészettel szemközti szélen kell elhelyezni, kivéve, ha ennek megvalósítása lehetetlen. Nyomtatott és

internetes sajtótermékek esetében a nagyméretû címsorok és a kisméretû címsorok megjelenítésének részletes

feltételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A nyomtatott és az internetes mozimûsor-ismertetõ sajtótermék, továbbá egyéb nyomtatott formában terjesztett

mozimûsor-ismertetõ esetén a filmalkotás címe mellett a rendelet 1. mellékletében feltüntetett egyszerû jelzést,

valamint nyomtatott sajtótermék esetében két oldalanként, az oldal alján az adott oldalakon megjelenõ korhatár

besorolás jelzéseknek megfelelõ minõsítés szövegét kell feltüntetni.

8. Az állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása

8. § (1) A Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés f) pontja alapján az Mktv. és e rendelet szerint ellenõrzi, megállapítja és igazolja

a közvetlen és közvetett állami támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint dönt a filmalkotás

költségvetésének jóváhagyásáról.

(2) A Hivatal a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása során költségként nem

veszi figyelembe az ügyfél kérelmében szereplõ ésszerûtlen, az Mktv. 31/B. § (4) bekezdés szerint nem ellenõrizhetõ,

valamint az állami támogatáshoz kapcsolódó közérdek megvalósulása szempontjából indokolatlan költségeket.

9. § (1) A Hivatal az állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek ésszerûségének, az Mktv. 31/B. § (4) bekezdés

szerinti ellenõrizhetõségének és indokoltságának vizsgálata során a filmszakmára jellemzõ szokásos piaci viszonyok

figyelembevételével jár el. Ennek során részeiben és egészében megvizsgálja és összehasonlítja a filmalkotás

költségvetésében szereplõ költségtételeket, illetve azok összetételét, összegét a mûfajában, gyártási körülményeiben,

költségvetésének méretében, költségszerkezetében hasonló produkciók költségvetésében szereplõ tételekkel.

(2) Az állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapítása érdekében az ügyfél, valamint az Mktv.

31/F. § (6) bekezdése alapján arra kötelezett személy vagy szervezet köteles a Hivatal rendelkezésére bocsátani

a költségek ellenõrzéséhez szükséges rendelkezésére álló adatokat, iratokat.

(3) Amennyiben az ügyfél kérelmében szereplõ valamely költségelem eltér a szokásos piaci ártól, vagy amennyiben

valamely költségelem tekintetében a szokásos piaci ár nem állapítható meg, az adott költségelem tekintetében

a Hivatal részletes vizsgálatot folytathat le. A költségek ésszerûségét, indokoltságát az ügyfél köteles bizonyítani.

10. § A Hivatal a 8–9. §-ban foglaltak szerint jogosult a filmalkotás gyártása érdekében létrejött polgári jogi szerzõdésekben

foglalt filmgyártási költségektõl eltérõ módon megállapítani a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló

filmgyártási költségeket. A Hivatal ebben az esetben az Mktv. szerinti, támogatásra jogosultság igazolására, valamint

támogatás igazolás kiállítására irányuló eljárásában külön, egymástól eltérõen állapíthatja meg a közvetett állami

támogatás alapjául szolgáló összeget és a támogatásra jogosult filmalkotások nyilvántartásába hivatalból bejegyzett,

a filmalkotás költségvetésére vonatkozó, polgári jogi szerzõdésekkel igazolt adatokat.
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9. Átmeneti és záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Azon filmalkotások esetében, amelyek terjesztését a filmterjesztõ 2012. április 30. napjáig megkezdi, e rendelet alapján

jogkövetkezmény nem alkalmazható, amennyiben a filmterjesztõ az „art” mozik minõsítésének és a filmalkotások

korhatár szerinti megjelölésének feltételeirõl szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendeletben (a továbbiakban: OKM

rendelet) foglaltak szerint tünteti fel a Besorolási Határozatban foglalt korhatár besorolási kategória szerinti jelzést és

teljesíti a (3) bekezdésben elõírt kötelezettségeket.

(3) A filmterjesztõ – a Hivatal erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – 2012. május 31-ig köteles a Hivatalnak

adatot szolgáltatni a raktáron lévõ, OKM rendelet szerinti jelzést jogszerûen tartalmazó adathordozók típusonkénti és

filmalkotásonkénti példányszámáról. Ezen adathordozók – figyelemmel a (2) bekezdésben foglalt határidõre – 2012.

május 1-jét követõen is forgalmazhatók azzal, hogy 2013. április 30. napját követõen a borítón, illetve a csomagoláson

az e rendeletben meghatározott korhatár-jelzést kell feltüntetni.

(4) A hirdetésekre és a közleményekre vonatkozó e rendeletben foglalt rendelkezések megsértése miatt e rendelet

hatályba lépését követõ 75. napig hatósági eljárás nem indítható, illetve jogkövetkezmény nem alkalmazható.

(5) A 8–10. §-ban foglalt rendelkezéseket e rendelet hatályba lépését követõen indult, az állami támogatás alapjául

szolgáló filmgyártási költségek megállapítására irányuló mozgóképszakmai hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. melléklet a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelethez
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1. A korhatár-besorolási kategóriák egyszer  jelzései szerinti közzététel 

 

1.1. A piktogramok grafikai megjelenítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Egyszer  jelzés korhatár-karika: Az egyszer  jelzés korhatár-karikájának 
szerkesztését a fenti szerkesztési hálórendszer mutatja. Az egyszer  jelzés korhatár-karika 
dimenziói: 6×6-os négyzetb l álló befoglaló forma. 

 

1.1.2. El zetes jelzés korhatár-karika: Az el zetes jelzésre szolgáló, nyolc szaggatott 
vonalból álló karika szerkesztési hálórendszerét a fenti ábra mutatja. Az el zetes jelzésre 
szolgáló egyszer  jelzés dimenziói: 6×6-os négyzetb l álló befoglaló forma.  

 

1.1.3. Arányok: A bet k és számok elhelyezkedését, annak a korhatár-karikában és teljes 
jelzésben való megjelenését grafikai és optikai arányok alakították ki.  
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1.2. Az egyszer  jelzések színkódolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöld: C50%, M0%, Y100%, K0% 

Sárga: C0%, M20%, Y100%, K0% 

Piros: C0%, M100%, Y100%, K0% 

Fekete: C0%, M0%, Y0%, K100% 

 

 

Az I. kategória egyszer  jelzése 

 

Az I. kategória egyszer  el zetes jelzése 

 

 

 

 

 



6696 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 35. szám

 
A II. kategória egyszer  jelzése 

 

 

 

 

 

A II. kategória egyszer  el zetes jelzése 

 

 

 

 

 

 

 

A III. kategória egyszer  jelzése 

 

 

 

 

 

 

A III. kategória egyszer  el zetes jelzése 
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A IV. kategória egyszer  jelzése 

 

 

A IV. kategória egyszer  el zetes jelzése 

 

 

 

 

 

 

Az V. kategória egyszer  jelzése 

 

 

 

 

 

 

Az V. kategória egyszer  el zetes jelzése 
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A VI. kategória egyszer  jelzése 

 

 

 

 

 

A VI. kategória egyszer  el zetes jelzése 
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2. A korhatár-besorolási kategóriák teljes jelzései szerinti közzététel 

 
 
2.1. A piktogramok grafikai megjelenítése 

 

 

2.1.1. Teljes jelzés szerkesztése: A teljes jelzés szerkesztése a korhatár-karika szerkesztési 
arányaiból származtatható. 
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2.1.2. A korhatár-karika 6×6-os négyzetb l álló befoglaló formája köré szerkesztett kör – 
mely a korhatár-karika vastagsága, vagyis 75% x – kialakítja a teljes jelzésben található 
egyszer  jelzés keretét. A teljes jelzésben található min sítés szövegét minden esetben 
három sorban kell elhelyezni a fenti arányrendszer figyelembe vételével. A bet k alapvonala, 
a verzál kezd bet k magassága és a kurrensek (kisbet k) le- és felnyúló szárainak 
elhelyezkedése adja meg a mindenkori szövegsor elhelyezkedését. A korhatár-karika 
méretrendszerének és a bet sorok arányának viszonyát a fenti ábra szemlélteti. A teljes 
jelzés – szövegsorok alatti lekerekített hasábjának – hosszúságát minden esetben a benne 
elhelyezked  feliratok mérete határozza meg. 

 

2.1.3. A terjesztési nyilvántartási szám elhelyezése: A terjesztési nyilvántartási számot a 
teljes jelzés alsó részén, a min sítés (és amennyiben létezik: tájékoztató) szövegével 
megegyez en jobbra zártan kell megjeleníteni, az ábrán jelzett méretarányban. 

 

2.1.4. Bet típus: A korhatár besorolási jelzések rendszerében megjelen  bet típus: a 
VagRounded kövér változata. 

 

2.1.5. A teljes jelzés min sít  szövegét keretez  négyzet alakú befoglaló minta mérete attól 
függ en változik, hogy a szöveg kett  vagy három sorba kerül. Két sorba történ  
megjelenítés az I. illetve a VI. kategória esetében fordul el . 

 

 

Az I. kategória teljes jelzése 

 

 

 

 

Az I. kategória teljes el zetes jelzése 

 

 

 

 

A II. kategória teljes jelzése 
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A II. kategória teljes el zetes jelzése 

 

 

 

 

 

A III. kategória teljes jelzései 

 

 

 

 

 

A III. kategória teljes el zetes jelzése 

 

 

 

 

 

A IV. kategória teljes jelzése 

 

 

 

 

 

A IV. kategória teljes el zetes jelzése 
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Az V. kategória teljes jelzése 

 

 

 

 

 

Az V. kategória teljes el zetes jelzése 

 

 

 

 

A VI. kategória teljes jelzése 

 

 

 

 

 

A VI. kategória teljes el zetes jelzése 

       

 

 

 

A II. kategória tájékoztató szöveggel feltüntetett teljes jelzése egy példán bemutatva 

 

 

 



2. melléklet a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelethez
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1. A filmalkotások korhatár-besorolási kategóriák (I.-VI.) szerint történ  min sítése 

 

I. kategória 

„Korhatár nélkül megtekinthet .” 

 

II. kategória 

„Hat éven aluliak számára nem ajánlott.” 

 

III. kategória 

„Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.” 

 

IV. kategória 

„Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott.” 

 

V. kategória 

„Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott.” 

 

VI.  kategória 

„Kizárólag feln ttek számára ajánlott.” 



6704 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 35. szám

 

2. A különböz  korhatár-besorolási kategóriák (I.-VI.) típus szerinti tájékoztató 
szövege 

 

1. Er szak 

 

 

2. Téma 

 

 

3. Félelemkelt  tartalom 

 

 

4. Meztelenség / Szexualitás 

 

 

5. Droghasználat 

 

 

6. Kirekesztés 

 

 

7. Káros magatartásminta 

 

 

8. Nyelvezet 

 

 



3. melléklet a 10/2012. (III. 28.) NMHH rendelethez
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1. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése adathordozón és az 
adathordozó borítóján 

 

1.1.  Adathordozó korongján megjelen  egyszer  jelzés szerkesztése 

 

 

Az adathordozók (DVD, Blu-ray) korongján megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési 
szabályai a korábban ismertetett arányok és szabályok alkalmazásával kialakítható. Az 
arányokra vonatkozó jelzések a fenti ábrából olvashatók le. Az egyszer  jelzést a korong bal 
oldalán, az ábrán jelzett méretben és elhelyezésben kell alkalmazni. 

 

1.2. Az adathordozó borítóján megjelen  jelzésmez  szerkesztése 
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Az adathordozók (DVD, Blu-ray) borítóján egyszer  és teljes jelzés is megtalálható oly 
módon, hogy a kétféle jelzés összef zve jelzésmez t alkot. A jelzésmez ben megtalálható 
jelek sorrendje a kiterített borító viszonylatában (balról jobbra haladva): teljes jelzés, 
egyszer  jelzés, egyszer  jelzés, jelzésmez be rendezésüket a fenti ábra mutatja. A borító 
els  oldalán (a teríték jobb oldalán) megjelen  egyszer  jelzés magassági aránya minden 
esetben az adathordozó hosszabbik borítóoldalának 1/15 része. Az egyszer  jelzés 
függ leges elhelyezkedése – a borító alsó szélét l számítva – a borító hosszabb oldalának 
1/30 része. Vízszintes elhelyezkedése a borító els  oldalának, gerinc melletti, bal oldala, 
hajtástól való távolsága az egyszer  jelzés 1/4 része. A borító gerincén megjelen  egyszer  
jelzés a borító els  oldalán megjelen  egyszer  jelzés méretével azonos, vízszintes 
elhelyezkedése a gerinc középvonalán található. A borító hátsó oldalán található teljes jelzés 
elhelyezkedése – így végérvényesen létrehozva a jelzésmez t – a gerinc bal hajtásvonalától 
számított egyszer  jelzés 1/4 része. 

 

2. A korhatár besorolás jelzésének megjelenítése nyomtatott és internetes 
sajtótermékekben, valamint egyéb nyomtatott és elektronikus (online) formában 

 

2.1. Álló formátumú, – A5 méretnél kisebb – általános felületen megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álló formátumú felületen (például hirdetés, közlemény, szórólap, prospektus) megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyeznek a korábban ismertetett 
szerkesztési arányokkal. A felület esetében az egyszer  jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  
a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és bal oldalon is elhelyezhet . 
Újsághirdetés esetében az egyszer  jelzést kötészettel szemközt szélén kell elhelyezni 
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2.2. Álló formátumú, – A5 méretnél nagyobb – általános felületen megjelen  teljes 
jelzés szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álló formátumú felületen (például hirdetés, közlemény, szórólap, prospektus) megjelen  
teljes jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyeznek a korábban ismertetett 
szerkesztési arányokkal. A felület esetében a teljes jelzést a felület alján – az ábrán látható 
módon szerkesztve – jobb oldalon kell elhelyezni. 

 

2.3. Álló formátumú  – A5 méretnél kisebb – speciális felületen megjelen  egyszer  
 jelzés szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álló formátumú speciális felületen megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési 
arányai megegyeznek a korábban ismertetett szerkesztési arányokkal. A felület esetében az 
egyszer  jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon 
szerkesztve – a felületet takaró keretek méretének figyelembe vételével jobb és bal oldalon 
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is elhelyezhet . A felületet takaró keretek mérete típusonként eltér  lehet, de csak az 
egyszer  jelzés alapjelzésen kívül es  felületét takarhatják. 

 

2.4. Álló formátumú – A5 méretnél nagyobb – speciális felületen megjelen  teljes 
jelzés szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álló formátumú speciális felületen (például citylight) megjelen  teljes jelzés szerkesztési és 
elhelyezési arányai megegyeznek a korábban ismertetett szerkesztési arányokkal. A felület 
esetében a teljes jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható 
módon szerkesztve – a felületet takaró keretek méretének figyelembe vételével jobb oldalon 
helyezhet  el. A felületet takaró keretek mérete típusonként eltér  lehet, de csak a teljes 
jelzés alapjelzésen kívül es  felületét takarhatják. 

 

2.5. Speciális méret , – A5 méretnél kisebb – álló formátumú felületen megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési szabályai 
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Speciális méret , álló formátumú felületen (például roll-up) megjelen  egyszer  jelzés 
szerkesztési és elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal osztási arányai határozzák 
meg az egyszer  jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés és a hozzá 
kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és bal oldalon 
is elhelyezhet . Az elhelyezésnél figyelembe kell venni, hogy az egyszer  jelzés teljes 
látványa ne sérüljön. 

 

2.6. Speciális méret , – A5 méretnél nagyobb – álló formátumú felületen megjelen  
teljes jelzés szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciális méret , álló formátumú felületen (például roll-up) megjelen  teljes jelzés 
szerkesztési és elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal osztási arányai határozzák 
meg a teljes jelzés méretét. A felület esetében a teljes jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a 
felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb oldalon helyezhet  el. Az 
elhelyezésnél figyelembe kell venni, hogy a teljes jelzés teljes látványa ne sérüljön. 

 

2.7. Fekv  formátumú,  – A5 méretnél kisebb – általános felületen megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési szabályai  
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Fekv  formátumú felületen (például hirdetés, szórólap, prospektus, freecard) megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyeznek a korábban ismertetett 
szerkesztési arányokkal. A felület esetében az egyszer  jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  
a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és bal oldalon is elhelyezhet . 
Újsághirdetés esetében az egyszer  jelzést kötészettel szemközti szélén kell elhelyezni. 

 

2.8. Fekv  formátumú, – A5 méretnél nagyobb – általános felületen megjelen  teljes 

jelzés szerkesztési szabályai 

 

Fekv  formátumú felületen (például hirdetés, közlemény, szórólap, prospektus) megjelen  
teljes jelzés szerkesztési és elhelyezési arányai megegyeznek a korábban ismertetett 
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szerkesztési arányokkal. A felület esetében a teljes jelzést és a hozzá kapcsolódó mez t a 
felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb oldalon kell elhelyezni. 

 

2.9. Fekv  formátumú – A5 méretnél kisebb – speciális felületen megjelen  egyszer  
jelzés szerkesztési szabályai 

 

Fekv  formátumú speciális felületen megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési 
arányai megegyeznek a korábban ismertetett szerkesztési arányokkal. A felület esetében az 
egyszer  jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon 
szerkesztve – a felületet takaró keretek méretének figyelembe vételével jobb és bal oldalon 
is elhelyezhet . A felületet takaró keretek mérete típusonként eltér  lehet, de csak az 
egyszer  jelzés alapjelzésen kívül es  felületét takarhatják. 

 

2.10. Fekv  formátumú – A5 méretnél nagyobb – speciális felületen megjelen  teljes 
jelzés szerkesztési szabályai 
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Fekv  formátumú speciális felületen megjelen  teljes jelzés szerkesztési és elhelyezési 
arányai megegyeznek a korábban ismertetett szerkesztési arányokkal. A felület esetében a 
teljes jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon 
szerkesztve – a felületet takaró keretek méretének figyelembe vételével jobb oldalon 
helyezhet  el. A felületet takaró keretek mérete típusonként eltér  lehet, de csak a teljes 
jelzés alapjelzésen kívül es  felületét takarhatják. 

 

2.11. Speciális méret , – A5 méretnél kisebb – fekv  formátumú felületen megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési szabályai  

 

Speciális méret , fekv  formátumú felületen megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési és 
elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal osztási arányai határozzák meg az egyszer  
jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület 
alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és bal oldalon is elhelyezhet . 

 

2.12. Speciális méret , – A5 méretnél nagyobb – fekv  formátumú felületen 
megjelen  teljes jelzés szerkesztési szabályai  

 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 35. szám 6713

Speciális méret , fekv  formátumú felületen (például óriásplakát, molinó) megjelen  teljes 
jelzés szerkesztési és elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal osztási arányai 
határozzák meg a teljes jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés és a hozzá 
kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb oldalon 
helyezhet  el. 

 

2.13. Egyszer  jelzés használata folyószöveg esetében – nagyméret  címsor  

 

Nagyméret  címsorok esetében, ahol a verzál bet típus mérete eléri vagy meghaladja a 18 
tipográfiai pontot (6, 35 mm), az egyszer  jelzés grafikai megjelenését kell alkalmazni. A 
címsor utolsó bet je és az egyszer  jelzés között a verzál bet  magasságával megegyez  
távolságot kell tartani. 

 

2.14. Egyszer  jelzés használata folyószöveg esetében – kisméret  címsor 
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Kisméret  címsorok esetében, ahol a verzál bet típus mérete nem haladja meg a 18 
tipográfiai pontot (6, 35 mm), az egyszer  jelzés folyószövegb l szedett megjelenését kell 
alkalmazni az ábrán látható módon. Ilyen esetekben az egyszer  jelzés a bet  színével 
megegyez  szín , a korhatár-karikát gömböly  és szögletes zárójelek, a korhatár-besorolási 
kategória számjegyeit az aktuálisan használt bet típusának számjegyei helyettesítik. A 
címsor utolsó bet je és az egyszer  jelzés között két szóköznyi távolságot kell tartani. 

 

2.15. Speciális méret  fekv  formátumú felületen megjelen  egyszer  jelzés 
szerkesztési szabályai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciális méret , fekv  formátumú felületen (például 728×90 pixel méret  banner) 
megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal 
osztási arányai határozzák meg az egyszer  jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  
jelzés és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – 
jobb és bal oldalon is elhelyezhet . 

 

2.16 Speciális méret  álló formátumú felületen megjelen  egyszer  jelzés 
szerkesztési szabályai  
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Speciális méret , álló formátumú felületen (például 120×600 pixel méret  banner) megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányainál mindig a rövidebb oldal osztási 
arányai határozzák meg az egyszer  jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés 
és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és 
bal oldalon is elhelyezhet . 

 

2.17. Általános méret  álló formátumú felületen megjelen  egyszer  jelzés 
szerkesztési szabályai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános méret , álló formátumú felületen (például 300×250 pixel méret  banner) megjelen  
egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányainál a hosszabb oldal osztási arányai 
határozzák meg az egyszer  jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés és a 
hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és bal 
oldalon is elhelyezhet . 
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2.18. Általános méret  fekv  formátumú felületen megjelen  egyszer  jelzés 
szerkesztési szabályai  

 

Általános méret , fekv  formátumú felületen (például 300×250 pixel méret  banner) 
megjelen  egyszer  jelzés szerkesztési és elhelyezési arányainál a hosszabb oldal osztási 
arányai határozzák meg az egyszer  jelzés méretét. A felület esetében az egyszer  jelzés 
és a hozzá kapcsolódó mez  a felület alján – az ábrán látható módon szerkesztve – jobb és 
bal oldalon is elhelyezhet . 

 



V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erõforrás miniszter 17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2012. évi szakmai támogatásáról

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 6. pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

belügyminiszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. § (1) Szakmai támogatásban (a továbbiakban: támogatás) az a helyi önkormányzat (a továbbiakban: kérelmezõ)

részesülhet, amely mûködési engedéllyel rendelkezõ muzeális intézményt (a továbbiakban: kedvezményezett) tart

fenn. A támogatás utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozott, egy összegben folyósított, nem visszatérítendõ

támogatás.

(2) A támogatásra fordítható összeg a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 6. pontjában meghatározott összeg 32%-a.

2. § A támogatás állandó kiállítás elõkészítésére, létrehozására, teljes körû felújítására, vagy korszerûsítésére – kiemelten

a közönség számára eddig nem hozzáférhetõ mûtárgyak bemutatására – kérelmezhetõ, beleértve a nemzetiségi

kultúra értékeit bemutató kiállításrész kialakítását, valamint a kiállításhoz kapcsolódó több idegen nyelven elõállított

katalógusok, kiállítási vezetõk, ismertetõk és elektronikus tárlatvezetõk megjelentetését.

3. § (1) A támogatás feltétele a teljes fejlesztési költség 10%-ának megfelelõ saját forrás biztosítása, valamint az, hogy

a kérelmezõ köteles a támogatott fejlesztés keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés

befejezését követõ legalább 5 évig fenntartani. Amennyiben a megítélt támogatás nem éri el a kérelmezett összeget,

a saját forrást a megítélt összeg alapul vételével kell számítani.

(2) Amennyiben a kedvezményezett önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv, a kérelmezõnek az (1) bekezdés

szerinti saját forrást nem kell biztosítania.

(3) A támogatás feltétele továbbá az, hogy amennyiben a 9. §-ban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik,

a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett adólevonási

jogosultságában, valamint a saját vagy a kedvezményezett más adataiban, vagy a költségvetésbõl nyújtott támogatás

egyéb – az e rendeletben vagy a támogatási szerzõdésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a kérelmezõ

a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a kultúráért felelõs miniszternek

(a továbbiakban: miniszter).

(4) Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. § (1) bekezdésében foglaltakon

túl nem nyújtható támogatás olyan kérelmezõ részére, amely

a) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból,

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból, nyújtott támogatások

kivételével, valamint

b) a 2. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra támogatást nyert el az Európai Regionális Fejlesztési

Alapból támogatott regionális operatív programok, vagy az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Program

finanszírozása keretében.

4. § (1) A kérelmezõ a támogatásra vonatkozó kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett

elektronikus rendszerben 2012. április 29-ig történõ rögzítéssel és az 1. melléklet szerinti adatlapon papír alapon postai

úton 2012. április 30-ig együttesen nyújthatja be a miniszterhez a Kincstár – kérelmezõ székhelye szerint – illetékes
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területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) útján. Az igénylést 1 eredeti példányban papír alapon, valamint

1 példányban CD vagy DVD lemezen kell benyújtani. A benyújtási határidõ elmulasztása jogvesztõ, a kizárólag postai

úton benyújtott kérelem érvénytelen.

(2) A kérelemhez csatolni kell a következõ mellékleteket:

a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit, a közösségi, közmûvelõdési és gazdasági hatásokat bemutató

hatástanulmányt, valamint a marketingtervet, a közönséghasznosítási és kommunikációs tervet,

b) feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést a saját forrás feltüntetésével, valamint

a pénzügyi ütemezést,

c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét,

d) a kiállítás látványtervét,

e) a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztõ formában bemutató kiállítási vezetõ kéziratát,

f) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló vázlatát legalább

3 oldal terjedelemben,

g) a kiállítás mûtárgyvédelmi szakvéleményét,

h) építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek esetén a jogerõs építési engedélyt és a kapcsolódó

mûszaki tervdokumentációt,

i) mûemlék épület esetén a kulturális örökségvédelmi hatóság engedélyét, amennyiben a munkálatok jellege

alapján jogszabály ezt elõírja,

j) a kedvezményezett biztonságvédelmi helyzetének leírását a kiállítóterekre és raktárakra vonatkozóan, és

k) a képviselõ-testületi határozatot, vagy a képviselõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt – a tartalék feletti

rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát a saját forrás biztosításáról.

(3) A kérelemhez csatolni kell az Ávr. 72. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a támogatást kérelmezõ írásbeli nyilatkozatát

a) az Ávr. 88. § (2) bekezdésében foglaltakról,

b) arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és hogy rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett

köztartozással, valamint

c) arról, hogy a 2. §-ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra nem nyert el támogatást az Európai Regionális

Fejlesztési Alapból támogatott regionális operatív programok, valamint az Európai Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Program finanszírozása keretében.

(4) A nyilatkozatokat egy okiratba foglalva szükséges a kérelemhez csatolni, amely nem lehet a támogatási kérelem

benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi.

5. § (1) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti vizsgálat során a nem megfelelõ, hiányos

kérelem esetében legfeljebb 8 napos határidõ kitûzésével szólítja fel hiánypótlásra a kérelmezõt. A vizsgálat lezárását

követõen a formailag megfelelõ kérelmet, valamint a CD vagy DVD lemezen beküldött pályázatot legkésõbb

2012. május 25-ig az Igazgatóság továbbítja a miniszternek, akit egyúttal tájékoztat arról is, hogy mely pályázatokat

nem továbbította részére.

(2) A pályázatok elsõdleges értékelését a miniszter által felkért szakemberekbõl álló bizottság (a továbbiakban: értékelõ

bizottság) végzi el. Az értékelõ bizottság az értékelés kialakítása során a 4. § (2) bekezdése szerinti szakmai

mellékleteket mérlegeli, és az észrevételeirõl a 2. mellékletben meghatározott tartalommal részletes értékelõlapot

(a továbbiakban: értékelõlap) készít.

(3) Az értékelõlapok alapján a kultúrpolitikáért felelõs helyettes államtitkárból, a muzeális intézményekért felelõs

fõosztály vezetõjébõl, az értékelõ bizottság képviselõjébõl, valamint a miniszter által felkért múzeumi szakmai

testületek tagjaiból álló bíráló bizottság (a továbbiakban: bíráló bizottság) javaslatot tesz a miniszternek a pályázatok

elbírálására.

(4) A támogatásról a miniszter a bírálóbizottság javaslatait mérlegelve 2012. július 10-ig dönt, és a döntést legkésõbb

2012. július 25-ig közzéteszi az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján.

(5) A támogatási szerzõdéseket a miniszteri döntést követõen a nyertes kérelmezõkkel legkésõbb 2012. augusztus 31-ig

kell megkötni. E határidõnek a kérelmezõ érdekkörében felmerült okból történõ elmulasztása jogvesztõ.

6. § (1) A miniszter jogosult a támogatási szerzõdésben kikötni a felmondása, a tõle történõ elállás esetén visszafizetendõ

költségvetésbõl nyújtott támogatás visszafizetésének biztosítékait.

(2) A kikötött biztosítékok rendelkezésre állását legkésõbb a támogatás folyósítását megelõzõen kell biztosítani.

A biztosítékoknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszûnéséig rendelkezésre kell állniuk.

6718 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 35. szám



(3) Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyonra nézve – amennyiben az a kérelmezõ

tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – a miniszter jogosult a támogatási szerzõdésben meghatározni azt az

idõpontot, ameddig az csak a miniszter elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb

kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy más használatába, vagy terhelhetõ

meg. A miniszter a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében

a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a kérelmezõ helyébe – részleges elidegenítés

esetén a kérelmezõ mellé –, bérbe vagy más módon történõ használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának

idejére – a kérelmezõ mellé a támogatási szerzõdésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú

nyilatkozatot tegyen.

7. § (1) A miniszter a támogatási szerzõdések egy-egy eredeti példányát, valamint a támogatásban részesített kérelmezõk és

a részükre jóváhagyott támogatási összegek jegyzékét legkésõbb 2012. szeptember 15-ig utalványozás céljából

megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek.

(2) A megítélt támogatást a kincstári finanszírozás általános szabályai szerint közvetlenül teljesített kifizetéssel egy

összegben a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a támogatási szerzõdések

és az (1) bekezdés szerinti jegyzéknek a helyi önkormányzatokért felelõ miniszterhez történõ beérkezését követõ

21 napon belül, de legkésõbb 2012. szeptember 30-ig folyósítja a kérelmezõk költségvetési elszámolási számlájára.

8. § (1) A kérelmezõ gondoskodik arról, hogy a kapott támogatást az e rendeletben elõírt célra használják fel, valamint hogy

a kérelemben megjelölt kedvezményezett – a 3. § (1) bekezdés szerinti saját forrással együtt – a támogatási összeghez

a kérelmezõ költségvetési elszámolási számlájára történõ megérkezésétõl számított 10 napon belül hozzáférhessen.

(2) A kérelmezõ a kapott támogatás felhasználásáról december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében

és annak rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a 2012. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt

maradványát 2013. november 30-ig lehet felhasználni.

(3) A miniszter a szakmai megvalósulást folyamatosan ellenõrizheti és vizsgálhatja, hogy a támogatás a 2. §-ban

meghatározott és a támogatásban részesített kérelmezõ által vállalt feladat megvalósítására került-e felhasználásra.

(4) A támogatásnak a kedvezményezett által levont vagy áthárított adóval érintett része tekintetében a jogosulatlanul

igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

9. § Az Ávr. 82. §-ában foglaltakon túl a miniszter jogosult – az általa meghatározott egyéb esetek mellett – a támogatási

szerzõdéstõl elállni, azt felmondani, ha a kérelmezõ a 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja alapján adott nyilatkozatok

bármelyikét visszavonja.

10. § E rendelet alapján kizárólag az Európai Bizottság N 357/2007. számú, a miniszter által vezetett minisztérium

költségvetési fejezetének fejezeti kezelésû elõirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás

tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható támogatás.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelethez

Kérelem muzeális intézmény szakmai támogatása iránt

A kérelmezõ megnevezése, címe:

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

A kérelmezõ pénzforgalmi jelzõszáma:

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

A kérelmezõ KSH kódja, vagy törzsszáma:

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

Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:

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

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

A kedvezményezett megnevezése A fejlesztés teljes költsége (ezer Ft-ban)

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

A kedvezményezett székhelye A fejlesztési költség 10%-át kitevõ

saját forrás mértéke (ezer Ft-ban)

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

A fejlesztés helyszíne Egyéb külsõ forrás (ezer Ft-ban)

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

A célfeladat megnevezése Kérelmezett támogatás (ezer Ft-ban)

Dátum: .................................................

P. H.

Aláírás:

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

(fõ)jegyzõ (fõ)polgármester

2. melléklet a 17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelethez

Az értékelõlapok tartalmi elemei

1. A pályázat alapadatai:

1.1 Kérelmezõ

1.2 A fejlesztés megvalósításának helye

1.3 Cél

1.4 Teljes költség

1.5 Saját forrás

1.6 Igényelt támogatás

1.7 A fejlesztés megvalósításának várható idõpontja

2. A fejlesztés rövid ismertetése:

2.1. A pályázat értékelése:

2.1.1. A támogatási rendelet formai követelményeinek teljesítése (mellékletek)

2.1.2. A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága

2.1.3. A költségvetés megalapozottsága
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2.1.4. A kiállítási forgatókönyv szakmai véleményezése

2.1.5. A kiállítás megjelenése, a látványterv értékelése

2.1.6. A látogatóbarát szemlélet érvényesítése

2.1.7. A marketingterv célkitûzéseinek és eszközeinek értékelése

2.1.8. A múzeumpedagógiai terv célkitûzéseinek és eszközeinek értékelése

2.1.9. A kiállítás-vezetõ és a múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet értékelése

A nemzeti erõforrás miniszter 18/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggõen hazánk elnevezésének
Magyar Köztársaságról Magyarországra történõ változásából eredõ,
a kultúráért felelõs miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés

u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján

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

rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § A helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM

rendelet 2. §-ában a „Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvényben” szövegrész helyébe a „Magyarország

központi költségvetésérõl szóló törvényben” szöveg lép.

2. § A „Minõsített Közmûvelõdési Intézmény Cím” és a „Közmûvelõdési Minõség Díj” adományozásáról szóló 10/2010.

(III. 11.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában” szövegrész helyébe az

„a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg lép.

3. § A kulturális javak kiviteli engedélyezésérõl szóló 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 7. §-ában az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szövegrész lép.

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

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (11) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

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

41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás

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

Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) és f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás

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

Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló

12/1991. (V. 18.) NM rendelet módosítása

1. § A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed azon üzleti és nem üzleti célú

a) kereskedelmi és magánszálláshelyekre, amelyekben a tanuló ifjúság üdültetése, táboroztatása történik;

b) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkezõ közösségi célú létesítményekre, amelyek csak a tanév

vége és a következõ tanév kezdete között mûködnek tartósan, és ahol a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása

történik [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: táborozás];

c) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkezõ közösségi célú létesítményekre, amelyek a tanév ideje

alatt is tartósan mûködnek, és ahol a tanév vége és a következõ tanév kezdete között a tanuló ifjúság szervezett

foglalkoztatása történik.”

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

„(2) A gyermek törvényes képviselõje a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelõzõ négy napon belül

kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevõ gyermek megfelelõ egészségi állapotát a táborozás

megkezdése elõtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt –

a táborozás szervezõje adja át kitöltés céljából.”

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

„(2a) Az iratokat a táborozás szervezõjéhez – az általa megállapított határidõig – kell visszajuttatni. A nyilatkozatot

legkésõbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezõjének kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt

a tábor helyszínén kell tartani.”

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

„7. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet

hatálybalépése elõtt kiállított orvosi igazolások 2012. április 1-jéig használhatóak fel a táborozás során.”

4. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdésében a „6-18” szövegrész helyébe a „3-18” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „valamennyi” szövegrész helyébe az „a kiindulási pont szerint” szöveg,

c) 3. §-ában az „e rendelet melléklete” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet”, az „a melléklet” szövegrész helyébe

az „az 1. melléklet” szöveg

lép.
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5. § (1) Az R. mellékletének címében a „Melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet” szöveg lép.

(2) Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. pont

d) alpontja.

3. A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú mellékletében az „A csoportos üdülésre (pl. ifjúsági táborba stb.) induló

gyermekcsoportok vizsgálatát az illetékes orvos végzi, aki köteles igazolni az üdülésre küldött gyermek

tetûmentességét, illetõleg tetvesség esetén a tetvetlenítést.” szövegrész.

4. Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi

feltételeirõl szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet módosítása

8. § Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeirõl szóló

37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Szálláshelyen szervezett üdülésen, táborozáson (a továbbiakban együtt: táborozás) az a személy vehet részt,

aki arra egészségi állapota alapján alkalmas és azt a szervezett táborozás megkezdése elõtt a tanuló ifjúság üdülésének

és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelõen

nyilatkozattal igazolják.”

5. Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról,

valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról

szóló 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása

9. § (1) Nem lép hatályba az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi

szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

(a továbbiakban: Szr.) 8. § (2) bekezdése és 2. melléklete.

(2) Hatályát veszti az Szr. 10. § (2) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2012. március 30-án lép hatályba és 2012. április 1-jén hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelethez

„2. melléklet a 12/1991. (V. 18.) NM rendelethez

A nyilatkozat adattartalma

1. A gyermek neve

2. A gyermek születési dátuma

3. A gyermek lakcíme

4. A gyermek anyjának neve

5. Nyilatkozat arról, hogy

5.1. a gyermeken nem észlelhetõek az alábbi tünetek:

5.1.1. Láz

5.1.2. Torokfájás

5.1.3. Hányás

5.1.4. Hasmenés

5.1.5. Bõrkiütés

5.1.6. Sárgaság

5.1.7. Egyéb súlyosabb bõrelváltozás, bõrgennyedés

5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás

5.2. a gyermek tetû- és rühmentes

6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselõ neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetõsége

7. A nyilatkozat kiállításának dátuma”

A nemzeti erõforrás miniszter 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) 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. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes

szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Az OEP a háziorvosi szolgáltatók gyógyító-megelõzõ tevékenységét a 3. § (1) bekezdés a)–k) pontja és

(2) bekezdése, valamint az 1. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként havonta, a 3. § (1) bekezdés

l)–o) pontja és a 2. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként naptári negyedévente értékeli.”

2. § (1) Az R. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyermek körzetek a következõ indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben meghatározottak szerint:)

„b) meningococcus védõoltásban részesültek aránya a 3–24 hónaposak körében,”

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése a következõ g)–i) ponttal egészül ki:

(A gyermek körzetek a következõ indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben meghatározottak szerint:)

„g) colecalciferol belsõleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény adásában részesültek aránya a 3 éves kor

alattiak körében,

h) szûrõvizsgálatok végzésének aránya a 6 éves kor alattiak körében,

i) kizárólag anyatejes táplálásban részesültek aránya a 6 hónapos kor alattiak körében.”
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3. § (1) Az R. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 3. § (2) bekezdés i) pontja szerinti indikátorért az 1. mellékletben szereplõ pontszám kapható abban az esetben,

ha az indikátor esetén

a) az adott körzetben a vizsgált célcsoportban lévõ bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 15 fõt és

b) a háziorvosi szolgáltató megfelel az 1. mellékletben szereplõ célértéknek.”

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

„(2) Az adott megyében, illetve a fõváros kerületeiben az egyes háziorvosi szolgáltatókra jutó pontszámok

összeadódnak, és a rendelkezésre álló keretösszegbõl a háziorvosi szolgáltatók az összes indikátorban megszerzett

összpontszámuk arányában részesülnek díjazásban a 3. § (1) bekezdés a)–k) pontjában és a 3. § (2) bekezdésében

meghatározott indikátorok szerint havonta, a 3. § (1) bekezdés l)–o) pontjában meghatározott indikátorok szerint

naptári negyedévente a Kr. 12/A. §-a szerint.”

4. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Az R.

a) 5. § (1) bekezdésében az „és (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „és (2) bekezdés b)–h) pontja” szöveg,

b) 6. §-ában a „(2) bekezdés a)–c) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b)–c) pontjában” szöveg,

a „2012. március 1-jéig” szövegrész helyébe a „2012. október 1-jéig” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdés a) pontja.

7. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

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

1. melléklet a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 1. melléklet II. rész 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 3–24 hónapos gyermekek”

2. Az R. 1. melléklet II. rész 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 3–24 hónapos gyermekek közül azok aránya, akik

legalább egy meningococcus elleni védõoltást kaptak. Egy TAJ a megelõzõ 24 hónap alatt csak egyszer kerülhet

figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a meningococcus elleni átoltottsági arányt vizsgálja, minél magasabb az

indikátor értéke, annál kedvezõbb a gyermekek átoltottsága.”

3. Az R. 1. melléklet II. rész 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.3. Számítás:

HSZM% = HSZM/BB2 * 100

HSZM%: a praxis TAJ körében meningococcus elleni védõoltásban részesültek aránya

HSZM: a BB2 szerinti biztosítottak közül azok száma, akik a megelõzõ 24 hónapban meningococcus elleni

védõoltásban részesültek

BB2: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett összes 3–24 hónapos biztosított”

4. Az R. 1. melléklet II. rész 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5.2. Jelentése: A megelõzõ 12 hónap alapján egy hónap átlagában a házi gyermekorvosi szolgáltató

betegforgalmához viszonyítva az ügyeleti ellátáson hétfõtõl péntekig (háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti

ellátásban és/vagy sürgõsségi betegellátó osztályon) megjelent biztosítottak aránya. Az indikátor magyarázata: ha az

ügyeleti ellátásban magas a praxis betegeinek megjelenési gyakorisága, az utalhat arra, hogy a rendelési idõben

nyújtott ellátás nem kielégítõ, vagy a praxis betegei kerülik orvosukat. Cél, hogy a bejelentkezett biztosítottak

rendelési idõben saját orvosukat keressék fel. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál jobb a praxis megítélése.”
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5. Az R. 1. melléklet II. rész 5. pont 5.3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5.3. Számítás:

ÜGY% = ÜGY/HSZESET*100

ÜGY%: a praxis TAJ körében az ügyeleti rendszerben és sürgõsségi betegellátó osztályon megjelent biztosítottak

aránya a praxis betegforgalmához képest

ÜGY: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak közül az ügyeleti ellátásban vagy sürgõsségi

betegellátó osztályon megjelentek száma a megelõzõ 12 hónapban

HSZESET: a házi gyermekorvosi szolgáltató esetszáma a megelõzõ 12 hónapban”

6. Az R. 1. melléklet II. rész 5. pont 5.4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5.4. Adatforrás: B_300-as jelentés, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás adatai, Járóbeteg szakellátás”

7. Az R. 1. melléklet II. része a következõ 7–9. ponttal egészül ki:

„7. Colecalciferol belsõleges oldatos csepp adása (HSZCI%) [3. § (2) bekezdés g) pontja]

7.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek

7.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek közül Colecalciferol belsõleges

oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény kezelésben részesültek aránya. Azt a gyermeket tekintjük megfelelõen

ellátottnak, akinek a részére a megelõzõ 12 hónapban legalább 1 alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsõleges

oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt a patikában (ATC: A11CC05).

7.3. Számítás:

HSZCI% = HSZCI / BB1 * 100

HSZCI%: Colecalciferol belsõleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény szedésének aránya a 0–3 éves kor

közötti biztosítottak között

HSZCI: az adott háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 0–3 éves biztosítottak közül azok száma, akiknek a részére

legalább egy alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsõleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt

a tárgyhónapot megelõzõ 12 hónapban

BB1: összes 3 éves kor alatti bejelentkezett biztosított

7.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

7.5. Célérték:

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felsõ kvartilisének

alsó határát.

7.6. Pontszám: 1,875

8. Szûrõvizsgálatok végzése (HSZSZ%) [3. § (2) bekezdés h) pontja]

8.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek

8.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél –

a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló

egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet által elrendelt – szûrési

tevékenységek közül legalább 1 megtörtént a megelõzõ 12 hónapban.

8.3. Számítás:

HSZSZ% = HSZSZ/BB*100

HSZSZ%: a házi gyermekorvos által végzett szûrõvizsgálatokon átesettek aránya

HSZSZ: háziorvosi szolgálat által végzett szûrésen átesett 6 év alatti biztosítottak száma

BB: 6 éves kor alatti biztosítottak száma

8.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes jelentés betegforgalmi adatai (B_300-as jelentés, B_308 Szûrés adatsorok)

8.5. Célérték:

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felsõ kvartilisének

alsó határát.

8.6. Pontszám: 1,875

9. Kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemõk aránya (HSZSZCS%) [3. § (2) bekezdés i) pontja]

9.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek

9.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél

a megelõzõ 6 hónapban maximum 1 V06C, vagy V06D ATC kódot tartalmazó anyatej helyettesítõ és/vagy hipoallergén

speciális gyógyászati célra szánt tápszer vény került kiváltásra.
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9.3. Számítás:

HSZSZCS% = HSZSZCS/BB*100

HSZSZCS%: kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemõk aránya

HSZSZCS: háziorvosi szolgálat 6 hónapos kor alatti azon biztosítottainak száma, akiknél a megelõzõ 6 hónapban

maximum 1 V06C, vagy V06D ATC kódot tartalmazó anyatej helyettesítõ és/vagy hipoallergén speciális gyógyászati

célra szánt tápszer vény került kiváltásra.

BB: 6 hónapos kor alatti biztosítottak száma

9.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

9.5. Célérték:

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felsõ kvartilisének

alsó határát.

9.6. Pontszám: 1,875”

8. Az R. 1. melléklet II. rész 2. pont 2.6. alpontjában, 3. pont 3.6. alpontjában, 4. pont 4.6. alpontjában, 5. pont

5.6. alpontjában, 6. pont 6.6. alpontjában a „2,5” szövegrész helyébe az „1,875” szöveg lép.

9. Hatályát veszti az R. 1. melléklet

a) I. rész 7.1. és 7.2. alpontjában az „és/vagy pacemaker beültetésen” szövegrész,

b) II. rész 1. pontja.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 23/2012. (III. 28.) OGY határozata
„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról”*

1. Az Országgyûlés ebben a határozatban elítéli a kommunista diktatúra idején a magyar középparasztsággal szemben

tanúsított, kegyetlen üldöztetést és megkülönböztetést.

2. Az Országgyûlés javasolja, hogy a kuláküldözés történetérõl, körülményeirõl méltó módon, rendszeresen

emlékezzenek meg, mely megemlékezések során a fiatal nemzedékek megismerhetik a magyar középparaszti réteg

szenvedését.

3. A megemlékezés napja minden év június 29-e Péter-Pál napja, amely régi hagyomány szerint a betakarítás kezdetének

napja, a parasztság ünnepe volt.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 24/2012. (III. 28.) OGY határozata
a MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának
körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi
fizetésképtelenségét és felszámolását elõidézõ, 2002–2010 között meghozott intézkedéseket,
illetve az ebben az idõszakban felmerülõ döntéshozói felelõsség kérdéskörét vizsgáló bizottság
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról**

1. A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit,

továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását

elõidézõ, 2002–2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az idõszakban felmerülõ döntéshozói

felelõsség kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról szóló 19/2012. (III. 14.) OGY határozat 5–6. pontja alapján az

Országgyûlés a vizsgálóbizottság tisztségviselõinek és tagjainak a következõket választja meg:

Elnök: dr. Varga István (Fidesz)

Alelnök: dr. Veres János (MSZP)

Tagjai: dr. Bácskai János (Fidesz)

dr. Gruber Attila (Fidesz)

Riz Levente (Fidesz)

dr. Aradszki András (KDNP)

dr. Józsa István (MSZP)

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. március 26-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2012. március 26-i ülésnapján fogadta el.
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Bertha Szilvia (Jobbik)

Volner János (Jobbik)

Ertsey Katalin (LMP)

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 25/2012. (III. 28.) OGY határozata
a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása óta
a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelõ, és annak itthoni
következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményérõl szóló jelentés
elfogadásáról*

1. Az Országgyûlés elfogadja a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ

csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelõ, és annak itthoni

következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményérõl szóló jelentést.

2. Az Országgyûlés a jelentésben foglaltak alapján megállapítja, hogy a magyarországi cukorgyárak bezárásához és

a cukorkvóták elvesztéséhez vezetõ, elõzõ kormányzati ciklusokban hozott döntések nem álltak összhangban

a magyar nemzetgazdaság érdekeivel.

3. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozzon ki egy, az ország cukorral való önellátásának feltételeit is

tartalmazó stratégiát, valamint ezzel összefüggésben álláspontot a cukorkvóta-rendszer jövõjét érintõ európai uniós

tárgyalásokon a magyar érdekek hatékony képviseletére, továbbá a cukorkvóta-rendszer Európai Unió által tervezett

megszüntetésével elõálló helyzetre történõ felkészülésre.

4. Az Országgyûlés felkéri a legfõbb ügyészt, hogy vizsgálja meg történt-e bûncselekmény a cukorgyárak

privatizációjakor az állami vagyon értékesítése során, valamint a közösségi cukorreform hazai végrehajtásával

összefüggésben.

5. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg a privatizáció során kötött szerzõdésekben vállalt

kötelezettségek teljesítését, és szerzõdésszegés esetén tegye meg a nemzetgazdaság érdekeit szolgáló és

rendelkezésre álló jogi lépéseket.

6. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. március 26-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 26/2012. (III. 28.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010.

(V. 14.) OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Fogyasztóvédelmi bizottságba

dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) helyett

László Tamást (Fidesz),

a Gazdasági és informatikai bizottságba

László Tamás (Fidesz) helyett

dr. Selmeczi Gabriellát (Fidesz)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k., Szilágyi Péter s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. március 26-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1073/2012. (III. 28.) Korm. határozata
szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyûlése által a Jótékonyság
Világnapjává történõ nyilvánítása kezdeményezésérõl

A Kormány szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyûlése által a Jótékonyság

Világnapjává történõ nyilvánítása érdekében felhívja a külügyminisztert, hogy szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz

anya halála napjának az ENSZ Közgyûlés által a Jótékonyság Világnapjává történõ nyilvánítására irányuló

kezdeményezést elõkészítse, illetve a Közgyûlés napirendjére tûzéséhez szükséges feladatok elvégzésérõl

gondoskodjon.

Felelõs: külügyminiszter

Határidõ: 2012. szeptember 1.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1074/2012. (III. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggõ feladatokról

1. A Kormány elfogadja a Nemzeti Vidékstratégiát (a továbbiakban: Stratégia) és támogatja az abban foglalt célok

eléréséhez szükséges intézkedések összehangolt és hatékony végrehajtását.

2. A Kormány a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulása érdekében felhívja a vidékfejlesztésért felelõs

minisztert, hogy

a) az érintett miniszterekkel együtt biztosítsák a Stratégiában foglalt, folyamatban lévõ vidékstratégiai nemzeti és

térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programok mûködtetését, illetve továbbfejlesztését, valamint

gondoskodjanak a Stratégiában foglalt új vidékstratégiai nemzeti és térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti

programok részletes kidolgozásáról és a megvalósításuk feltételrendszerének biztosításáról;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: folyamatos

b) az érintett miniszterekkel együtt a szakpolitikai stratégiai dokumentumok kidolgozása és a jogalkotási

tevékenység során vegyék figyelembe a Stratégiában megfogalmazott szakmai célokat és a vidékstratégiai

nemzeti programok végrehajtásához szükséges feladatokat;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: folyamatos

c) az érintett miniszterekkel együtt a nemzeti költségvetés, valamint az uniós források felhasználásának tervezése és

felhasználása során vegyék figyelembe a Stratégia vidékstratégiai nemzeti és térségi komplex vidékfejlesztési

nemzeti programjaiban megfogalmazott feladatokat;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: folyamatos

d) a külügyminiszterrel együtt fordítsanak kiemelt figyelmet az Európai Unióval, annak tagállamaival, valamint más

államokkal és nemzetközi szervezetekkel kialakított kapcsolatok fenntartása és fejlesztése során a Stratégia

céljainak megvalósítására;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

külügyminiszter

Határidõ: folyamatos

e) a külügyminiszterrel együtt vegyék figyelembe a Stratégia által érintett területeken a 2014–2020 közötti európai

uniós politikákkal és forrásokkal kapcsolatos magyar tárgyalási álláspontban a Stratégia céljait és szempontjait;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

külügyminiszter

Határidõ: folyamatos

f) vizsgálja felül az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvényt, és a Stratégiában foglalt célkitûzések

figyelembevételével tegyen javaslatot annak módosítására;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

g) vizsgálja felül a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényt, és a Stratégiában foglalt

célkitûzések figyelembevételével tegyen javaslatot annak módosítására;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

h) vizsgálja felül a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvényt, és a Stratégiában foglalt

célkitûzések figyelembevételével tegyen javaslatot annak módosítására.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.

3. A Kormány felkéri a helyi önkormányzatokat, a gazdasági és tudományos élet szereplõit, valamint a civil és szakmai

szervezeteket, hogy mûködjenek közre a Stratégiában foglalt célkitûzések megvalósításában.
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4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1075/2012. (III. 28.) Korm. határozata
az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram
keretösszegének felemelésérõl szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat módosításáról

1. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének

felemelésérõl szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat) 1. pont

a) és b) alpontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A Kormány egyetért azzal, hogy]

„a) az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) 15 milliárd forint

keretösszeggel meghirdesse az Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot (a továbbiakban: Program); a Programban azon

vállalkozás vehet részt, amely az alábbi tevékenységek valamelyikét végzi:

aa) mezõgazdasági termelõ tevékenység,

ab) halgazdálkodási tevékenység,

ac) baromfi- és sertés ágazatban termeltetõ tevékenység, amelynél feltétel a hitelfelvétel indokoltsága tekintetében

a tevékenység szerinti országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlása és a termeltetési szerzõdések

megléte;

a Program keretében felvett hitel felhasználható forgóeszköz (hízó-, növendék- és egyéb állat) finanszírozás mellett

tenyészállat vásárlására is;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. április 16.

b) az MFB Zrt. az a) pontban szereplõ vállalkozások számára a Program keretében a Magyar Fejlesztési Bank

Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB Tv.) 2. §-a szerint éven túli lejáratú hitelt

finanszírozzon, amely az a) pont szerinti tevékenységet folytató vállalkozások forráshoz jutását biztosítja;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal”

2. Az 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat az alábbi 1/A. ponttal egészül ki:

„1/A. A Program keretében igénybe vett támogatás az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági

termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007.

december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet, az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott

csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló

2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelet, a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való

alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokat

tartalmaz. Az állami támogatás formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitel és – annak igénybevétele esetén –

kedvezményes intézményi készfizetõ kezességvállalás.”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, a hatályba lépést követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1076/2012. (III. 28.) Korm. határozata
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2012. évi egységes területalapú
támogatáshoz nyújtandó kiegészítõ nemzeti támogatás költségvetési forrásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2012. évi egységes

területalapú támogatás nemzeti forrásból legfeljebb 100 százalékpontig történõ kiegészítése céljából – a közös

agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek

közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támogatási

rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az

1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 132. cikk

(2) bekezdés a) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében – a vidékfejlesztési miniszter a 2013. évi költségvetés

terhére 38 milliárd forint összeghatárig rendeletben kötelezettséget vállaljon.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1077/2012. (III. 28.) Korm. határozata
az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében nemzeti

szakértõnek az Európai Bizottságnál önköltséges módon történõ foglalkoztatása érdekében 10 980,0 ezer forint

átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 1. cím Nemzeti Fejlesztési Ügynökség terhére, a XII. Vidékfejlesztési

Minisztérium fejezet 15. cím Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek javára a Melléklet

szerint.

Felelõs: érintett fejezeteket irányító szervek vezetõi

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1077/2012. (III. 28.) Korm. határozathoz
6734
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XIX. Uniós Fejlesztések
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIX. Uniós Fejlesztések
247834 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások -6 440
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 726
3 Dologi kiadások -2 814

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 440
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 726
3 Dologi kiadások 2 814

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIX. Uniós Fejlesztések
247834 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség -10 980

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 10 980

Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra f
ezer forintban

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos 10 980 1 098 3 294 3 294 3 294
Állami Számvev szék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jelleg

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg

1 példány
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jelleg



A Kormány 1078/2012. (III. 28.) Korm. határozata
a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítésérõl

A Kormány

1. elfogadta a melléklet szerint a célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – az Állami Autópálya Kezelõ Zrt.

üzemeltetésében lévõ gyorsforgalmi úthálózaton, a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. vasúthálózatán, valamint a Magyar Közút

Nonprofit Zrt. kezelésében lévõ országos fõúthálózaton megvalósuló – kiemelt projektjei Közlekedési Operatív

Programban történõ akciótervi nevesítését,

2. hozzájárul ahhoz, hogy a Közlekedési Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1078/2012. (III. 28.) Korm. határozathoz

Projekt neve
Kapcsolódó

Operatív Program
Projektgazda

Igényelt támogatás
összege

Megítélt támogatás

KÖZOP keretében
elszámolható

költségek
(85% EU támogatás
+ 15% hazai forrás)

Egyéb támogatás:
XIX. Fejezet Állami

költségvetési
kedvezményezettek

sajáterõ
támogatása
elõirányzat)

(Ft) (Ft) (Ft) (Ft)

Építési engedélyezési
eljárás nélkül
megvalósítható
közlekedés-biztonsági
beruházások az Állami
Autópálya Kezelõ Zrt.
üzemeltetésében lévõ
gyorsforgalmi
úthálózaton

Közlekedési
Operatív
Program
(KÖZOP)

Állami
Autópálya
Kezelõ Zrt.

13 259 400 000 13 259 400 000 13 259 400 000 0

Közlekedés-biztonsági
projektcsomag a MÁV
hálózatán

Közlekedési
Operatív
Program
(KÖZOP)

MÁV Zrt. 12 404 790 000 12 404 790 000 12 404 790 000 0

Célzottan
közlekedés-biztonságot
javító fejlesztések a
GySEV Zrt. hálózatán

Közlekedési
Operatív
Program
(KÖZOP)

GySEV Zrt. 982 600 000 982 600 000 982 600 000 0

Közlekedés-biztonságot
javító fejlesztések az
országos fõúthálózaton

Közlekedési
Operatív
Program
(KÖZOP)

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

11 407 648 000 11 407 648 000 11 407 648 000 0
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A Kormány 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozata
az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és mûködtetésével
kapcsolatos feladatokról

A Kormány

1. felkéri a Magyar Tudományos Akadémiát (a továbbiakban: MTA), hogy az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési

szerv, az MTA Könyvtár közremûködésével lássa el az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program

mûködtetésével kapcsolatos feladatokat;

Felelõs: az MTA elnöke

Határidõ: folyamatos

2. felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló

2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet XXXIII. Magyar Tudományos

Akadémia fejezet, 2. MTA Könyvtára címen belül új 2. Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program alcímet

hozzon létre;

Felelõs: az MTA elnöke

Határidõ: azonnal

3. az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozására a költségvetési törvény 27. § (16) bekezdése

alapján a költségvetési törvény 1. melléklet LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció

támogatása cím terhére, a költségvetési törvény 1. melléklet XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 2. MTA

Könyvtára cím, 2. Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program alcím javára 1426,0 millió forint 1. melléklet

szerinti átcsoportosítását rendeli el.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

270434 1 Hazai innováció támogatása -1 426,0

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
2 MTA Könyvtára

333195 2 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,7
3 Dologi kiadások 1 400,0
5 Egyéb m ködési célú kiadás 13,3

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg      
Az  összetartozó el irányzatváltozásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel ! 
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg  

Millió forintban, egy tizedessel ! 
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
333206 2 MTA Könyvtára
333195 2 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 1 426,0

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg   
Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra

I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

 Az adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   id arányos

   Állami Számvev szék 1 példány   teljesítményarányos 1 426,0
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL

   Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma



A Kormány 1080/2012. (III. 28.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján dr. Mádl Ferenc

síremlékének állítására 20,2 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt

rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 7. Nemzeti Sírkert

gondozása alcím javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: átcsoportosításra: azonnal

elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. július 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség 

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
2 Fejezeti kezelés  el irányzatok

331684 7 Nemzeti Sírkert gondozása
2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 20,2
XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -20,2

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
2 Fejezeti kezelés  el irányzatok

331684 7 Nemzeti Sírkert gondozása 20,2

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 20,2 20,2
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

1 példány
1 példány



A Kormány 1081/2012. (III. 28.) Korm. határozata
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazda kiemelt útfelújítási projektjei támogatásának
a növelésérõl az Észak-Magyarországi Operatív Program, Dél-Alföldi Operatív Program,
Dél-Dunántúli Operatív Program és Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretét érintõen

A Kormány

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 61. §

(5) bekezdése alapján jóváhagyja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazda kiemelt közút-felújítási projektjei

melléklet szerinti támogatásának a növelését,

2. hozzájárul, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

a támogatási szerzõdések módosításáról az 1. pontban meghatározottak szerint intézkedjen.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1081/2012. (III. 28.) Korm. határozathoz

Ssz.
Érintett operatív

program,
prioritás

Projektazonosító
Kedvezmé-

nyezett neve
Projekt címe

Projekt által
érintett

települések

Beruházás
hossza (km)

Támogatási szerzõdésben jelenleg
szereplõ

A támogatás emelésével a
támogatási szerzõdés

módosításában szerepeltethetõ

A támogatás-emelés és az
áfa-kompenzáció miatti változás

összesen

támogatás
összege

(bruttó Ft)

önerõ összege
(Ft)

támogatás
összege

(bruttó Ft)

szükséges önerõ
összege

(Ft)

támogatás része
(bruttó Ft)

szükséges önerõ
része
(Ft)

1. DAOP DAOP-3.1.1/
A-09-2f-2011-

0012

Magyar Közút
Nonprofit ZRt.

Térségi
elérhetõség
javítása az
4427. és 4428.
j. utakon

Orosháza,
Kaszaper,
Tótkomlós

32,27 2 284 371 455 0 3 782 542 755 0 1 498 171 300 0

2. DAOP DAOP-3.1.1/
A-09-2f-2011-

0014

Térségi
elérhetõség
javítása az
4519. j. úton

Szeged 1,71 218 316 809 0 343 288 650 0 124 971 841 0

3. DAOP DAOP-3.1.1/
A-09-2f-2011-

0016

Térségi
elérhetõség
javítása az
4521. j. úton

Hódmezõ-
vásárhely

1,67 337 374 807 0 453 054 840 0 115 680 033 0

4. DAOP DAOP-3.1.1/
A-09-2f-2011-

0015

Térségi
elérhetõség
javítása az
4424. j. úton

Makó 4,00 390 856 080 0 487 691 385 0 96 835 305 0

Összesen 39,65 3 230 919 151 0 5 066 577 630 0 1 835 658 479 0

5. DDOP DDOP-5.1.3/
A-09-2f-2011-

0003

Magyar Közút
Nonprofit ZRt.

Térségi
elérhetõség
javítása a 6507
és 65155 j.
utakon

Várong,
Lápafõ

2,31 186 632 097 0 229 122 140 0 42 490 043 0

Összesen 2,31 186 632 097 0 229 122 140 0 42 490 043 0
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Ssz.
Érintett operatív

program,
prioritás

Projektazonosító
Kedvezmé-

nyezett neve
Projekt címe

Projekt által
érintett

települések

Beruházás
hossza (km)

Támogatási szerzõdésben jelenleg
szereplõ

A támogatás emelésével a
támogatási szerzõdés

módosításában szerepeltethetõ

A támogatás-emelés és az
áfa-kompenzáció miatti változás

összesen

támogatás
összege

(bruttó Ft)

önerõ összege
(Ft)

támogatás
összege

(bruttó Ft)

szükséges önerõ
összege

(Ft)

támogatás része
(bruttó Ft)

szükséges önerõ
része
(Ft)

6. ÉMOP ÉMOP-5.1.1/
A-09-2f-2011-

0001

Magyar Közút
Nonprofit ZRt.

Térségi
elérhetõség
javítása a
2111.j úton

Hatvan, Heréd,
Nagykökényes

10,87 527 858 116 0 814 498 804 0 286 640 688 0

7. ÉMOP ÉMOP-5.1.1/
A-09-2f-2011-

0002

Térségi
elérhetõség
javítása az
2606. és 3701.
j. utakon
(ÉM-20)

Onga,
Ongaújfalu,
Kazincbarcika,
Mucsony

8,69 421 218 122 0 603 803 962 0 182 585 840 0

Összesen 19,56 949 076 238 0 1 418 302 766 0 469 226 528 0

8. NYDOP NYDOP-4.3.1/
A-09-2f-2011-

0001

Magyar Közút
Nonprofit ZRt.

Térségi
elérhetõség
javítása a
8437., 7359. és
8611. j. utakon

Mikosszéplak,
Csehi-
mindszent,
Vashosszúfalu,
Pusztalánc,
Pityervár,
Kemenes-
szentmárton

10,72 990 088 436 0 1 360 033 607 0 369 945 171 0

9. NYDOP NYDOP-4.3.1/
A-09-2f-2011-

0002

Térségi
elérhetõség
javítása a
87315. és
86113. j.
utakon

Szombathely,
Gór

2,87 253 133 428 0 409 536 915 0 156 403 487 0

Összesen 13,59 1 243 221 864 0 1 769 570 522 0 526 348 658 0

Mindösszesen 75,11 5 609 849 350 0 8 483 573 058 0 2 873 723 708 0
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A miniszterelnök 34/2012. (III. 28.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, a vidékfejlesztési miniszter

javaslatára

Tóth Katalint a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2012. március 20-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 35/2012. (III. 28.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy

ifj. dr. Zlinszky Jánosnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a kormánytisztviselõk

jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 50. § (1) bekezdése alapján

– 2012. február 3-ai hatállyal –

megszûnt.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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	a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

	Az Országgyûlés 23/2012. (III. 28.) OGY határozata
	„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról”*

	Az Országgyûlés 24/2012. (III. 28.) OGY határozata
	a MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását elõidézõ, 2002–2010 között meg

	Az Országgyûlés 25/2012. (III. 28.) OGY határozata
	a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelõ, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményérõl szól

	Az Országgyûlés 26/2012. (III. 28.) OGY határozata
	az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

	A Kormány 1073/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyûlése által a Jótékonyság Világnapjává történõ nyilvánítása kezdeményezésérõl

	A Kormány 1074/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggõ feladatokról

	A Kormány 1075/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének felemelésérõl szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1076/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2012. évi egységes területalapú támogatáshoz nyújtandó kiegészítõ nemzeti támogatás költségvetési forrásáról

	A Kormány 1077/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1078/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítésérõl

	A Kormány 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és mûködtetésével kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1080/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról

	A Kormány 1081/2012. (III. 28.) Korm. határozata
	a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazda kiemelt útfelújítási projektjei támogatásának a növelésérõl az Észak-Magyarországi Operatív Program, Dél-Alföldi Operatív Program, Dél-Dunántúli Operatív Program és Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretét érint

	A miniszterelnök 34/2012. (III. 28.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezésérõl

	A miniszterelnök 35/2012. (III. 28.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról



