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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
162/2001. (IX. 14.) Korm.
rendelete
a fejlesztési adókedvezményr´ól
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 30. §-ának
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány
a fejlesztési adókedvezmény (a továbbiakban: adókedvezmény) részletes feltételeir´ól, az adókedvezmény engedélyezési eljárásáról, az adatszolgáltatásról a következ´óket
rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Tao. tv. 2. § (2) bekezdésében és a
2. § (3) bekezdése a) pontjában megnevezett adózókra
(a továbbiakban: adózó) terjed ki.

Az adókedvezmény engedélyezése
2. §
(1) A Kormány az adókedvezményt a fejlesztési program
Tao. tv.-ben és e rendeletben el´óírt feltételeknek történ´ó
megfelelése esetén engedélyezi.
(2) Nem engedélyezi a Kormány az adókedvezményt,
ha az adózó ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek,
illetve, ha végelszámolását bejelentette a bírósághoz.
(3) A feltételek teljesítését az állami adóhatóság legkés´óbb az adókedvezmény els´ó igénybevételét követ´ó
negyedik adóévben ellen´órzi.

Az adókedvezmény részletes feltételei
3. §
(1) Az adózó köteles a fejlesztési program részeként
üzembe helyezett beruházást az üzembe helyezést követ´ó
ötödik adóév végéig a Kormánynak az adókedvezményr´ól
szóló határozatában foglaltaknak megfelel´óen üzemeltetni.
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(2) Ha a környezeti elemek védelme, valamint a környezetet veszélyeztet´ó hatások elleni védelem érdekében jogszabály vagy hatósági határozat határértéket állapít meg a
fejlesztési program alapján el´óállított termékre, technológiára, termelési eljárásra, a Kormány az adókedvezményt
akkor engedélyezi, ha a beruházás üzembe helyezése évében és az azt követ´ó öt adóévben a kibocsátási mutató a
kérelem benyújtásának id´ópontjában hatályos határérték
95 százalékát nem haladja meg és nem magasabb az adott
adóévre el´óírt értéknél.
(3) Ha az a régió, megye, kistérség, amelynek a beruházás helye szerinti település része, térségi fejlesztési programmal rendelkezik, a Kormány az adókedvezményt akkor
engedélyezi, ha a fejlesztési program és a beruházás összhangban van a térségi fejlesztési programmal.
(4) Ha a beruházás helye szerinti települési önkormányzat rendelkezik a képvisel´ó-testülete által elfogadott általános, részletes rendezési tervvel, a Kormány az adókedvezményt akkor engedélyezi, ha a fejlesztési program és a
beruházás azzal összhangban van.
(5) A Kormány az adókedvezményt akkor engedélyezi, ha
a) az adózónak a kérelem benyújtásakor nincs az adózás rendjér´ól szóló törvényben megfogalmazott köztartozása,
b) az adózó részére az állami, önkormányzati adóhatóság a kérelem benyújtását megel´óz´ó naptári év els´ó napjától a kérelem benyújtásáig nem engedélyezett fizetési
halasztást, részletfizetést, adómérséklést,
c) az adózónak a kérelem benyújtásának napjától a
beruházás üzembe helyezését követ´ó ötödik adóév utolsó
napjáig nem áll fenn 60 napot meghaladóan az adózás
rendjér´ól szóló törvényben megfogalmazott köztartozása,
d) a kérelem benyújtását megel´óz´ó második naptári év
els´ó napjától a kérelem benyújtásáig államigazgatási szerv
határozatban, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén
a bíróság az adózót joger´ósen nem kötelezte bírság megfizetésére, munkavállaló bejelentés vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt,
e) a beruházási forrás legalább 25 százaléka saját forrás,
f) az adózó a beruházást nem kezdte el.

Kedvezményezett települési önkormányzatok
4. §
(1) A fejlesztési program részeként megvalósított, a
Tao. tv. 22/B. § (4)—(5) bekezdésében el´óírt, legalább
5 milliárd forint beruházási érték, legalább 300 f´ó foglalkoztatott létszámnövelés és a beruházás értékéb´ól 20 százaléknál nagyobb, de legfeljebb 50 százalék felújítás érték
teljesítésével
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld,
Közép-Dunántúl,
Dél-Dunántúl
tervezési-statisztikai
régióban, és
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b) a Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régió külön
jogszabályban meghatározott, területfejlesztési szempontból kedvezményezett tervezési-statisztikai kistérségben
lév´ó települési önkormányzat közigazgatási területén
üzembe helyezni tervezett beruházással lehet adókedvezményre kérelmet benyújtani.
(2) A településnek az adókedvezmény iránti kérelem
benyújtásának id´ópontjában kell az (1) bekezdésben felsorolt tervezési statisztikai régióba, kistérségbe tartoznia.

Egyes ágazatokra vonatkozó különös rendelkezések
5. §
(1) A Kormány az adókedvezményt a Tao. tv. 22/B. §
(7) bekezdésében megnevezett érzékeny ágazatokba tartozó tevékenységhez — a (2)—(5) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével — a Tao. tv. 22/B. § (4)—(5) bekezdésében és e rendelet 3. §-ában megfogalmazott feltételek
mellett engedélyezi.
(2) Nem engedélyez a Kormány adókedvezményt
a) az ESZ AK hatálya alá tartozó acéltermékek gyártását szolgáló fejlesztésre,
b) a hajógyártáson belül a 100 regisztertonnás vagy
annál nagyobb kapacitású tengeri hajók építését szolgáló
fejlesztésre,
c) a szénbányászat fejlesztésére.
(3) A szintetikus szál el´óállításához a Kormány adókedvezményt akkor engedélyez, ha a termékek piacát tartós
kínálati hiány jellemzi, és a fejlesztés nem eredményez
lényeges, 15 százaléknál nagyobb mérték´ú kapacitásnövekedést, illetve, ha az adókedvezmény a kapacitás csökkenését eredményezi.
(4) Ha a fejlesztési program megvalósításának célja közúti járm´úgyártás, és az üzembe helyezni tervezett beruházás
értéke az 50 millió eurónak megfelel´ó forintösszeget meghaladja, vagy az adózó 5 millió eurónak megfelel´ó forintösszeget meghaladó adókedvezmény engedélyezését kéri,
akkor a Kormány az adókedvezményt a következ´ó feltételeknek történ´ó megfelelés esetén engedélyezi:
a) a fejlesztési program részeként megvalósított beruházás új létesítmény, vagy a meglév´ó létesítmény b´óvítése,
illetve már létez´ó, elavult gyártósorok teljes cseréje ugyanazon telephelyen;
b) a beruházás végleges helyének kiválasztásához az
adózó bizonyítja, hogy a beruházás az Európai Unió vagy
Közép- és Kelet-Európa valamely más államában lév´ó
helyen (a továbbiakban: alternatív telephely) is megvalósítható lenne;
c) ha az igényelt adókedvezmény mértéke meghaladja
a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma
alóli mentességek egységes rendjér´ól szóló 163/2001.
(IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 29. §-ában
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megállapított mérték 20 százalékát, akkor az adózónak be
kell mutatnia
1. az alternatív telephelyen és a beruházás helyén felmerül´ó költségeket a szokásos üzleti tevékenység
rendszeresen és folyamatosan felmerül´ó, valamint a
m´úködés megkezdéséhez szükséges költségek bontásban; költségként a beruházás bekerülési értékének, valamint új létesítmény esetén 5 adóévi, meglév´ó létesítmény b´óvítése vagy létez´ó, elavult gyártósorok teljes cseréje esetén 3 adóévi m´úködési költségnek (munkaer´ó, alkatrészek, anyagok, készletezés, szállítás és egyéb költség) együttes összege
vehet´ó figyelembe,
2. az adózó és a vele, a számvitelr´ól szóló törvény el´óírása szerint kapcsolt vállalkozásban lév´ó személy
gyártási kapacitását mennyiségben, a beruházás
üzembe helyezése el´ótti és a beruházás üzembe
helyezését követ´ó adóévben,
3. létrejön-e új piaci szegmens az érintett piacon.
(5) A közúti és vasúti szállítási tevékenységhez szükséges beruházások közül nem támogatható a közúti és
vasúti járm´ú, kivéve, ha az kizárólag kombinált árufuvarozást segít el´ó és az adózó kizárólag e célból kívánja
használni.
(6) A mez´ógazdasági tevékenységhez adókedvezményt a
Kormány a termelési szerkezet változtatásához engedélyez.
(7) Az erd´ógazdálkodási tevékenységhez adókedvezményt a Kormány els´ódleges rendeltetése szerint védelmi
célt szolgáló erd´ótelepítéshez engedélyez.
(8) A halászati tevékenységhez adókedvezményt a Kormány kizárólag halastó létesítéshez engedélyez.

Az adókedvezmény mértéke
6. §
(1) Az adókedvezmény mértéke legfeljebb az Átr.
29. §-ában meghatározottak szerint számított támogatási
intenzitás.
(2) A 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel´ó környezetvédelmi beruházás után az adókedvezmény mértéke
legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározottak szerint
számított támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelt
értéke.
(3) A Tao. tv. 22/B. § (8) bekezdésében el´óírt legkisebb
mérték a beruházás értékének 0,5 százaléka, de legfeljebb
három egymást követ´ó adóévben együttesen 100 ezer
eurónak megfelel´ó forintösszeg.
(4) A szintetikus szál iparban megvalósított beruházás
esetén az adókedvezmény
a) a b) és c) pontban foglaltak kivételével az (1) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás 50 százaléka,
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b) az (1) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás 75 százaléka, ha az adózó kis- vagy középvállalkozás,
c) az (1) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás, ha az adózó kis- vagy középvállalkozás, és a beruházással el´óállított termékek újnak min´ósülnek, azaz más
még nem állíthatta el´ó.
(5) Ha az 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel´ó
beruházás esetén az igényelt adókedvezmény mértéke
meghaladja az (1) bekezdésben el´óírt mérték 20 százalékát, akkor az adókedvezmény mértéke
a) a beruházás helye szerinti telephely költségének az
alternatív telephely költségét meghaladó összegének és a
beruházás helye szerinti telephely költségének hányadosa,
százalékban kifejezve,
b) az a) pontban meghatározott mérték 2 százalékponttal növelt értéke, ha a beruházás üzembe helyezése
utáni és el´ótti kapacitás aránya legfeljebb 0,99,
c) az a) pontban meghatározott mérték 1 százalékponttal növelt értéke, ha a beruházás üzembe helyezése
utáni és el´ótti kapacitás aránya 0,99 és 1,01 közötti érték,
d) az a) pontban meghatározott mérték 2 százalékponttal csökkentett értéke, ha a beruházás üzembe helyezése utáni és el´ótti kapacitás aránya legalább 1,01 érték,
de minden esetben legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás.
(6) Az adózó részére a Kormány legfeljebb az (5) bekezdésben meghatározott mérték´ú adókedvezményt engedélyezi, ha az adózó az 5. § (4) bekezdésében el´óírt feltételeknek megfelel´ó adózó szállítója és árbevételének több mint
50 százaléka ezen adózó részére történ´ó értékesítésb´ól
származik.
(7) Az adókedvezmény számításakor a beruházási
költség részét képez´ó kiadást szokásos piaci áron kell
figyelembe venni, ha a kiadás az adózó és a számvitelr´ól
szóló törvény el´óírása szerint vele kapcsolt vállalkozási
viszonyban lév´ó személy között, a szokásos piaci ártól eltér´ó áron kötött szerz´ódés alapján merült fel.
(8) A Tao. tv. 22/B. § (8) bekezdésében el´óírt késedelmi
pótlékot az adókedvezmény igénybevételének adóévére
el´óírt adóbevallási határid´ó napjától az adókedvezmény
visszafizetését megel´óz´ó napig terjed´ó id´ószakra kell
számítani.

Az adókedvezmény igénylése
7. §
(1) Az adókedvezmény iránti kérelmet a beruházás megkezdése el´ótt, az e rendeletben el´óírt tartalommal és az
e rendelet mellékletében el´óírt formában kell elkészíteni.
A kérelemnek tartalmaznia kell az (5) bekezdésben el´óírt
tájékoztató adatokat, közúti járm´ú el´óállítás célját szolgáló beruházás esetén az 5. § (4) bekezdés c) pontjában
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meghatározott adatokat, információkat, valamint
(2)—(4) bekezdésben foglaltakat.

a

(2) Az adókedvezmény iránti kérelemben be kell mutatni
(tartalmi elemek):
a) az adózó adatait a melléklet szerint;
b) a fejlesztési program célját (milyen tevékenységre
irányul, mit kíván az adózó elérni, például a piaci részesedés b´óvítését, a piaci lehet´óség kihasználását, korszer´úbb
termék el´óállítását, színvonalasabb szolgáltatást, kutatási
eredmény hasznosítását), f´óbb elemeit (például a termékel´óállítás esetén a technológia tömör leírását, a termék, a
szolgáltatás min´óségére vonatkozó információt);
c) a beruházás jellegét (a beruházás új létesítmény létrehozatalát, meglév´ó létesítmény b´óvítését, járm´úgyártási
tevékenység esetén a meglév´ó, elavult gyártósorok teljes
cseréjét jelenti, vagy az el´óállított termék, a termelési eljárás alapvet´ó változását eredményezi, vagy a felsoroltak
közül több célnak is megfelel);
d) a fejlesztési program és a beruházás megkezdésének
és várható befejezésének id´ópontját, a beruházás helyét;
e) a fejlesztési program megvalósításának költségeit a
beruházás értéke, az immateriális javak értéke és egyéb
költség, ráfordítás (els´ó forgóeszköz beszerzés stb.) bontásban, továbbá a beruházás forrásait saját forrás, hitel,
államháztartási támogatás, egyéb támogatás és egyéb forrás
bontásban;
f) a beruházási értéken belül be kell mutatni
1. a telek, az épület, építmény, a gép és berendezés, a
közúti és vasúti járm´ú, az egyéb járm´ú, továbbá az
egyéb beruházás értékét, ezen belül az újonnan létesített, beszerzett, a korábban már használatba vett
tárgyi eszközökkel megvalósított beruházás és a felújítás értékét,
2. a kutatás és kísérleti fejlesztés célját szolgáló, a
környezetvédelmi és az infrastrukturális beruházás
értékét;
g) a fejlesztési programhoz igényelt, ezen belül a már
engedélyezett adókedvezményen kívüli államháztartási
támogatást juttatóként az Átr. alapján számított támogatástartalom összegében,
h) a beruházás megkezdését megel´óz´ó adóévi foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszámát, a Központi
Statisztikai Hivatalnak — a gazdasági szervezetekre vonatkozó munkaügyi statisztikai adatgy´újtéseiben szerepl´ó fogalmak tartalmi meghatározásait, a mutatók számítási
módszereit tartalmazó, a Tao. tv.-ben el´óírt id´ópontban
hatályos — kiadványában foglalt szabályok szerint számítva;
i) az 5. § (4) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az
5. § (4) bekezdés b)— c) pontjában meghatározott adatokat, információkat;
j) a járm´úgyártó tevékenységet folytató adózó részére
anyagot, félkész és készterméket szállító adózónak közölnie kell
1. a járm´úgyártási tevékenységet folytató megrendel´óje
nevét, székhelyét,
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2. az 1. pontban megnevezett adózó részére történ´ó
értékesítésb´ól származó árbevételének az összes árbevételéhez viszonyított arányát, a kérelem benyújtását megel´óz´ó adóévben.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell az adózó nyilatkozatát arról, hogy
a) a kérelemben foglaltak megfelelnek a valóságnak,
b) a fejlesztési program részeként üzembe helyezett
beruházást az üzembe helyezést követ´ó ötödik adóév végéig,
a határozatban foglaltaknak megfelel´óen üzemelteti,
c) kérelem benyújtásakor nincs az adózás rendjér´ól
szóló törvényben megfogalmazott köztartozása,
d) az állami, önkormányzati adóhatóság a kérelem benyújtását megel´óz´ó naptári év els´ó napjától a kérelem
benyújtásáig nem engedélyezett számára fizetési halasztást, részletfizetést, adómérséklést,
e) a kérelem benyújtását megel´óz´ó második naptári év
els´ó napjától a kérelem benyújtásáig államigazgatási szerv
határozatban, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén
a bíróság az adózót joger´ósen nem kötelezte bírság megfizetésére, munkavállaló bejelentés vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt,
f) nem kezdeményeztek ellene felszámolási eljárást,
továbbá végelszámolását nem jelentette be a bírósághoz,
illetve ennek bekövetkezését 15 napon belül bejelenti a
Pénzügyminisztériumnak,
g) a beruházást nem kezdte el,
h) a Tao. tv. 22/B. § (4) bekezdésében foglalt feltételek
közül, a foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszámának növelését, vagy a beszerzéseken belül többségében a
kis- vagy középvállalkozásnak min´ósül´ó személyekt´ól
történ´ó beszerzés teljesítését vállalja,
i) az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezésének vagy az üzembe helyezését követ´ó adóévnek az adójából kívánja els´ó ízben igénybe venni,
j) közúti és vasúti szállítás célját szolgáló beruházás
esetén vállalja, hogy azt kizárólag kombinált árufuvarozásra
használja.
(4) A kérelemhez mellékelni kell
a) a 3. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan az
illetékes környezetvédelmi hatóság el´ózetes véleményét,
b) a 3. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan az
illetékes Regionális Fejlesztési Tanács igazolását,
c) a 3. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan az
illetékes települési önkormányzat jegyz´ójének igazolását,
d) az 5. § (3) bekezdésében és a 6. § (4) bekezdés
c) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Gazdasági Minisztérium véleményét,
e) az 5. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan az
illetékes erdészeti hatóság véleményét,
f) a díj befizetését igazoló számlakivonat másolatát,
g) egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, bírósági határozat másolatát.
(5) A kérelemben tájékoztató adatként szerepeltetni
kell az eredménykimutatás adatait a mellékletben szerepl´ó
részletezésben, a beruházás megvalósítása, üzembe helye-
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zése és az üzembe helyezését követ´ó öt adóévre vonatkozóan.
(6) A kérelmet az ügyben eljáró képvisel´ó aláírásával, ha
az nem azonos az adózó képvisel´ójével, a képviseletre
vonatkozó meghatalmazás másolatának csatolásával lehet
benyújtani. A cég képviseletére nem jogosult, meghatalmazott személy csak ügyvéd vagy adótanácsadó lehet.

Az adókedvezmény igénybevétele
8. §
(1) Az adókedvezmény a kérelemben bemutatott, változatlan tartalmú tényállás esetén vehet´ó igénybe.
(2) Nem min´ósül tényállásváltozásnak a számítási hiba
és más hasonló elírás.
(3) Az adókedvezmény olyan mértékben vehet´ó igénybe,
hogy az adókedvezmény és az Átr. 7. § (1) bekezdés szerint
a támogatáshalmozódásnál figyelembe veend´ó államháztartási forrásból származó támogatások támogatási intenzitása együtt ne haladja meg a 6. §-ban el´óírt mértéket.

Adatszolgáltatási kötelezettség
9. §
Az adókedvezmény engedélyezése esetén a fejlesztési
program megkezdésének adóévét´ól befejezésének adóévéig, adóévenként a társasági adóbevallásban a következ´ó
adatokat kell az adózónak fejlesztési programonként szerepeltetni:
a) a fejlesztési program megnevezése a kormányhatározat számával,
b) a fejlesztési program teljes tervezett költsége és
ebb´ól a beruházás értéke,
c) az adóév végéig a fejlesztési programra elszámolt
költség, ebb´ól a beruházás értéke (az üzembe helyezett,
illetve üzembe nem helyezett együtt),
d) az igénybe vett adókedvezmény,
e) a foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma
a 7. § (2) bekezdés h) pontja szerint számítva,
f) a szállítói kötelezettségek bekerülési értékéb´ól a
Tao. tv. 22/B. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint,
a kis- és középvállalkozásnak min´ósül´ó beszállítók részesedése két tizedes pontossággal, ha a Tao. tv. 22/B. § (4) bekezdésében foglaltak közül az adózó ennek teljesítését
vállalja,
g) a támogatási intenzitás számításánál az Átr. 7. §
(1) bekezdésének el´óírása alapján figyelembe veend´ó, az
államháztartásról szóló törvény 15. §-ának hatálya alá tartozó államháztartási támogatás, a támogatástartalom
összegében.
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Eljárási szabályok

11. §

10. §

Új kérelemnek min´ósül, ha az adózó a kérelemnek a
rendelet szerinti tartalmát a kérelem benyújtása és elbírálása közötti id´ószakban megváltoztatja. Ebben az esetben
a befizetett díj 25 százaléka követelhet´ó vissza.

(1) Az adókedvezmény iránti kérelem elbírálása, a határozathozatal tekintetében — a Tao. tv. 22/B. §-ában és az
e rendeletben foglalt eltéréssel — az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény el´óírását kell
alkalmazni.
(2) Az adózó az adókedvezmény iránti kérelmet e rendelet szerinti tartalommal, magyar nyelven, két példányban, egy példányban a melléklet szerinti nyomtatványformában, egy példányban mágneses adathordozón vagy
elektronikus úton (e-mailen) nyújthatja be a Pénzügyminisztériumhoz.
(3) A kérelem díjköteles, a díj mértékét PM rendelet
tartalmazza. A díj megfizetésére részletfizetés vagy fizetési
halasztás nem adható. A díj befizetésének elmaradása
esetén a kérelem nem bírálható el.
(4) A kérelemnek a határozat joger´óre emelkedéséig
történ´ó visszavonása esetén a befizetett díj nem követelhet´ó vissza.
(5) Ha a kérelem nem felel meg a rendeletben el´óírt
formának vagy tartalomnak, és az adózó a hiányt felszólítás
ellenére nem pótolta, és ezért a Pénzügyminisztérium elutasítja a kérelem Kormány elé terjesztését, a befizetett díj
50 százaléka a kérelmet elutasító határozat joger´óre emelkedését követ´ó 15 napon belül utalandó vissza.
(6) A kérelem Kormány elé terjesztése el´ótt — ha a
határozathoz szükséges — a Pénzügyminisztérium kikéri
más, az ügyben érdemi döntésre jogosult államigazgatási
szerv, illetve az Európai Bizottság véleményét.

12. §
A Pénzügyminisztérium a kérelemr´ól külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
1. az adózó azonosító adatait,
2. a kérelem érkezésének id´ópontját,
3. a kérelem tárgyát,
4. a kérelem elbírálásában részt vev´ó államigazgatási
szerv nevét,
5. hiánypótlás esetén a hiánypótlási felhívás id´ópontját,
6. az elintézési határid´ó meghosszabbítását,
7. a Kormány elé terjesztés id´ópontját,
8. a kormányhatározat számát,
9. a kérelem visszavonásának id´ópontját,
10. a kérelem elutasítására vonatkozó határozat számát,
az elutasítás id´ópontját.

13. §
E rendelet a Tao. tv. 22/B. §-ával egyidej´úleg lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatálybalépést´ól beérkezett kérelmekre
kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 162/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY
MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
A kérelemben szereplõ adatokat – a tájékoztató adatok kivételével – jelenértéken
kell feltüntetni!
I. AZ ADÓZÓ AZONOSÍTÓ ADATAI
I. 1. Neve
I. 2. Székhelye*

helység
út/utca/krt./tér
hsz.

emelet/ajtó

I. 3. Levelezési címe

helység
Pf./út/utca/krt./tér
hsz.

I. 4. Adószáma

emelet/ajtó
-

-

I. 5. Szakágazati besorolása
I. 6. A vállalkozás formája
a kérelem benyújtásakor
I. 7. Megalakulásának idõpontja**

mikro

kis

év

közép

hó

nagy

nap

I. 8. Cégjegyzékszám***
I. 9. Az adózó képviseletére
jogosultak neve
I. 10. Az ügyben eljáró képviselõ
neve
I. 11. Az ügyben eljáró képviselõ
telefonszáma
* Külföldi vállalkozó esetében a székhely helyett a belföldi telephelyet kell feltüntetni.
** Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében a fióktelep megalakulásának idõpontja.
*** Nem cégformában mûködõ adózó esetében a megalakulást eredményezõ határozatot kibocsátó bíróság,
hatóság megnevezése és a határozat száma.
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II. A FEJLESZTÉSI PROGRAM BEMUTATÁSA
II. 1. A fejlesztési program tömör leírása (célja, fõbb elemei)

II. 2. A fejlesztési program tervezett
kezdete
II. 3. A beruházás
tervezett

kezdete

befejezése
befejezése

II. 4. A beruházás helye
megye
helység
II. 5. A beruházás helye szerinti település rendelkezik-e térségi (régió, megye, kistérség)
fejlesztési programmal, települési önkormányzati rendezési tervvel
régió

megye

kistérség

települési önkormányzati rendezési terv
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II. 6. A beruházás jellege
új létesítmény létrehozása
meglévõ létesítmény bõvítése
meglévõ, elavult gyártósorok teljes cseréje
elõállított termék, termelési eljárás alapvetõ változását eredményezõ fejlesztés
II. 7. Az adókedvezmény igénybevételének elsõ éve – az adózó döntése szerint – a beruházás
üzembe helyezésének adóéve

üzembe helyezését követõ elsõ adóév

II. 8. Az igényelt adókedvezmény ütemezése és tervezett összege
Az adókedvezmény igénybevételének adóévei
20..
20..
20..
20..
20..

ezer forint
Az adókedvezmény tervezett összege

II. 9. Az adókedvezmény törvényi feltételei közül az adózó a következõ teljesítését vállalja
létszámnövelési feltétel

beszerzései több mint a fele kis- és középvállalkozásoktól származik majd

II. 10. A beruházás forrásai
ezer forint
Saját forrás (legalább 25%)
Hitel
Államháztartási támogatás
Egyéb támogatás
Egyéb forrás
Források összesen
ezer forint
A fejlesztési programhoz igényelt és engedélyezett államháztartási támogatás részletezése
juttató szerint
Juttató
Igényelt
Engedélyezett
Központi költségvetés
Önkormányzat
Elkülönített állami pénzalap
Egyéb
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II. 11. A fejlesztési program költség-összetétele
ezer forint
1. A beruházás értéke összesen
ebbõl: telek
épület, építmény
gép, berendezés
jármû
egyéb
2. Immateriális javak
3. Egyéb költség, ráfordítás
A fejlesztési program költsége összesen
ezer forint
A fejlesztési program részét képezõ beruházás értéke és összetétele
A beruházás értéke összesen
ebbõl: környezetvédelmi beruházás
K+F beruházás
infrastrukturális beruházás
ezer forint
A beruházás értékébõl: épület, építmény
A beruházás
Korábban már
Új
megvalósításának adóévei
használatba vett
20..
20..
20..
20..

Felújítás

ezer forint
A beruházás értékébõl: gép, berendezés
A beruházás
Korábban már
Új
megvalósításának adóévei
használatba vett
20..
20..
20..
20..

Felújítás

ezer forint
A beruházás értékébõl: közúti, vasúti jármû
A beruházás
Korábban már
Új
megvalósításának adóévei
használatba vett
20..
20..
20..
20..

Felújítás
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ezer forint
A beruházás értékébõl: egyéb jármû
Korábban már
Új
használatba vett

A beruházás
megvalósításának adóévei
20..
20..
20..
20..

Felújítás

ezer forint
A beruházás
megvalósításának adóévei
20..
20..
20..
20..

A beruházás értékébõl: egyéb beruházás
Korábban már
Új
használatba vett

Felújítás

II. 12. E pontot csak az az adózó köteles kitölteni, amelynél a fejlesztési program célja közúti
jármûgyártás, és
a) az üzembe helyezni tervezett beruházás értéke az 50 millió eurónak megfelelõ
forintösszeget meghaladja, vagy
b) amely 5 millió eurónak megfelelõ forintösszeget meghaladó adókedvezmény
engedélyezését kéri.
Az igényelt adókedvezmény a maximális támogatási intenzitás
20 százalékát meghaladja

20 százalékát nem haladja meg

Az alábbi táblázatokat csak az az adózó köteles kitölteni, amelynél az igényelt adókedvezmény
a maximális támogatási intenzitás 20 százalékát meghaladja
ezer forint
Az
alternatív
A beruházás helyén
telephelyen
A beruházás értéke összesen
ebbõl: telek
épület, építmény
gép, berendezés
jármû
egyéb
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Meglévõ létesítmény bõvítése vagy már létezõ, elavult gyártósorok teljes cseréje ugyanazon a
telephelyen
ezer forint
Mûködés adóévei
Mûködési költségek részletezése
1. adóév 2. adóév 3. adóév
20..
20..
20..
Munkaerõ költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez szükséges költségek
Alkatrészek és anyagok költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez szükséges költségek
Készletezés költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez szükséges költségek
Szállítás költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez szükséges költségek
Egyéb költségek
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez szükséges költségek
Meglévõ létesítmény bõvítése vagy már létezõ, elavult gyártósorok teljes cseréje az alternatív
telephelyen
ezer forint
Mûködés adóévei
Mûködési költségek részletezése
1. adóév 2. adóév 3. adóév
20..
20..
20..
Munkaerõ költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez szükséges költségek
Alkatrészek és anyagok költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez szükséges költségek
Készletezés költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez szükséges költségek
Szállítás költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez szükséges költségek
Egyéb költségek
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez szükséges költségek
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Új létesítmény a beruházás helyén
ezer forint
Mûködési költségek részletezése

1. adóév
20..

Mûködés adóévei
2. adóév
3. adóév 4. adóév
20..
20..
20..

5. adóév
20..

Munkaerõ költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez
szükséges költségek
Alkatrészek és anyagok költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez
szükséges költségek
Készletezés költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez
szükséges költségek
Szállítás költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez
szükséges költségek
Egyéb költségek
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez
szükséges költségek
Új létesítmény az alternatív telephelyen
ezer forint
Mûködési költségek részletezése
Munkaerõ költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez
szükséges költségek
Alkatrészek és anyagok költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez
szükséges költségek
Készletezés költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez
szükséges költségek
Szállítás költségei
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez
szükséges költségek
Egyéb költségek
rendszeres költségek
mûködés megkezdéséhez
szükséges költségek

1. adóév
20..

Mûködés adóévei
2. adóév
3. adóév 4. adóév
20..
20..
20..

5. adóév
20..
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Az adózó és a vele a számvitelrõl szóló törvény elõírása szerint kapcsolt vállalkozásban lévõ
személy gyártási kapacitása mennyiségben, a beruházás üzembe helyezése elõtti és a
beruházás üzembe helyezését követõ adóévben

Gyártási kapacitás

Az adózóval
kapcsolt
vállalkozásban lévõ
személy

Adózó

Összesen

A beruházás üzembe
helyezése elõtti adóévben
A beruházás üzembe
helyezését követõ adóévben
A beruházás üzembe
helyezése utáni és elõtti
kapacitás aránya
A fejlesztéssel új piaci szegmens az érintett piacon

létrejön

nem jön létre

II. 13. E pontot csak az az adózó köteles kitölteni, amely jármûgyártási tevékenységet végzõ
megrendelõ részére szállít anyagot, félkész, készterméket
A jármûgyártási tevékenységet végzõ megrendelõ
(a) neve
(b) székhelye

állam
helység
út/utca/krt./tér
hsz.

emelet/ajtó

(c) részére történõ értékesítésbõl származó árbevétel az összes árbevétel arányában,
százalék
II. 14. Az adózó által foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma a beruházás
megkezdését megelõzõ adóévben
fõ
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II. 15. Tájékoztató adatok
ezer forint
A beruházás
üzembe
megvalósítáüzembe helyezését követõ
helyezésának adóévei
5 adóév
sének
adóéve
20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Pénzügyi mûveletek eredménye
Szokásos vállalkozási eredmény
Rendkívüli eredmény
Adózás elõtti eredmény

II. 16. A bankszámlaszám megjelölése, ahová a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása
esetén (a bankszámlát vezetõ hitelintézet megjelölése / bankszámlaszám)

II. 17. Egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmény részletezése
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III. A KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK
III. 1. A 3. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan az illetékes környezetvédelmi
hatóság elõzetes véleménye

db

III. 2. A 3. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan az illetékes Regionális
Fejlesztési Tanács igazolása

db

III. 3. A 3. § (4) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan az illetékes települési
önkormányzat jegyzõjének igazolása

db

III. 4. Az 5. § (3) bekezdésében és a 6. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra
vonatkozóan a Gazdasági Minisztérium véleménye

db

III. 5. Az 5. § (7) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan az illetékes erdészeti hatóság
véleménye

db

III. 6. A díj befizetését igazoló számlakivonat másolata

db

III. 7. Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, bírósági határozat másolata

db

III. 8. Az ügyben eljáró képviselõ meghatalmazása

db

IV. NYILATKOZATOK
IV. 1. Az adózó büntetõjogi felelõssége tudatában kijelenti, hogy
(a)
a kérelemben foglaltak megfelelnek a valóságnak;
(b)
a kérelem benyújtásakor az adózónak nincs az adózás rendjérõl szóló törvényben
megfogalmazott köztartozása;
(c)
az adózó részére az állami, önkormányzati adóhatóság a kérelem benyújtását
megelõzõ naptári év elsõ napjától a kérelem benyújtásáig nem engedélyezett fizetési
halasztást, részletfizetést, adómérséklést;
(d)
a kérelem benyújtását megelõzõ második naptári év elsõ napjától a kérelem
benyújtásáig államigazgatási szerv határozatban, illetve annak bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság az adózót jogerõsen nem kötelezte bírság
megfizetésére munkavállaló bejelentés vagy munkavállalási engedély nélküli
foglalkoztatása miatt;
(e)
az adózó ellen nem kezdeményeztek felszámolási eljárást, továbbá az adózó
végelszámolását nem jelentette be a bírósághoz;
(f)
a beruházás még nem kezdõdött meg.
IV. 2. A kérelem benyújtásával az adózó vállalja, hogy
(a)
a fejlesztési program részeként üzembe helyezett beruházást az üzembe helyezést
követõ ötödik adóév végéig, a határozatban foglaltaknak megfelelõen üzemelteti;
(b)
a szállítási szolgáltatási tevékenység folytatása céljából beszerzett közúti és vasúti
jármûvet kizárólag kombinált árufuvarozás céljára használja.
Kelt:

,

P. H.

aláírás
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A Kormány
163/2001. (IX. 14.) Korm.
rendelete
a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma
alóli mentességek egységes rendjér´ól
A Kormány az államháztartásról szóló — többször módosított — 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 15. §-a, 48. § r) pontja, valamint 124. § (2) bekezdésének v) és y) pontjában kapott felhatalmazás alapján
— a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban —,
illetve a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és
azok tagállamai között társulás létesítésér´ól szóló,
Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésér´ól szóló 1994. évi I. törvényben
(a továbbiakban: Európai Megállapodás) foglaltakat figyelembe véve a következ´óket rendeli el:

I. Fejezet
Értelmez´ó rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Alapkutatás: az általános tudományos és technikai
tudásanyag b´óvítése, amely nem kapcsolódik ipari vagy
kereskedelmi célkit´úzéshez.
2. Állami támogatás: az államháztartás alrendszereinek
költségvetése terhére, a gazdasági tevékenységet folytató
vállalkozások részére, ingyenes vagy kedvezményes források, illetve egyéb el´óny bármilyen formában történ´ó nyújtása oly módon, hogy ez állami bevételkiesést vagy állami
kiadást jelent.
3. Állásfoglalás: e rendelet 53—54. §-ában meghatározott eljárás eredményeképpen kialakított vélemény.
4. Be nem jelentett támogatás: azon támogatási program, pályázati felhívás vagy egyedi támogatás, melyre jelen
kormányrendelet 41. vagy 47. §-a szerinti bejelentési kötelezettség vonatkozik, ám a támogatást nyújtó ezen kötelezettségének nem tett eleget, és a támogatási program hatályba lépett, pályázati felhívás kiírásra került, illetve az
egyedi támogatásról döntés született.
5. Beruházási támogatás: a számvitelr´ól szóló 2000. évi
C. törvény szerinti beruházás támogatása azon kitétellel,
hogy e rendelet értelmében nem min´ósül beruházási támogatásnak a szinten tartó beruházások támogatása. Szinten
tartó beruházásnak min´ósül a meglév´ó tárgyi eszközök
élettartamának, teljesít´óképességének közvetlen növelését eredményez´ó tevékenység, illetve olyan új tárgyi eszköz
beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történ´ó el´óállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendel-
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tetésszer´ú használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszer´ú használatbavételig végzett tevékenység, amelynek célja a beruházó által korábban használt tárgyi eszközök lecserélése anélkül, hogy az új eszközök a termékben, nyújtott szolgáltatásban, illetve termelési
vagy szolgáltatási folyamatban (ésszer´úsítés, diverzifikálás
vagy korszer´úsítés útján) alapvet´ó változást hoznának.
6. Egyedi támogatás: el´ózetesen és egyedileg kijelölt
kedvezményezettnek vagy kedvezményezetteknek, nem
támogatási program keretében nyújtott egyszeri állami
támogatás.
7. El´ózetes bejelentés: e rendelet 41. és 47. §-ának hatálya alá tartozó tervezetekre vonatkozóan a 45. §-ban, valamint a 47—48. §-ban meghatározottak bejelentése a pénzügyminiszter számára, a támogatási programok és egyedi
támogatások vizsgálata céljából jogszabálytervezetek véleményezését megel´óz´óen, önkormányzati támogatások és
pályázati felhívás esetén azok kihirdetése el´ótt.
8. El´ózetes vélemény: jogszabálytervezetek véleményezése, illetve önkormányzati támogatások és pályázati felhívás esetén azok elfogadása el´ótt e rendelet 49—51. §-ban
meghatározott eljárás eredményeképpen kialakított vélemény.
9. Elszámolható költségek: a 3. számú mellékletben meghatározott költségek köre. Azon támogatási kategóriák
esetében, amelyekre a 3. számú melléklet nem tartalmaz
rendelkezést, a támogatott cél érdekében közvetlenül felmerült költségek számolhatók el. A támogatást nyújtó az
elszámolható költségek körét az e rendeletben foglaltaknál
sz´úkebben is megállapíthatja.
10. Érzékeny ágazatok: szénbányászat, t´ózegkitermelés
[a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási
rendszerét tartalmazó TEÁOR 98 (a továbbiakban:
TEÁOR 98) CA 10]; ESZAK hatálya alá tartozó acéltermékek [az Európai Megállapodás 2. sz. jegyz´ókönyvének
hatálya alá tartozó acéltermékek vagy vas-, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása (TEÁOR 98 DJ 27.1)]; nem az
ESZAK hatálya alá tartozó acéltermékek [az Európai
Megállapodás 2. sz. jegyz´ókönyvének hatálya alá nem tartozó acéltermékek vagy e címszó alá tartozik a vas, acél
egyéb feldolgozása, nem ECSC-vasötvözet gyártása
(TEÁOR 98 DJ 27.3)]; járm´úgyártás [a közúti gépjárm´ú
gyártása (TEÁOR 98 DM 34.10) a hójáró motoros szán,
önjáró golfkocsi, kétélt´ú gépjárm´ú, sportgépjárm´ú, diagnosztikai és kezel´ó járm´ú, t´úzoltó autó, sepr´ós autó, mozgó
könyvtár, katonai használatra szánt járm´úvek, közúton
kívüli használatra szánt dömper kivételével; a gépjárm´ú
villamos részeinek gyártása (TEÁOR 98 DL 31.61); a gépjárm´ú-karosszéria gyártása (TEÁOR 98 DM 34.20); a gépjárm´ú alkatrészei és tartozékainak gyártása (TEÁOR 98
DM 34.30); a szék és ülés gyártása közúti gépjárm´úvekhez
(TEÁOR 98 DN 36.11.)]; szállítás; szintetikus szál ipar
[selyemfonás (TEÁOR 98 DB 17.15) a selyemszál gombolyítása, mosása és fonása, a selyemhulladék kártolása és
fésülése, valamint a selyem- és selyemtípusú fonal gyártá-
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sának kivételével; az egyéb textilszövés (TEÁOR 98 DB
17.25) az egyéb széles szövet gyártása len-, rami-, kender-,
juta-, háncsrost- és különleges fonalból kivételével; valamint a vegyi szál gyártása (TEÁOR 98 DB 17.25)]; hajóépítés (TEÁOR 98 DM 35.1 alá tartozó tevékenység közül
a tengeri kereskedelmi hajó építése).
11. Felszólítás: e rendelet 57. §-ában meghatározott eljárás.
12. Horizontális támogatás: olyan támogatás, amely jellemz´óen ágazattól függetlenül meghatározott cél(ok) elérése érdekében nyújtható. Ilyen meghatározott cél lehet
a kutatás-fejlesztés, a támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások, a képzés, a foglalkoztatás, a környezetvédelem és a nehéz helyzetbe került vállalkozások támogatása.
13. Hulladékokból nyert energia: a hulladékoknak
— a környezetvédelmi el´óírások betartása mellett — f´út´óanyagként vagy más módon történ´ó felhasználása során
nyert energia.
14. Ipari vagy alkalmazott kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így
megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve
jelent´ós javulást eredményezzen a már meglév´ó termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban.
15. Jogszabálytervezetek véleményezése: a jogalkotásról szóló
1987. évi XI. törvény 27—32. §-ában meghatározott eljárás.
16. Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: az alkalmazott
kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (idetartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerül´ó prototípus elkészítése is). Nem min´ósül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létez´ó szolgáltatásokon végzett rutinszer´ú változtatás,
még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejl´ódését is eredményezi.
17. Létez´ó támogatás: minden olyan támogatási program, pályázati felhívás, illetve egyedi támogatás, amely e
kormányrendelet hatálybalépése el´ótt érvénybe lépett,
illetve amely e kormányrendelet alapján mentesül az Áht.
15. §-ában foglalt tilalom alól.
18. Megújulóenergiaforrás: a geotermikus, a nap-, a szél-,
a bio- és a vízenergia.
19. Nagyberuházás: az a beruházási projekt,
a) amelyhez nyújtott támogatás teljes összege legalább
50 millió eurónak megfelel´ó forintösszeg; vagy
b) teljes költsége legalább 50 millió [a textil (TEÁOR
DB 17) és ruházati (TEÁOR DB 18) ágazatban legalább
15 millió] eurónak megfelel´ó forintösszeg és a támogatási
intenzitás az adott térségben e kormányrendelet 29. §-a
szerint megállapított mérték 50%-ánál nagyobb, és amenynyiben az újonnan teremtett vagy meg´órzött munkahelyek
támogatása munkahelyenként legalább 40 ezer [a textil
(TEÁOR DB 17) és ruházati (TEÁOR DB 18) ágazatban
legalább 30 ezer] eurónak megfelel´ó forintösszeg.
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20. Nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozás: olyan
vállalkozás, amely m´úködése során felhalmozott eredményéb´ól vagy a tulajdonosok, illetve a hitelez´ók által rendelkezésre bocsátott/bocsátható pénzeszközökb´ól nem képes
kötelezettségei teljesítésére.
21. Pályázati felhívás: támogatási program végrehajtása
érdekében megjelentetett felhívás a támogatási programban való részvételre.
22. Referencia ráta: a támogatástartalom, illetve az elszámolható költségek jelenértékének kiszámításához használt mutatószám. A következ´ó évre vonatkozó referencia
rátát a pénzügyminiszter a Pénzügyi Közlönyben december
31-ig teszi közzé. Egy projekt támogatástartalmának kiszámításához mindig a döntés id´ópontjában érvényes referencia rátát kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a
támogatás nyújtására milyen id´ótávon keresztül kerül sor.
23. Saját forrás: a kedvezményezett által a támogatott
projekthez biztosított forrás, amelybe az államháztartás
alrendszereib´ól nyújtott támogatás nem számítható be.
24. Szállítás: vasúti szállítás (TEÁOR I 98 60.10), egyéb
szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 98 I 60.23), közúti
teherszállítás (TEÁOR 98 I 60.24), tengeri szállítás
(TEÁOR 98 I 61.1), belvízi szállítás (TEÁOR 98 I 61.2),
valamint légi szállítás (TEÁOR 98 I 62.1 és I 62.2).
25. Támogatás címzettje: az a gazdasági tevékenységet
folytató vállalkozás, amely a támogatás odaítélésér´ól rendelkez´ó döntésben megnevezésre kerül, mint a támogatás
alanya.
26. Támogatás formája: különösen a vissza nem térítend´ó
és a visszatérítend´ó pénzeszközök nyújtása, kamatmentes
kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás, kedvezményes feltétel´ú kezességvállalás, állami t´ókejuttatás, adókedvezmény, adóalap-kedvezmény, ingyenesen
és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás,
ingatlanjuttatás, követelésr´ól való lemondás, tartozásátvállalás, kedvezményes bérlet, kedvezményes lízing.
27. Támogatás kedvezményezettje: a támogatás címzettje,
illetve az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás,
amelyet a támogatást nyújtó közvetve vagy közvetlenül
kedvez´óbb helyzetbe kíván hozni.
28. Támogatás koordinátor: az államháztartás m´úködési
rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Ámr.) meghatározott fogalom.
29. Támogatási cél: a támogatást nyújtó által egyedileg
meghatározott gazdasági, társadalmi vagy egyéb közérdek´ú
hatás, amelynek megvalósítását a támogatás célul t´úzte ki.
30. Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az
elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve.
31. Támogatási kategória: az 1. számú mellékletben szerepl´ó lista elemei.
32. Támogatási program: olyan jogszabályi rendelkezés,
amely támogatási cél megvalósítása érdekében el´ózetesen
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és egyedileg meg nem határozott kedvezményezettek számára — a tervezett államháztartási el´óirányzaton belül —
az abban lefektetett általános kritériumoknak való megfelelés alapján juttatott állami támogatást irányoz el´ó.
33. Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás:
az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma
250 f´ónél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb
40 millió eurónak megfelel´ó forintösszeg, vagy mérlegf´óösszege legfeljebb 27 millió eurónak megfelel´ó forintösszeg, továbbá ha abban az állam, az önkormányzat vagy
más támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozáson kívül es´ó vállalkozások tulajdoni részesedése — t´óke
vagy szavazati jog alapján — külön-külön és együttesen
sem haladja meg a 25%-ot.
34. Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI): a Pénzügyminisztérium szervezetében m´úköd´ó szervezeti egység, amely
ellátja a pénzügyminiszter felel´ósségi körébe es´ó, e rendelet hatálya alá tartozó feladatokat.
35. Támogatást folyósító: az állami támogatás támogatás
kedvezményezettjéhez történ´ó eljuttatásának pénzügyi lebonyolításában részt vev´ó szerv.
36. Támogatást nyújtó: az a költségvetési szerv, az általa
megbízott szerv, az irányítása alatt m´úköd´ó egyéb szerv
vagy személy, illetve a helyi önkormányzat, amely az egyedi
támogatás odaítélésér´ól dönt, vagy a támogatási program,
illetve a pályázati felhívás elkészítéséért felel´ós.
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ben az (1) bekezdésben hivatkozott véleménnyel, illetve
állásfoglalással a támogatást nyújtó nem ért egyet, az ügyet
a pénzügyminiszterrel közösen a Kormány elé terjesztheti.
Ebben az esetben a Kormány — az Európai Megállapodásban vállalt kötelezettségekkel összhangban — a támogatási tervezetet összeegyeztethet´ónek nyilváníthatja az Áht.
15. §-ával.
(3) Az Áht. 15. §-a alól mentesülnek az Európai Megállapodás III. Cím II. és III. fejezetében hivatkozott termékek el´óállítására nyújtott támogatások, a honvédelmi és
nemzetbiztonsági célra nyújtott támogatások, valamint a
társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 2001. december 31-én hatályban lév´ó rendelkezése
szerinti adókedvezmények, illetve a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján alkotott önkormányzati rendeleteknek a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény 22. § hatálybalépésének napjáig hatályban lév´ó rendelkezései szerinti
adókedvezmények, adómentességek, valamint azok az intézkedések, amelyek valamennyi belföldön m´úköd´ó vállalkozás által igénybe vehet´óek, tehát amelyekkel minden
vállalkozás megkülönböztetés nélkül élhet.

III. Fejezet
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

37. Támogatástartalom: a kedvezményezett számára
nyújtott állami támogatásnak, a 2. számú mellékletben foglalt módszertan alapján kiszámolt értéke.

A támogatás nyújtásának átláthatóvá válásával
összefügg´ó követelmények

38. Új támogatás: minden támogatási program és egyedi
támogatás, amely nem min´ósül létez´ó támogatásnak. Új
támogatásnak min´ósül a létez´ó támogatások módosítása is.

4. §

II. Fejezet
A rendelet hatálya

(1) Állami támogatás egyedi támogatásként vagy támogatási program keretében nyújtható.
(2) Támogatási célonként külön támogatási programot
kell létrehozni az állami támogatásokra, és azokat a jogszabályon belül elkülönítetten kell megjeleníteni az egyéb
támogatásokra vonatkozó szabályoktól.

2. §
E rendelet hatálya a támogatást nyújtókra, az általuk az
államháztartás alrendszereib´ól nyújtott támogatásokra és
a pénzügyminiszter ezzel kapcsolatos eljárására terjed ki.

Az Áht. 15. §-a alóli mentesülés jogcímei
3. §
(1) Összeegyeztethet´óek az Áht. 15. §-ával azok a támogatások, amelyek megfelelnek a jelen kormányrendeletben
foglaltaknak, valamint ha a IX. fejezet alapján adott el´ózetes vélemény, illetve állásfoglalás a támogatási tervezetet
nem kifogásolja.
(2) A központi költségvetésb´ól, illetve elkülönített állami pénzalapokból nyújtott támogatás esetében, amennyi-

5. §
(1) Az egyedi támogatás és a támogatási program szabályainak kötelez´ó tartalmi elemei az alábbiak:
I. a támogatást nyújtó szerv megnevezése;
II. a támogatás célja, azon belül támogatási kategóriánként:
a) a támogatás formája,
b) a támogatás maximális mértéke a támogatási intenzitás és/vagy a támogatástartalom maximális mértékében/összegében kifejezve,
c) a támogatás maximális mértéke a támogatási intenzitás és/vagy a támogatástartalom maximális mértékében/összegében kifejezve több forrásból igényelt támogatások esetén,
d) a kedvezményezettek köre,
e) a saját forrás mértéke,
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f) az elszámolható költségek köre,
g) az egyedi támogatás, illetve a támogatási program
hatálya,
h) a támogatási program esetében az abból történ´ó támogatásnyújtást kizáró feltételek,
i) az egyedi támogatás, a támogatási program, illetve az
az alapján megkötött támogatási szerz´ódés megsértésének
szankciói.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kategória csak a
kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott
támogatási kategória lehet.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelez´ó elemek
mellett az egyes támogatási kategóriák és támogatási formák tekintetében a IV—VIII. fejezetek más kötelez´ó elemeket is el´óírhatnak.

6. §
Támogatási szerz´ódés csak a támogatási programban,
illetve a pályázati felhívásban meghatározott támogatási
feltételek teljesítése esetén köthet´ó.

Támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályok
7. §
(1) Egy projekthez igénybe vett, az Áht. 15. §-ának hatálya
alá tartozó, bármely államháztartási forrásból származó
összes támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg
az e kormányrendeletben meghatározott támogatási intenzitást, ide nem értve a 3. § (3) bekezdésében, valamint a 40. §
(4) bekezdésében meghatározott támogatásokat.
(2) A 3. § (2) bekezdés alapján támogatott projektekhez
— a 3. § (3) bekezdése és a 40. § (4) bekezdésének kivételével — további állami támogatás nem nyújtható.
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9. §

Közvetlen exporttevékenység nem támogatható.

Az államháztartás alrendszereinek terhére történ´ó
ingatlanértékesítés vállalkozások részére
10. §
(1) Az államháztartás alrendszerei által tulajdonolt
vagyon terhére történ´ó ingatlanértékesítés nem min´ósül
állami támogatásnak, amennyiben
a) az értékesítés nyilvános meghirdetés során a legmagasabb árat ajánló részére történik,
b) az eladási feltételeket tartalmazó hirdetmény valamely országos vagy helyi napilapban legalább két hónapon
át, ismételten közzétételre került,
c) minden lehetséges vásárlónak lehet´ósége van arra,
hogy megvásárolja az ingatlant, és
d) a c) pont nem érinti a környezet, a közegészség,
valamint a közérdek védelme, a spekulatív és a közrendet
sért´ó ajánlatok kizárása érdekében tett korlátozásokat,
valamint a városi és regionális tervezéssel összefügg´ó el´óírásokat.
(2) Nem min´ósül állami támogatásnak az állami tulajdonban lév´ó ingatlan értékesítése akkor sem, ha az értékesítés legalább azon az áron történik, amelyet az adásvételi
tárgyalások megkezdése el´ótt egy vagy több, az érdekelt
felek és más állami szervek utasításától független, szakirányú végzettséggel rendelkez´ó értékbecsl´ó meghatározott.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontjának megfelel´ó
közzététel után sem sikerül az értékbecsl´ó által meghatározott áron értékesíteni az ingatlant, az értékesítés érdekében az ingatlan ára 5%-kal csökkenthet´ó.

(3) Egy vállalkozás által igénybe vett, a 40. § (4) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások összege három egymást követ´ó évben összesen nem haladhatja meg a 100 000
eurónak megfelel´ó forintösszeget.

(4) Amennyiben az ingatlan a (3) bekezdésben meghatározott árcsökkentés után sem értékesíthet´ó megfelel´ó
id´ón belül, a korábbi tapasztalatok alapján új értékbecslést
kell elvégeztetni.

(4) Az (1)—(3) bekezdés rendelkezéseinek betartásáért
— összhangban az Ámr. 79. § (10) bekezdésével — a támogatás koordinátor a felel´ós.

Kezességvállalás
11. §

Egyéb általános rendelkezések
8. §
(1) A VI. fejezet hatálya alá tartozó ágazatok csak az
adott ágazatra vonatkozó különös szabályok figyelembevételével támogathatók.
(2) A 41. és 47. § alapján bejelentett támogatási tervezet
szerinti támogatásnyújtás addig nem hajtható végre, amíg
jelen kormányrendelettel a tervezet nincs összhangban.

Jelen kormányrendelet értelmében nem min´ósül állami
támogatásnak
(1) az olyan egyedi kezességvállalás, amely esetében az
alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a kedvezményezett nincs nehéz pénzügyi helyzetben,
b) a kedvezményezett állami beavatkozás nélkül, piaci
feltételek mellett is hitelhez jutna,
c) a kezességvállalás egy adott pénzügyi tranzakcióra,
meghatározott összegre és meghatározott id´ótartamra
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vonatkozik, továbbá a kötelezettségvállalás mértéke nem
haladja meg a kedvezményezett fennálló hiteleinek
80%-át,
d) a kezességvállalás díja piaci áron kerül meghatározásra;

(4) Az alkalmazott kutatáshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költségének 75%-a, kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költségének 50%-a támogatható.

(2) az olyan kezességvállalási program, amely esetében
az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
a) a programból nehéz pénzügyi helyzetben lév´ó vállalkozás nem finanszírozható,
b) a kedvezményezett állami beavatkozás nélkül, piaci
feltételek mellett is hitelhez jutna,
c) a kezességvállalás egy adott pénzügyi tranzakcióra,
meghatározott összegre és meghatározott id´ótartamra vonatkozik, továbbá a kötelezettségvállalás mértéke nem haladja meg a kedvezményezett fennálló hiteleinek 80%-át,
d) a program feltételei reális kockázatelemzésen alapulnak, így a kedvezményezett vállalkozások által fizetett díjak lehet´óvé teszik, hogy a program bevételeib´ól fedezze
kiadásait,
e) a programban meghatározott feltételek a kockázat
valós értékelésén alapulnak és a program finanszírozása
legalább egyszer felülvizsgálatra kerül,
f) a fizetend´ó díjak fedezik egyaránt a kezességvállalással járó átlagos kockázatot és az adminisztratív költségeket, ideértve az állam által a program kezdetén nyújtott
t´óke átlagos megtérülését is.

(5) Az alábbi kutatás-fejlesztési támogatások nem min´ósülnek állami támogatásnak:
a) nem nyereségorientált fels´óoktatási vagy kutatási intézmények részére nyújtott kutatás-fejlesztési célú támogatás;
b) állami szerv által egy vállalkozásnak piaci feltételek
mellett nyújtott kutatás-fejlesztési megbízás (nyílt pályázati rendszer esetén).

Környezetvédelmi célú támogatás
13. §
A környezetvédelmi célra nyújtható beruházási támogatások maximális intenzitása:
a) TKV-k részére az új környezetvédelmi el´óírások teljesítése érdekében, az azok bevezetését követ´ó hároméves
id´ószakban: 15%;
b) a támogatási kérelem beadásának id´ópontjában hatályos környezetvédelmi el´óírásoknál kedvez´óbb értékek elérése céljából: a 29. §-ban meghatározott támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelve.

IV. Fejezet
HORIZONTÁLIS TÁMOGATÁSI CÉLOKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Energiatakarékossági, illet´óleg megújuló energiaforrások
használatát célzó támogatás

Kutatás-fejlesztési célú támogatás

14. §

12. §

(1) Energiatakarékossági beruházások esetében: a
29. §-ban meghatározott támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelve, illetve 50% (TKV-k esetében 60%)
közül a kedvez´óbb.

(1) A nyújtható támogatás maximális intenzitása:
a) alapkutatás esetén 100%;
b) alkalmazott kutatás esetén 60%;
c) kísérleti fejlesztés esetén 35%.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott
támogatási intenzitások az alábbi esetekben és mértékben
növelhet´ók:
a) az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó programok esetében 15 százalékponttal;
b) támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások (a továbbiakban: TKV) esetében 10 százalékponttal;
c) nemzetközi együttm´úködési projekt esetében 10 százalékponttal.

(2) A megújuló és hulladékból nyert energiaforrások
használatát célzó beruházások esetén, a 29. §-ban meghatározott támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelve.
Rendkívüli esetben, amennyiben a beruházás kiemelked´ó
közgazdasági, illetve nemzetgazdasági érdeket szolgál,
100%. A támogatott beruházás eredményeképpen létrejött eszközökhöz és létesítményekhez kapcsolódóan további támogatás a kés´óbbiekben nem adható. Amennyiben
a megújuló és hulladékból nyert energiaforrások használatát célzó beruházás olyan létesítményt hoz létre, amely egy
egész agglomerációt lát el: a 29. §-ban meghatározott támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelve, illetve
60% (TKV-k esetében 70%) közül a kedvez´óbb.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott
és a (2) bekezdés egy vagy több pontja szerint növelt támogatási intenzitás alkalmazott kutatás esetén a 75%-ot, kísérleti fejlesztés esetén az 50%-ot nem haladhatja meg.

(3) Az elektromos áram- és h´ó-el´óállítást egyszerre
megvalósító beruházások esetében, amennyiben a közös
el´óállítás következtében energiatakarékossági, illetve környezetvédelmi célok valósulnak meg: a 29. §-ban meghatá-
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rozott támogatási intenzitás 10 százalékponttal növelve,
illetve 50% (TKV-k esetében 60%) közül a kedvez´óbb.
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Megmentési és szerkezetátalakítási célú támogatás
19. §

15. §
A 13—14. §-ban meghatározott értékek kizárólag a környezetvédelmi célhoz közvetlenül kapcsolódó beruházás(rész) bekerülési értékének százalékában értend´ók.

16. §
(1) Szennyezett területek helyreállítására irányuló támogatás esetén, ha a szennyez´ó tevékenység folytatója nem
ismert vagy jogutód nélkül megsz´únt, és a környzetkárosító
tevékenység a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény hatálybalépését megel´óz´óen történt, az elszámolható költségek 100%-a téríthet´ó
meg. A támogatás nem haladhatja meg a helyreállítást
végz´ó vállalkozás tényleges költségeit.
(2) Környezetvédelmi célú m´úködési támogatás a 4. számú mellékletben foglaltak szerint nyújtható.

Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások
támogatása
17. §
(1) A TKV-knek tanácsadási tevékenységre, valamint
vásárokon és kiállításokon való részvétele céljából nyújtott
támogatás támogatástartalma legfeljebb az elszámolható
költségek 50%-a lehet.
(2) A tanácsadási tevékenység támogatása nem terjedhet ki a TKV alaptevékenységhez tartozó tanácsadás igénybevételének támogatására. Alaptevékenységhez tartozó tanácsadásnak számít különösen a rendszeres adótanácsadás.
(3) A TKV-knek vásárokon és kiállításokon való részvétel céljából nyújtott támogatás kiállításonként, illetve
vásáronként csak az els´ó megjelenéshez nyújtható.
(4) Az (1)—(3) bekezdésekben meghatározott támogatásokon túl, jelen rendelet egyéb rendelkezései alapján a
TKV-k további támogatásban is részesülhetnek.

Kockázati t´ókebefektetések
18. §
Az állami részvétellel m´úköd´ó kockázati t´ókealapok és
t´óketársaságok, vagy más hasonló céllal m´úköd´ó jogi személyek TKV-ket érint´ó befektetéseinek támogatása az
5. számú mellékletben foglaltak teljesülése esetén valósítható meg.

(1) Megmentési, illetve szerkezetátalakítási célból támogatás kizárólag nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozás részére nyújtható.
(2) Megmentési célú támogatás az az átmeneti támogatás, amely a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozás
pénzügyi problémáinak rendezése céljából nyújtható a
szerkezetátalakítási program elkészítéséig vagy a felszámolási eljárás megindításáig.
(3) Szerkezetátalakítási célú támogatás a szerkezetátalakítási program végrehajtásához szükséges állami szerepvállalás. A szerkezetátalakítási program olyan átfogó,
hosszú távú program, amelynek eredményeképpen a vállalkozás életképessége helyreáll.
(4) Nem nyújtható megmentési, illetve szerkezetátalakítási célú támogatás újonnan létrehozott vállalkozás részére.
(5) Szerkezetátalakítási célú támogatás ugyanazon vállalkozás, valamint annak jogutódjai részére tízévente csak
egyszer nyújtható.
(6) Kivételes esetekben, amikor a vállalkozás el´óre nem
látható, neki fel nem róható okok miatt került nehéz pénzügyi helyzetbe, az (5) bekezdésben foglaltaktól el lehet
tekinteni.

20. §
Megmentési célú támogatás az alábbi feltételek együttes
teljesítése esetén nyújtható:
a) a támogatás formája díjfizetés ellenében nyújtott kezességvállalás és hitel lehet. A támogatásnyújtásért a kedvezményezett vállalkozás által fizetend´ó díj mértéke nem
lehet alacsonyabb egy nem nehéz helyzetben lév´ó vállalkozás által a piacon igénybe vett hasonló szolgáltatásért fizetend´ó díj mértékénél;
b) a támogatás a vállalkozás életben tartásához szükséges mértékre korlátozódik;
c) a hitelt a teljes összeg folyósítását követ´ó tizenkét
hónapon belül vissza kell fizetni;
d) a támogatás kizárólag súlyos szociális nehézségek
mérséklése céljából nyújtható;
e) a vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a megmentési
célú támogatás els´ó részletének nyújtását követ´ó 6 hónapon belül bemutatja a szerkezetátalakítási programot a
támogatás nyújtásáért felel´ós szervnek, megindítja a felszámolási eljárást, vagy igazolja, hogy a kölcsönt teljes egészében visszafizette, illetve, hogy az állami kezességvállalás
megsz´únt.
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21. §

24. §

Szerkezetátalakítási célú támogatás az alábbi feltételek
együttes teljesítése esetén nyújtható:
a) A kedvezményezett valós piaci adatokon és elfogadott piaci feltevéseken alapuló szerkezetátalakítási programmal rendelkezik. A programnak biztosítania kell, hogy
végrehajtása esetén a vállalkozás pénzügyi, gazdasági helyzete belátható id´ón belül stabilizálódik, és további állami
támogatás nyújtására nem lesz szükség.
b) A kedvezményezett racionalizálja gazdálkodását.
Amennyiben a kedvezményezett vállalkozás által el´óállított termékek piacán többletkapacitás van, a támogatás
feltétele a kapacitás csökkentése.
c) A támogatott vállalkozás jelent´ós mértékben hozzájárul a szerkezetátalakítási költségekhez, a támogatás a
vállalkozás által nem finanszírozható minimális összegre
korlátozódik.
d) A kedvezményezett a szerkezetátalakítási programot
teljes mértékben végrehajtja.
e) A kedvezményezett évente részletes jelentést készít a
terv végrehajtásáról a támogatást nyújtó és a pénzügyminiszter részére.

(1) Munkahelymeg´órzési támogatásnak min´ósül a vállalkozás létszámcsökkentése elkerülésének támogatása
vagy a megváltozott munkaképesség´úek továbbfoglalkoztatása érdekében támogatott munkahely-átalakítás.

Foglalkoztatási célú támogatás

(2) Munkahelymeg´órzési támogatás csak kivételes esetekben nyújtható. Kivételes esetnek min´ósül különösen a
megváltozott munkaképesség´úek továbbfoglalkoztatása,
valamint az olyan földrajzi területen nyújtott munkahelymeg´órzési támogatás, ahol az életszínvonal az ország többi
területeihez képest rendkívül alacsony, illetve ahol magas
a munkanélküliek aránya.
(3) Munkahelymeg´órzési támogatás nyújtása esetén a
támogatás mértékének kiszámításakor a vállalkozás munkavállalóinak a támogatás nyújtását megel´óz´ó hónapra
számított átlagos statisztikai állományi létszámát kell figyelembe venni.
(4) A munkahelymeg´órzési támogatással fenntartott
munkahelyet a kedvezményezett vállalkozásnak — a támogatás megsz´únte után — a támogatási id´óvel azonos id´ótartamon keresztül folyamatosan fenn kell tartania.
(5) A nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozásokban
történ´ó munkahelymeg´órzésre biztosított támogatás tekintetében a 19—21. §-ban foglaltak az irányadók.

22. §
(1) A foglalkoztatási célú támogatás — a 23—25. §-ban
foglalt szabályok alapján — munkahelyteremtésre és munkahelymeg´órzésre nyújtható.
(2) Foglalkoztatási célú támogatás nem kapcsolódhat
termékel´óállítást szolgáló vagy szolgáltatásnyújtáshoz
kapcsolódó beruházáshoz.
(3) Amennyiben a foglalkoztatás b´óvítése termékel´óállítást szolgáló vagy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó
beruházással jár együtt, akkor az V. fejezetben foglaltak az
irányadók.

25. §
A foglalkoztatási célú támogatás id´óben korlátozott
ideig nyújtható, és meg kell határozni egy munkavállalóra
vetített értékét.

Képzési célú támogatás
26. §

(1) Munkahelyteremtésnek min´ósül az új munkahelyek
létrehozása (nettó munkahelyteremtés), amely az érintett
vállalkozás meghatározott id´óegység alatti átlagos statisztikai állomány létszámában jelent növekedést.

Képzési célú támogatásnak min´ósül valamennyi, munkavállalók új ismereteinek megszerzése céljából, a munkáltató által viselt költségeket ellentételez´ó, vagy a költségeket csökkent´ó állami intézkedés. A képzési célú támogatás nyújtása független a képzést nyújtó személy kilétét´ól,
továbbá attól, hogy a képzést a vállalkozás maga vagy köz-,
illetve magánintézmény biztosítja.

(2) Munkahelyteremtési támogatás kizárólag akkor
nyújtható, ha az munkanélküliek, pályakezd´ók, illetve hátrányos helyzet´úek foglalkoztatását biztosítja.

27. §

23. §

(3) Támogatás az újonnan létrehozott munkahelyek száma alapján nyújtható.
(4) A támogatással létrehozott munkahelyet a kedvezményezett vállalkozásnak — a támogatás megsz´únte után —
a támogatási id´óvel azonos id´ótartamon keresztül folyamatosan fenn kell tartania.

(1) Általános képzési támogatásnak min´ósül a munkavállalók munkakörében közvetlenül nem alkalmazható tudás megszerzését célzó elméleti és gyakorlati oktatás támogatása, amely olyan képesítés megszerzését célozza, amely
más munkaterületen és más vállalkozásoknál széles körben felhasználható.
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(2) Általános képzés esetén a nyújtható maximális támogatási intenzitás 60%. TKV-k esetében e mérték további
20 százalékponttal, hátrányos helyzet´ú munkavállalók esetében további 10 százalékponttal növelhet´ó.
(3) Hátrányos helyzet´únek min´ósülnek a 25 évesnél fiatalabb, állandó munkahellyel korábban nem rendelkez´ó
egyének, megváltozott munkaképesség´úek, valamint a fizikai, értelmi vagy pszichológiai szempontból fogyatékosnak
min´ósül´ó olyan személyek, akik munkavégzésre képesek.

28. §
(1) Speciális képzési támogatásnak min´ósül a munkavállaló munkakörében közvetlenül alkalmazható tudás
megszerzését célzó elméleti és gyakorlati oktatás támogatása. Az így megszerzett tudás más területeken és más
vállalkozásoknál történ´ó hasznosíthatósága korlátozott.
(2) Speciális képzés esetén a nyújtható maximális támogatási intenzitás 35%. TKV-k, illetve hátrányos helyzet´ú
munkavállalók esetében e mérték 10-10 százalékponttal
növelhet´ó.

V. Fejezet
A IV., VI. ÉS VIII. FEJEZET HATÁLYA ALÁ NEM
TARTOZÓ BERUHÁZÁSI ÉS M ´ÚKÖDÉSI
TÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
Beruházási támogatás
29. §
(1) Az e fejezet hatálya alá tartozó beruházási támogatások esetében a következ´ó maximális támogatási intenzitások engedélyezhet´ók:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld,
Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai
régiókban, valamint a 6. számú mellékletben felsorolt kistérségekben 50%,
b) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban
— az a) pontban foglalt kivételekkel — 45% ,
c) Pest megyében — az a) pontban foglaltak kivételével —
2002-ben és 2003-ban 50%, 2004-t´ól 40%,
d) Budapesten 2002-ben 40%, 2003-tól 35%.
(2) A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások TKV-k beruházásai esetében 15 százalékponttal
növekednek.
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tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jelleg´ú
ráfordításai jelentik.
(2) Az e fejezet hatálya alá tartozó támogatások és az
ahhoz tartozó projektek esetén a támogatásban részesül´ónek vállalnia kell, hogy
a) a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelel´óen öt évig folyamatosan
fenntartja és m´úködteti, vagy — amennyiben az elszámolható költségek a személyi jelleg´ú ráfordítások alapján kerülnek kiszámításra — az újonnan létesített munkahelyeket öt évig fenntartja, továbbá, hogy
b) a beruházás 25%-át saját forrásból finanszírozza,
amelybe az államháztartás alrendszereib´ól kapott támogatás nem számítható be.
(3) Új munkahelyeket a beruházás befejezését követ´ó
három éven belül lehet létrehozni.
(4) Beruházási célú támogatás csak
— új telephely létesítéséhez, vagy
— meglév´ó telephely b´óvítéséhez kapcsolódó tárgyi
eszköz beszerzéshez, immateriális javak beszerzéséhez,
vagy
— a termékben, nyújtott szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvet´ó változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszer´úsítés, diverzifikálás
vagy korszer´úsítés útján)
nyújtható, így karbantartás és felújítás nem finanszírozható.

M´úködési támogatás
31. §
(1) Kivételes esetben — a IV. és VI. fejezetben felsorolt
célok támogatása kivételével — m´úködési célra nyújtható
támogatás, amennyiben az hozzájárul az adott térség fejl´ódéséhez, arányos a megoldani kívánt hátránnyal, id´óben
korlátozott és csökken´ó mérték´ú.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a
IV. és VI. fejezetben foglalt célokat megvalósító m´úködési
támogatásokra vonatkozó szabályokat.

VI. Fejezet
EGYES ÁGAZATOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
RENDELKEZÉSEK
Európai Megállapodás 2. számú jegyz´ókönyvének hatálya
alá tartozó acéltermékek

30. §
32. §
(1) Az elszámolható költségeket az e fejezet hatálya alá
tartozó támogatások esetében — összhangban a 3. számú
melléklettel — a beruházás bekerülési értékébe tartozó

(1) Az Európai Megállapodás 2. számú jegyz´ókönyvének hatálya alá tartozó acéltermékek gyártásához csak
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kutatás-fejlesztési és környezetvédelmi célra a (2) és
(3) bekezdésben meghatározottak szerint, valamint üzemek teljes vagy részleges leállításához a 33. §-ban foglaltak
alapján nyújtható támogatás. Ezen termékek esetében
szerkezetátalakítási célra nem nyújtható támogatás.
(2) Kutatás-fejlesztési célra a 12. §-ban foglaltakkal
összhangban nyújtható támogatás.
(3) Környezetvédelmi célú támogatás a 13—16. §-ban
foglaltakkal összhangban nyújtható, továbbá támogatható
azon eszközök beszerzése is, amely által az új környezetvédelmi normáknak a támogatott vállalkozás meg tud
felelni.

33. §
(1) Üzemek teljes vagy részleges leállításának támogatása az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges:
a) ha a támogatás az elbocsátott vagy korengedményes
nyugdíjazású munkavállalóknak járó munkabérekhez és
azok járulékaihoz járul hozzá,
b) amennyiben a költségek olyan acélm´úvek részleges
vagy teljes leállítása kapcsán merülnek fel, amelyekben a
támogatás bejelentéséig termelés folyt.
(2) Üzemek leállításának támogatása megengedhet´ó akkor is, ha az Európai Megállapodás 2. számú jegyz´ókönyvének hatálya alá tartozó vas- és acélipari termékek el´óállításának folyamatos szüneteltetését célozzák, feltéve,
hogy
a) a vállalkozások 1996. január 1-je el´ótt jogi személlyé
váltak,
b) a vállalkozások az Európai Megállapodás 2. számú
jegyz´ókönyvének hatálya alá es´ó vas- és acélipari termékeket állítottak el´ó a támogatás bejelentéséig,
c) 1996. január 1-je óta a termelést és termel´ó egységeik
struktúráját nem szervezték át,
d) sem közvetlenül, sem közvetve nem irányítanak más
acélipari vállalkozást, és nem esnek más acélipari vállalkozás irányítása alá,
e) a termelés leállításától vagy a támogatás jóváhagyásától számított hat hónapon belül megsemmisítenek minden,
az Európai Megállapodás 2. számú jegyz´ókönyvének hatálya alá tartozó vas- és acélipari termékek el´óállítására használt berendezést.
(3) Amennyiben egy vállalkozás megfelel a (2) bekezdésben felsorolt feltételnek a (2) bekezdés d) pontja kivételével, támogatás az alábbi feltételek együttes teljesülése
esetén nyújtható:
a) A támogatás folyósítását legalább hat hónappal megel´óz´óen az adott vállalkozás jogilag és ténylegesen kiválik
az ´ót irányító vagy az irányítása alatt álló vállalkozás(ok)ból.
b) Egy független könyvvizsgáló igazolja, hogy a létrejött
vállalkozás saját eszközökkel és forrásokkal rendelkezik.

6885
Szénbányászat
34. §

(1) A szénbányászatban — a (2)—(4) bekezdések
szerint — abban az esetben nyújtható támogatás, ha az
a) a támogatott vállalkozás gazdaságos m´úködésének
helyreállítását szolgálja, vagy
b) a térség szociális problémáinak megoldását szolgálja,
vagy
c) a szénbányászat környezetvédelmi normákhoz való
igazodását segíti.
(2) Támogatás szénbányászatban tevékenyked´ó vállalkozásoknak kutatás-fejlesztési célra a 12. §-ban, környezetvédelemi célra a 13—16. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható.
(3) M´úködési támogatás a termelési költség és az eladási
ár közötti különbözet megtérítésére nyújtható, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
a) az egy tonnára jutó támogatás nem haladja meg a
termelési költség és a jöv´ó évben el´óre látható eladási ár
különbségét,
b) a támogatási összeget évente felülvizsgálják,
c) a támogatás nem eredményezi azt, hogy az így termelt
szén olcsóbb legyen, mint valamely harmadik országból
származó szén. Nem min´ósülnek harmadik országnak az
Európai Unió tagállamai,
d) a támogatás nem befolyásolja a szénfelhasználók
közti versenyt.
(4) M´úködési támogatás nyújtása el´ótt a támogatott
vállalkozások termelési költségeinek csökkentését el´óirányzó modernizációs, szerkezetátalakítási programot
kell készíteni, majd végrehajtani. Amennyiben ezt a kedvezményezett vállalkozás nem tudja eredményesen megtenni, akkor a fenti támogatásnak a bánya vagy egyes aknák
bezárásához kell kapcsolódnia.
(5) A szénbányászattal foglalkozó vállalkozások szerkezetátalakításához kapcsolódó különleges kiadások támogatása esetén azok a kiadások támogathatóak, amelyek
nem a vállalkozás folyó termeléséhez, hanem a szerkezetátalakításhoz kapcsolódnak, illetve a támogatás csak a felmerült költségek egy részét fedezheti.

Szintetikus szál ipar
35. §
(1) Beruházási támogatás a szintetikus szál iparban az
alábbi feltételek teljesülése esetén nyújtható:
a) A b) pont alá nem tartozó vállalkozásoknak a
29. §-ban meghatározott támogatási intenzitás 50% -áig
nyújtható,
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(i) ha a támogatás az érintett kapacitások lényeges
csökkentését eredményezi, vagy
(ii) ha az érintett termékek piacát kínálati hiány jellemzi, és a támogatás nem eredményez lényeges kapacitásnövekedést.
b) A TKV-knek legfeljebb a 29. §-ban meghatározott
támogatási intenzitás 75%-áig, ha az érintett termékek
piacát kínálati hiány jellemzi, és a támogatás nem eredményez lényeges kapacitásnövekedést.
c) A TKV-knek a 29. §-ban meghatározott támogatási
intenzitású támogatás nyújtható,
(i) ha a támogatás az érintett kapacitások lényeges
csökkentését eredményezi, vagy
(ii) ha az érintett termékek piacát kínálati hiány jellemzi, és a támogatás nem eredményez lényeges kapacitásnövekedést, valamint az érintett termékek új m´úszaki vagy
szervezési megoldást jelentenek.
(2) Támogatás kutatás-fejlesztési célra a 12. §-ban,
környezetvédelemi célra a 13—16. §-ban, megmentéshez
és szerkezetátalakításhoz a 19—21. §-ban, képzésre a
26—28. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható.
(3) Azokban a térségekben, ahol a munkanélküliség
magasabb az országos átlagnál, a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás a 22—25. §-ban foglaltakkal összhangban
nyújtható.
(4) Csekély összeg´ú támogatás a 40. § (4) bekezdésével
összhangban nyújtható.

Gépjárm´úipar támogatása
36. §
(1) A gépjárm´úvek, gépjárm´ú motorok, valamint a gépjárm´ú modulok és részegységek fejlesztéséhez, el´óállításához és összeszereléséhez — a (2) bekezdés kivételével —
támogatás csak a (3)—(7) bekezdésekben foglaltakkal
összhangban nyújtható.
(2) A jóváhagyott támogatási programból, amennyiben
a támogatás értéke nem haladja meg az 5 millió eurónak
megfelel´ó forintösszeget, és a projekt értéke 50 millió
eurónak megfelel´ó forintösszegnél kevesebb, a támogatás
nyújtására a IV., V. és VIII. fejezet megfelel´ó rendelkezései
vonatkoznak.
(3) Beruházási támogatás csak a 29—30. §-sal, továbbá
az a) és b), valamint a c) vagy d) ponttal összhangban
nyújtható.
a) Támogatás csak új telephelyhez vagy már létez´ó telephely b´óvítéséhez, illetve már létez´ó telephelyen elavult
gyártósorok teljes cseréjéhez nyújtható. Modernizáció és
racionalizáció nem támogatható.
b) A támogatást nyújtónak a végleges telephely kiválasztása céljából készített tanulmány alapján világosan bizonyítania kell, hogy a projekt gazdasági szempontból megvalósítható lenne egy másik helyszínen, az alternatív telep-
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helyen is. Az alternatív telephelynek az Európai Unióban
vagy Közép- és Kelet-Európa valamelyik országában kell
lennie.
c) A tervezett támogatási intenzitás nem haladja meg a
29. §-ban meghatározott maximális támogatási intenzitás
20%-át.
d) Amennyiben a tervezett támogatási intenzitás meghaladja a 29. §-ban meghatározott maximális támogatási
intenzitás 20%-át, a támogatási intenzitás nem lehet magasabb, mint az (i) pontban meghatározott költséghátrány
és az elszámolható költségek (ii) pont szerint módosított
hányadosa, de legfeljebb a 29. §-ban meghatározott vonatkozó maximális támogatási intenzitás.
(i) A támogatást nyújtónak csatolnia kell a bejelentéshez a végleges telephely költséghátrányára vonatkozó számításokat. A költséghátrány megegyezik a végleges és az
alternatív telephelyen felmerül´ó költségek különbözetével. A költségek között figyelembe kell venni a beruházás
bekerülési értékének jelenértékét, valamint meglév´ó telephelyek kib´óvítése, illetve már létez´ó telephelyen elavult
gyártósorok teljes cseréje esetén 3 év, új telephely létesítése esetén 5 év m´úködési költségeinek (a munkaer´ó, az
alkatrészek és anyagok, a készletezés, a szállítás költségei,
és egyéb költséghátrányok) jelenértékét, szokásos üzleti
tevékenység rendszeres és folyamatosan felmerül´ó költségek és a tevékenység megkezdéséhez szükséges költségek
szerint csoportosítva.
(ii) A támogatást nyújtónak szintén csatolnia kell a bejelentéshez a kedvezményezett vállalkozás, illetve a vele a
számvitelr´ól szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt
vállalkozásban lév´ó, gépjárm´úgyártással foglalkozó vállalkozás(ok) beruházást megel´óz´ó és azt követ´ó kapacitására
vonatkozó adatokat, valamint hogy létrejön-e új piaci szegmens az érintett piacon. A költséghátrány és az elszámolható költségek hányadosának módosítása a 7. számú melléklet szerint történik.
(4) A (3) bekezdés hatálya alá tartozó projektek esetében, a projekt els´ó körös beszállítóinak a projekttel
összefüggésben nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a projektre vonatkozó támogatási intenzitást. E ls´ó körös beszállítónak min´ósül az a
vállalkozás, amely árbevételének több, mint 50% -a a
projektet megvalósító vállalkozásnak történ ´ó értékesítésb´ól származik.
(5) Innovációhoz nyújtott beruházási támogatás legfeljebb közvetlenül és kizárólag a beruházás innovatív részének bekerülési értékét képez´ó elszámolható költségek
10%-a lehet.
(6) Támogatás környezetvédelemi célra a 13—16. §-ban,
kutatás-fejlesztési célra a 12. §-ban, képzésre a
26—28. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható.
(7) Megmentési és szerkezetátalakítási támogatás a
19—21. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható,
azonban a támogatásnak kapacitáscsökkenést kell ered-
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ményeznie, amelynek arányban kell állnia a támogatási
intenzitással.

haladhatja meg a 29. §-ban meghatározott maximális támogatási intenzitást.

(8) Csekély összeg´ú támogatás a 40. § (4) bekezdésében
foglaltakkal összhangban nyújtható.

(2) A számítási módszertant a 8. számú melléklet tartalmazza.

Tengerihajóépít´ó-ipar támogatása

VIII. Fejezet

37. §

Egyéb támogatási lehet´óségek

A 100 bruttóregisztertonnás és annál nagyobb tengeri
kereskedelmi hajók építéséhez, javításához és karbantartásához támogatás nem nyújtható.

40. §

Szárazföldi közlekedés támogatása
38. §
(1) Az alábbi bekezdésekben meghatározott szabályok
a közúti és vasúti szállítást végz´ó vállalkozások támogatására vonatkoznak.
(2) Támogathatóak az infrastrukturális beruházások,
illetve a 29—30. § szerinti beruházások azon feltétellel,
hogy — a (3) bekezdésben foglalt kivétellel — a gördül´óeszköz-beszerzés költségeit a támogatás elismerhet´ó költségei között nem lehet elszámolni.
(3) Támogatható a kombinált árufuvarozást el´ósegít´ó
eszközbeszerzés, feltéve, hogy azokat kizárólag kombinált
árufuvarozás céljából használják.
(4) Támogatás környezetvédelemi célra a 13—16. §-ban,
kutatás-fejlesztési célra a 12. §-ban, képzésre a
26—28. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható.

A IV—VII. fejezetekben meghatározott eseteken túl az
alábbi esetekben nyújtható támogatás:
(1) szociális jelleg´ú támogatások, amelyeket magánszemélyeknek, termékek vagy szolgáltatások vásárlására, fogyasztására nyújtanak azzal a feltétellel, hogy azokat nem
az áru eredetén alapuló megkülönböztetéssel nyújtják,
(2) kultúra és a kulturális örökség megóvásának
el´ómozdítására nyújtott támogatás,
(3) természeti katasztrófák vagy egyéb rendkívüli események következtében keletkezett károk elhárítására
nyújtott támogatás,
(4) csekély összeg´ú (de minimis) támogatás, abban az
esetben, ha az adott vállalkozás három év alatt ilyen jogcímen kapott támogatásainak jelenértéke nem haladja meg
a százezer eurónak megfelel´ó forint összeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenyked´ó vállalkozások és az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek,
(5) a társadalom közszolgáltatásokkal történ´ó ellátását
biztosító támogatás, amennyiben az a közszolgáltatás ténylegesen felmerült költségei tekintetében indokolt.

(5) Megmentési és szerkezetátalakítási támogatás a
19—21. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható, azonban a támogatásnak kapacitáscsökkenést kell eredményeznie, és a kapacitáscsökkenésnek arányban kell állnia a
támogatási intenzitással.

Az állami támogatások el´ózetes bejelentésének
és a pénzügyminiszter ezzel kapcsolatos eljárásának
szabályai

(6) Adott térség tömegközlekedésének min´óségét javító
járm´úrekonstrukcióhoz támogatás nyújtható.

41. §

VII. Fejezet
Nagyberuházásokra vonatkozó szabályok

IX. Fejezet

(1) Minden állami támogatást tartalmazó új támogatási
program, pályázati felhívás és egyedi támogatás tervezetét
(a továbbiakban: támogatási tervezet), ideértve a létez´ó
támogatások módosításait is, be kell jelenteni a pénzügyminiszternek.

39. §

(2) Nem kell bejelenteni a 3. § (3) bekezdésének hatálya
alá tartozó támogatásokat.

(1) Nagyberuházásokhoz a nyújtható támogatás maximális mértéke az adott térségben engedélyezhet´ó támogatási intenzitás, illetve a versenytényez´ó, a t´óke-munka tényez´ó és a regionális tényez´ó szorzata, amely azonban nem

(3) Nem kell bejelenteni azokat az önkormányzatok
által nyújtott támogatásokat, amelyeknek támogatástartalma éves szinten egy vállalkozás vonatkozásában a 8 millió
forintot nem haladja meg.

6888

MAGYAR KÖZLÖNY
42. §

A pénzügyminiszter el´ózetes bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárása el´ózetes vélemény, valamint állásfoglalás kiadásából áll.

43. §
Támogatási tervezetet tartalmazó el´óterjesztés jogszabálytervezetek véleményezésére csak a 49—52. § alapján
kialakított el´ózetes vélemény kiadását követ´óen bocsátható.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az el´ózetes
bejelentésnek meg kell felelnie a 48. §-ban foglaltaknak.

Az egyedi támogatások el´ózetes bejelentésének különös
szabályai
48. §
Egyedi támogatás el´ózetes bejelentése a mellékletben szerepl´ó bejelentési ´úrlap (9. számú melléklet) kitöltött példányából és a támogatást tartalmazó tervezet egy példányából
áll.

44. §
(1) Az el´ózetes bejelentési kötelezettség teljesítéséért az
a támogatást nyújtó a felel´ós, aki a támogatási programot
tartalmazó jogszabály vagy az egyedi támogatást el´óíró
határozat el´ókészítéséért felel.

A pénzügyminiszter eljárása el´ózetes véleményezés során

(2) Az (1) bekezdés szerint felel´ós támogatást nyújtó az
irányítása alá tartozó intézményben köteles kijelölni azt a
szervezeti egységet, amelynek vezet´óje az el´ózetes bejelentést elkészíti, és továbbítja a pénzügyminiszter részére.

(1) Az el´ózetesen bejelentett támogatási tervezetet a
pénzügyminiszter véleményezi (el´ózetes vélemény).

A támogatási programok el´ózetes bejelentésének
különös szabályai

49. §

(2) Az el´ózetes véleményben nyilatkozik a tervezetnek
az Áht. 15. §-ával és e kormányrendeletben meghatározott
szabályokkal való összeegyeztethet´óségér´ól, valamint az
Európai Megállapodás versenyjogi szabályaival való összhangjáról, részletes indokolással és javaslattétellel együtt.

45. §
Az el´ózetes bejelentés a mellékletben szerepl´ó bejelentési ´úrlap (9. számú melléklet) kitöltött példányából és a
támogatást tartalmazó tervezet egy példányából áll.

50. §
A pénzügyminiszter el´ózetes véleményét az el´ózetes bejelentés kézhezvételét´ól számított 20 munkanapon belül
köteles megadni.

46. §
A 47. § alá tartozó esetek kivételével, létez´ó támogatási
programból egyes kedvezményezettek részére történ´ó támogatásnyújtást nem kell el´ózetesen bejelenteni.

Létez´ó támogatási programból az érzékenynek min´ósül´ó
ágazatokban tevékenyked´ó vállalkozásoknak, valamint
a nagyberuházásokhoz történ´ó támogatásnyújtás

51. §
A pénzügyminiszter a 49. § szerinti tevékenysége során
— határid´ó megjelölésével — kiegészít´ó információt kérhet a 44. § (2) bekezdése szerint kijelölt szervezeti egység
vezet´ójét´ól. Ebben az esetben a 50. §-ban megszabott
határid´ó els´ó napja a kiegészít´ó információ kézhezvétele.

47. §
52. §
(1) A létez´ó támogatási programból és pályázati felhívásból az érzékenynek min´ósül´ó ágazatokban tevékenyked´ó vállalkozásoknak nyújtandó, valamint a nagyberuházásokhoz történ´ó támogatásnyújtást — a 3. § (3) bekezdés
hatálya alá tartozó támogatások kivételével — el´ózetesen
be kell jelenteni.

Amennyiben a pénzügyminiszter el´ózetes véleményében kifogásolja a tervezetet, a támogatást nyújtó vagy az
általa kijelölt személy az el´ózetes vélemény kézhezvételét´ól számított 8 munkanapon belül egyeztetést kezdeményezhet.
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Állásfoglalás

57. §

53. §
(1) A központi költségvetésb´ól, illetve elkülönített állami pénzalapokból nyújtott támogatás esetében, a tervezetnek a jogszabálytervezetek véleményezése eredményeként
kialakult változatát a pénzügyminiszter öt munkanapon
belül újból megvizsgálja (állásfoglalás).

(1) A központi költségvetésb´ól, illetve elkülönített állami pénzalapokból nyújtott támogatás esetében, amennyiben a pénzügyminiszter jelen kormányrendeletben el´óírt
kötelezettségek megsértését észleli, és a támogatási tervezettel nem ért egyet, határid´ó megjelölésével felszólítja a
támogatást nyújtót a 41. §-ban, illetve a 47. §-ban meghatározott kötelezettségének teljesítésére.

(2) A támogatási tervezetet tartalmazó el´óterjesztés
csak az (1) bekezdés szerinti állásfoglalással terjeszthet´ó a
Kormány elé.

(2) Amennyiben a támogatást nyújtó az (1) bekezdésben
megjelölt kötelezettségét nem teljesíti, a pénzügyminiszter
a (3) bekezdés szerint jár el.

54. §

(3) A pénzügyminiszter — hatáskörükkel összhangban
— a támogatást folyósítónál — különösen MÁK, ÁHH,
APEH és a fejezet felügyeletét ellátó szerv — kezdeményezi az e kormányrendeletben foglaltaknak nem megfelel´ó támogatások kifizetésének felfüggesztését, valamint
visszafizettetését.

A központi költségvetésb´ól, illetve elkülönített állami
pénzalapokból nyújtandó, kormánydöntést nem igényl´ó
támogatási tervezetek esetében, amennyiben a pénzügyminiszter el´ózetes véleményében kifogásolja a tervezetet,
és azzal a támogatást nyújtó nem ért egyet, a támogatást
nyújtó a Kormányhoz fordulhat.

Egyéb rendelkezések
55. §
(1) Az Európai Megállapodás 62. Cikkének 4. b) pontjában vállalt éves tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez
a 44. § (1) bekezdése szerint felel´ós támogatást nyújtó minden év július 1-jéig beszámolót készít a pénzügyminiszter
számára az el´óz´ó évben nyújtott támogatásokról.
(2) A beszámoló tartalmi elemeit a pénzügyminiszter
minden év március 15-éig tájékoztatóban teszi közzé.

56. §
A pénzügyminiszter az e rendelet alapján adott el´ózetes
véleményét és állásfoglalását, annak kiadását követ´ó
5 munkanapon belül, valamint a 9. számú mellékletben
meghatározott és kitöltött bejelentési ´úrlapot, feladataik
ellátásához megküldi
a) az önkormányzati támogatások esetében a területileg illetékes közigazgatási hivatal vezet´ójének,
b) a központi költségvetésb´ól, illetve elkülönített állami pénzalapokból nyújtott támogatás esetében a Magyar
Államkincstár Rt. (MÁK), az Államháztartási Hivatal
(ÁHH) és az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal
(APEH) vezet´ójének.

58. §
(1) E kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatban gyakorolt hatáskörük keretében a támogatást folyósító — különösen MÁK, ÁHH, APEH és a
fejezet felügyeletét ellátó szerv — ellen´órzi a támogatásról
adott pénzügyminiszteri el´ózetes vélemény, illetve állásfoglalás, valamint annak rendelkez´ó részében foglalt mentesítés meglétét.
(2) Amennyiben a MÁK, az ÁHH és az APEH az (1) bekezdésben foglalt eljárásuk során hiányosságokat észlel,
értesíti a támogatást nyújtót és a pénzügyminisztert.
A pénzügyminiszter öt munkanapon belül az 57. § (3) bekezdése szerint járhat el. Err´ól egyúttal értesíti a támogatást nyújtót is.

Létez´ó és be nem jelentett támogatások felülvizsgálata
59. §
(1) A központi költségvetésb´ól, illetve elkülönített állami pénzalapokból nyújtott létez´ó és be nem jelentett támogatásokat — a 3. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó támogatások kivételével — a pénzügyminiszter felülvizsgálhatja.
(2) Amennyiben a pénzügyminiszter úgy ítéli meg, hogy
a létez´ó, illetve be nem jelentett támogatás nincs összhangban az Áht. 15. §-ával és az e kormányrendeletben meghatározott szabályokkal, felszólítja a támogatást nyújtót az
Áht. 15. §-ával és az e kormányrendeletben meghatározott
szabályokkal való összhang megteremtésére (felszólítás).
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(3) A felszólítás az el´ózetes vélemény tartalmi és formai
szerkezetét követi.

62. §

(4) A központi költségvetésb´ól, illetve elkülönített állami pénzalapokból nyújtott támogatás esetében, amennyiben a támogatást nyújtó nem követi a felszólításban tett
javaslatokat, a pénzügyminiszter e kormányrendelet 57. §
(3) bekezdése szerint jár el.

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az Ámr.
79. § (2) bekezdésének els´ó két mondata helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

X. Fejezet
Átmeneti rendelkezések
60. §
E rendelet hatálybalépése el´ótt létez´ó támogatási programokat — a 3. § (3) bekezdésének kivételével — legkés´óbb 2003. január 1-jéig kell összhangba hozni jelen rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezésekkel.

Záró rendelkezések
61. §
(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.
(2) A pénzügyminiszter e rendeletben meghatározott
feladatait, a Pénzügyminisztérium szervezetén belül külön
szervezeti egység, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda útján
gyakorolja.
(3) E rendeletben megjelen´ó euróban meghatározott
összegek forintra való átszámolásakor a támogatási kérelem benyújtásának napját megel´óz´ó hónap utolsó napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyam
alkalmazandó.
(4) A pénzügyminiszter a referencia rátát a Pénzügyi
Közlönyben teszi közzé.
(5) A pénzügyminiszter irányelvet és tájékoztatót tesz
közzé a Pénzügyi Közlönyben, annak érdekében, hogy a
támogatást nyújtók a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban tudjanak eleget tenni az e kormányrendeletben
foglalt kötelezettségeiknek.
(6) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösség, valamint tagállamai közötti társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz az Európai Közösségek
10. számú mellékletben szerepl´ó jogszabályaival.

,,Az el´óirányzatok célrendszerének, rendeltetésének
meghatározására, támogatási célú felhasználásának tárgyévi keretösszegére, mértékére, a nyújtható támogatás arányára vonatkozó javaslatot [8/a. számú melléklet], az elkészített pályázati felhívás tervezetét és a vállalkozásoknak
nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjér´ól szóló kormányrendelet 9. számú mellékletében meghatározott bejelentési ´úrlapot az el´óirányzatért
kormányzati felel´ósséggel felruházott szerv vagy az el´óirányzat kezelésére jogszabály által felhatalmazott szerv
vezet´óje az éves költségvetés elfogadását követ´óen és a
pályázati felhívás kiadását megel´óz´óen köteles megküldeni
az ÁHH részére. A pályázati felhívás tervezetet az ÁHH az
Országos Támogatási Monitoring Rendszer kompatibilitás, valamint 15. pontjában foglaltak szempontjából egyetértési joggal kapja meg. Egyetértése esetén regisztrálja a
pályázati felhívás adatait az Országos Támogatási Monitoring Rendszerbe.’’
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az Ámr.
79. § (10) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(10) Egy projekthez igénybe vett, az Európai Megállapodás 62. Cikkének hatálya alá tartozó beruházási támogatások támogatási intenzitása egyik tervezési statisztikai
régióban, illetve más területi egységekben sem haladhatja
meg a külön rendeletben meghatározott mértéket. Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások min´ósítéséért és halmozott támogatások esetén a támogatási intenzitás mértékének betartásáért a támogatás koordinátor a felel´ós.’’
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az Ámr.
93/A. § b) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,b) a támogatástartalomra, illetve a támogatási intenzitásra vonatkozó mutatószámokat a vállalkozásoknak
nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjér´ól szóló kormányrendelet 2. és 3. számú mellékletében közölt számítási metodikának megfelel´óen kell
meghatározni, értelmezni, illetve számítani.’’
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások el´ózetes bejelentési kötelezettségér´ól és annak Európai Megállapodással való összhangjának vizsgálatáról szóló
76/1999. (V. 26.) Korm. rendelet, a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások el´ózetes bejelentési kötelezettségér´ól és annak Európai Megállapodással való összhangjának vizsgálatáról szóló 76/1999. (V. 26.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 51/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet,
valamint az Ámr. 7/a. és 7/b. számú melléklete.
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(5) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az Ámr.
8/a. és 8/b. számú mellékletei helyébe jelen rendelet
11. és 12. számú mellékletei lépnek.

AD. Foglalkoztatás
ADA. Munkahelyteremtés

(6) 2002. január 1-jét´ól a Magyar Köztársaság 2001. és
2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-a (9) bekezdésében a vállalkozásoknak nyújtott
állami támogatások el´ózetes bejelentési kötelezettségér´ól
és annak Európai Megállapodással való összhangjának
vizsgálatáról szóló 76/1999. (V. 26.) Korm. rendelet
3. §-ában, valamint 9—13. §-ában meghatározott eljárás
helyett jelen kormányrendelet 41. §-ában, valamint
48—54. §-ában meghatározott eljárást kell érteni.

AE. Képzés

(7) E rendelet hatálybalépését´ól, ahol jogszabály a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások el´ózetes bejelentési kötelezettségér´ól és annak Európai Megállapodással való összhangjának vizsgálatáról szóló 76/1999. (V. 26.)
Korm. rendeletet említi, ott az alatt jelen kormányrendeletet kell érteni.

6891

ADB. Munkahelymeg´órzés

AEA. Általános képzés
AEB. Speciális képzés
AF. Megmentés és szerkezetátalakítás
AFA. Megmentés
AFB. Szerkezetátalakítás
AG. Kultúra

B. Országos, valamennyi tervezési-statisztikai régiót
érint´ó területfejlesztési támogatás
BA. Az A. pont alá nem sorolható beruházási cél
BAA. Munkahelyteremtés
BAB. Egyéb beruházási cél

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez

BB. R egionális hátrány csökkentése érdekében nyújtott, id´óben korlátozott, mértékében csökken´ó m´úködési
támogatás

C. Ágazati
CA. Gépjárm´úipar
CB. Szénbányászat

Az egyes támogatási kategóriák

A. Horizontális célok
AA. Kutatás-fejlesztés
AAA. Alapkutatás
AAB. Alkalmazott (ipari) kutatás
AAC. Kísérleti (prekompetitív) fejlesztés
AB. Környezetvédelem

CC. Acélipar
CCA. Európai Megállapodás 2. számú jegyz´ókönyv hatálya alá tartozó acélipari vállalkozások
CCB. Európai Megállapodás 2. számú jegyz´ókönyv hatálya alá nem tartozó acélipari vállalkozások
CD. Szintetikus szál ipar
CE. Hajóépít´ó-ipar
CF. Szállítás, közlekedés
CFA. Vasúti, közúti és belvízi közlekedés és szállítás

ABA. Beruházás

CFB. Légi közlekedés és szállítás

ABB. M´úködési támogatás

CFC. Tengeri közlekedés és szállítás

ABC. Környezeti károk helyreállítása
AC. Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások
ACA. Beruházás
ACB. Tanácsadás
ACC. Kiállításokon való részvétel
ACD. Kockázati t´óke befektetés

D. Csekély összeg´ú támogatás

E. Természeti csapás és egyéb rendkívüli események
kompenzálása

F. A 3. § (2) bekezdése alapján Kormány általi eseti
mentesítés
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2. számú melléklet a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
Útmutató a támogatástartalom számításához
Az alábbiakban a leggyakoribb támogatási formák fogalma és támogatástartalmának számítása kerül bemutatásra,
számítási példákon keresztül.
A) Vissza nem térítend´ó támogatás
Fogalom: a kedvezményezett olyan direkt pénztranszferben részesül, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség.
Támogatástartalom: a kapott támogatás teljes összegének jelenértéke,
ahol
Q1
Q2
Q3
(...)
Qn
i

—
—
—

a több részletben folyósított támogatás els´ó évi részösszege (az 1. év a támogatás megítélésének éve)
a több részletben folyósított támogatás második évi részösszege
a több részletben folyósított támogatás harmadik évi részösszege

—
—

a több részletben folyósított támogatás n. évi részösszege
referencia kamatláb
TT = Q 1+

Q2
Q3
Qn
+
2 + (...) +
1+ i
(1+ i)
(1 + i)n–1

Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás 200 millió Ft vissza nem térítend´ó támogatást kap az alábbi ütemezésben: a támogatásról szóló
döntés évében 100 millió Ft, következ´ó évben 100 millió Ft.
referencia kamatláb = i = 15%
TT = 100+

100
= 100 + 87 = 187
1+ 0,15

A fenti konstrukció támogatástartalma 187 millió Ft.

B) Visszatérítend´ó támogatás
Fogalom: a kedvezményezett kamatmentes hitelhez jut, amelyet szerz´ódésben meghatározott feltételek mellett kell
visszafizetni.
Támogatástartalom: a piaci kamatláb és a hitelösszeg szorzatának jelenértéke az alábbi képlet szerint,
ahol
Q
i
P
F

—
—
—
—

hitel összege
referencia kamatláb, r = 1/(1+ i)
támogatás visszafizetésének id´ótartama, beleértve a türelmi id´ót is (év)
türelmi id´ó években (amíg nem kezd´ódik meg a hitel törlesztése)

rP–rF 
TT = Q×  1+


i× (P–F) 


2001/100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

6893

Példák a támogatástartalom számítására:
1. példa
Egy vállalkozás 200 millió Ft visszatérítend´ó támogatást kap egy összegben, amelyet türelmi id´ó nélkül kell
törlesztenie 2 év alatt, egyenl´ó részletekben.
referencia
Q =
i =
P =
F =

kamatláb = 15%
200
0,15, r = 1/(1+ 0,15) = 0,87
2
0


0,872 – 0,870 
0,76–1 
 = 37,43
TT = 200×  1 +
 = 200×  1 +

0,15× (2–0) 
0,3 



A fenti konstrukció támogatástartalma 37,43 millió Ft.

2. példa
Egy vállalkozás 200 millió Ft visszatérítend´ó támogatást kap egy összegben, amelyet 2 év alatt kell törlesztenie,
egyéves türelmi id´ó után, egyenl´ó részletekben.
referencia
Q =
i =
P =
F =

kamatláb = 15%
200
0,15, r = 1/(1+ 0,15) = 0,87
3
1


0,873 – 0,871 
0,66–0,87 
 = 58,63
TT = 200×  1 +
 = 200×  1 +


0,15×
(3–1)
0,3 




A fenti konstrukció támogatástartalma 58,63 millió Ft.

3. példa
Egy vállalkozás 400 millió Ft támogatást kap, fele vissza nem térítend´ó támogatás, másik fele visszatérítend´ó
támogatás. Ez utóbbit 2 év alatt kell törlesztenie, egyéves türelmi id´ó után, egyenl´ó részletekben.

TT = [200]+  200×



3
1 

 1+ 0,87 – 0,87   = 200+ 200×  1 + 0,66–0,87  = 258,63



0,15× (3–1)  
0,3 



Ebben a számításban az els´ó tag a vissza nem térítend´ó támogatás támogatástartalma, a második pedig a
visszatérítend´óé. A fenti konstrukció támogatástartalma 258,63 millió Ft.

C) Kedvezményes kamatú hitel/kölcsön
Fogalom: a kedvezményezett a piaci kamatnál kedvez´óbb feltételekkel (alacsonyabb kamatláb mellett) kap hitelt.
Támogatástartalom: a kedvezményes és a piaci kamatláb közötti különbség, valamint a hitelösszeg szorzatának
jelenértéke. A konkrét számítás az alábbi képlettel történik:
ahol
Q
i
i’

—
—
—

hitel összege
referencia kamatláb, r = 1/(1+ i)
kedvezményes kamatláb

6894

MAGYAR KÖZLÖNY
P
F

—
—

2001/100. szám

támogatás visszafizetésének id´ótartama, beleértve a türelmi id´ót is (év)
türelmi id´ó években (amíg nem kezd´ódik meg a hitel törlesztése)
 i’ 
rP–rF 
TT = Q×  1–   1 +

 i
i× (P–F) 



Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás 200 millió Ft 5%-os kedvezményes kamatú hitelt kap. A hitelt türelmi id´ó nélkül kell
törlesztenie 2 év alatt, egyenl´ó részletekben.
Q =
200
i =
0,15, r = 1/(1+ 0,15) = 0,87
i’ =
0,05
P =
2
F =
0


0,05  
0,872 – 0,870 
0,76–1 
1 +
 = 24,95
TT = 200 1 –
 = 200× 0,67×  1 +


0,15
0,15×
(2–0)
0,3 




E konstrukció támogatástartalma 24,95 millió Ft.

D) Kezességvállalás
Fogalom: az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv kötelezettségvállalása arra, hogy a kedvezményezett általi
nem teljesítés esetén a felvett hitelt/kölcsönt kamataival együtt visszafizeti. Ezáltal a kedvezményezett a piaci kamatlábnál alacsonyabb kamatláb mellett jut hitelhez.
Támogatástartalom: a kezességvállalással fedezett hitel kamatlába és a piaci kamatláb közötti különbség, szorozva a
hitelösszeggel, jelenértékre számítva, és csökkentve a kezességvállalásért fizetett díjjal. A támogatástartalomnak a
számítása a C) pontban, a kedvezményes kamatú kölcsönnél megadott képlet szerint történik,
ahol
Q
i
i’
P
F
PR

—
—
—
—
—
—

hitel összege
referencia kamatláb, r = 1/(1+ i)
a kezességvállalás miatti kedvezményes kamatláb
támogatás visszafizetésének id´ótartama, beleértve a türelmi id´ót is (év)
türelmi id´ó években (amíg nem kezd´ódik meg a hitel törlesztése)
kezességvállalásért fizetett prémium

Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás 200 millió Ft hitelt vesz fel állami garanciával, így a bank kedvez´óbb, 12% kamatlábbal nyújtja
a hitelt. A hitelt türelmi id´ó nélkül kell törlesztenie 2 év alatt, egyenl´ó részletekben. A kezességvállalásért
1 millió Ft-ot fizet.
Q
i
i’
P
F
PR

=
=
=
=
=
=

200
0,15, r = 1/(1+ 0,15) = 0,87
0,12
2
0
1

 0,12  
0,872–0,870  
  1+
TT =  200 1–
  –1=

(0,15× (2–0)  
 0,15  


A fenti konstrukció támogatástartalma 6,5 millió Ft.



0,76–1  
 200× 0,2×  1+
  –1= 6,5
0,3  
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E) Kamattámogatás
Fogalom: a kedvezményezett által fizetend´ó kamat egészének vagy egy részének átvállalása.
Támogatástartalom: az átvállalt kamatösszeg jelenértéke. A támogatástartalom számítása a vissza nem térítend´ó
támogatás analógiájára történik,
ahol
Q1
Q2
Q3
(...)
Qn
i

—
—
—

az els´ó évben nyújtott kamattámogatás
a második évben nyújtott kamattámogatás
a harmadik évben nyújtott kamattámogatás

—
—

az n. évben nyújtott kamattámogatás
referencia kamatláb
TT = Q 1+

Q2
Q3
Qn
+
+ (...) +
1+ i
(1+ i)2
(1 + i)n–1

Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás 200 millió Ft hitelt vesz fel. A fizetend´ó kamatból 10 százalékpontot az állam vállal át. A hitelt
türelmi id´ó nélkül kell törlesztenie 2 év alatt, egyenl´ó részletekben.
Q1 =
Q2 =
i =

200× 0,1=20
(200—100) × 0,1=10
15%
TT = 20+

10
= 20+ 8,7= 28,7
1+ 0,15

E konstrukció támogatástartalma 28,7 millió Ft.

F) Adókedvezmény
Fogalom: a kedvezményezettnek a törvényben meghatározott általánosan érvényes adónál kevesebb adót kell fizetnie
az adó alapjának, illetve az adó mértékének csökkentése vagy elengedése miatt.
Támogatástartalom: az adókedvezmény támogatástartalmának kiszámítása a vissza nem térítend´ó támogatáshoz
hasonlóan történik. A számítás során a kapott támogatás vagyis az adókedvezmény teljes összegének jelenértékét kell
kiszámítani.

G) T´ókejuttatás
Fogalom: a kedvezményezett vállalkozásnak t´ókejuttatást biztosít az államháztartás alrendszeréhez tartozó szerv,
annak ellenére, hogy a juttatást az 5. számú mellékletben meghatározott piaci magánbefektet´ó elvével nem lehet
alátámasztani.
Támogatástartalom: amennyiben a piaci magánbefektet´ó elvének érvényesülése esetén nem került volna sor támogatás
nyújtására, akkor a támogatástartalmat a következ´óképpen kell számítani. A t´ókejuttatás megfelel´óen diszkontált
értékéb´ól (beleszámítva a nyújtott t´ókét és a t´ókejuttatással kapcsolatban felmerült költségeket) le kell vonni a
t´ókejuttatással megszerzett befektetés diszkontált értékét. A befektetés értékénél közvetlenül a befektetésb´ól származó,
a jöv´óben elvárt eredményeket (veszteséget vagy nyereséget) kell figyelembe venni, amelyeket a várható kockázattal kell
módosítani. A befektetés költségeinek, illetve eredményének diszkontálása a vissza nem térítend´ó támogatáshoz
hasonlóan történik, majd a diszkontálással kapott két értéket kell kivonni egymásból.
T1 —
T2 —
Tn —

az els´ó évben nyújtott t´ókejuttatás részösszege (az 1. év a támogatás megítélésének éve)
a második évben nyújtott t´ókejuttatás részösszege
az n. évben nyújtott t´ókejuttatás részösszege
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E2
En
i

—
—
—
—
—
—
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az el´ó évben a t´ókejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerül´ó egyéb költségek
az n. évben a t´ókejuttatással közvetlen kapcsolatban felmerül´ó egyéb költségek
a támogatott vállalkozás t´ókejuttatásból származó, kockázattal módosított els´ó évi eredménye
a támogatott vállalkozás t´ókejuttatásból származó, kockázattal módosított második évi eredménye
a támogatott vállalkozás t´ókejuttatásból származó, kockázattal módosított n. évi eredménye
referencia kamatláb

 T 2+ K2 
 T + K  
 E 
 En  

 + (...)+  n n n   – E 1+  2  + (...)+ 
TT =  (T 1+ K1)+ 


1+ i 
1+ i 
 (1+ i) –1   
 (1+ i)n–1  




 



Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás az els´ó évben 100 millió Ft, majd a második évben 50 millió Ft t´ókejuttatásban részesül.
A támogatást nyújtónak a t´ókejuttatás miatt az els´ó évben további 2 millió Ft közvetlen kiadása merül fel.
A beruházás eredményeként az els´ó évben 12 millió Ft veszteség, a második évben 5 millió veszteség, a harmadik
és negyedik évben 10—10 millió Ft nyereség keletkezik.
referencia kamatláb = i = 12%
T1
T2
K1
E1
E2
E3
E4

=
=
=
=
=
=
=

100
50
2
–12
–5
10
10

 50   
 –5 
  – (–12)+ 
+
TT =  (100+ 2)+ 

 1+ 0,12   
 1+ 0,12 



10



3–1  +
 (1+ 0,12) 





10



4–1  
 (1+ 0,12)  



TT = [102+ 44,64]–[(–12)+ (–4,46)+ (7,97)+ (7,12)]
TT = [146,64]–[–1,37]= 148,01
A fenti konstrukció támogatástartalma 148,01 millió Ft.

H) Egyéb, nem pénzbeli juttatás
Fogalom: a kedvezményezett a piaci árnál alacsonyabb áron és/vagy kedvez´óbb feltételekkel jut valamely ingó vagy
ingatlan vagyontárgyhoz, illetve szolgáltatáshoz.
Támogatástartalom: a piaci ár és a fizetett ár különbözetének jelen értéke.
Példa a támogatástartalom számítására:
Egy vállalkozás ingyen jut egy olyan építési telekhez, melynek piaci értéke 100 millió Ft.
E konstrukció támogatástartalma 100 millió Ft.

3. számú melléklet a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
Útmutató a támogatási intenzitás számításához
A támogatás fels´ó határának mér´ószáma a támogatási intenzitás, amely a támogatástartalom és az elszámolható
költségek jelenértékének hányadosa. A támogatási intenzitás kiszámításakor a több év alatt nyújtott támogatások, illetve
a több év alatt felmerül´ó elszámolható költségek esetén azok jelen értékét ugyanazon referencia ráta figyelembevételével
kell meghatározni.
Az alábbiakban az egyes támogatási kategóriáknál figyelembe veend´ó elszámolható költségek kerülnek meghatározásra. Az egyes támogatási kategóriák elszámolható költségei között fel nem sorolt tételeket a támogatási intenzitás
meghatározásakor nem lehet figyelembe venni.
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Az egyes támogatási kategóriáknál a figyelembe vehet´ó tételek a következ´ók:
AA. — Kutatási-fejlesztési célú támogatás esetében:
— Kizárólag az adott kutatási programban részt vev´ó kutatók, technikusok, egyéb kisegít´ó személyzet
személyi jelleg´ú ráfordításai a számvitelr´ól szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)
79. §-a szerint.
— Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt eszközök (m´úszerek, berendezések, telek, építmények) bekerülési értékének a számviteli törvény 47—48., 51. §-ai szerint részét képez´ó tételek.
(A számviteli törvény 25. § (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke — támogatási
szempontból — csak akkor vehet´ó figyelembe, ha azokat a vállalkozás más szervezett´ól vásárolta.)
— Kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások (konzultáció,
technikai, kutatási szolgáltatások, közm´úszolgáltatás), egyéb szolgáltatások (szolgáltatási eljárási díj)
költségei a számviteli törvény 78. §-ának (2)—(4) bekezdése szerint.
AB. — Környezetvédelmi célú támogatás esetében:
ABA. Beruházás
— Környezetvédelmi cél megvalósítása érdekében beszerzett eszközök bekerülési
értékébe tartozó tételek:
= a számviteli törvény 47—48., 51. §-ai szerint, feltéve, hogy ezen beszerzések szigorúan a környezetvédelmi cél megvalósítására korlátozott beruházási költségek.
ABB. M´úködési támogatás
— M´úködési támogatás esetében a 4. számú mellékletben foglaltak az irányadók.
ABC. Környezeti károk helyreállítása
— Kizárólag a korábbi környezeti károkozások helyreállítása során felmerült költségek, a számviteli
törvény 78—81. §-ai szerint. Az így figyelembe vett költségek összegét csökkenteni kell a számításoknál a helyreállított földterület értéknövekedésének összegével.
AC. — Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások támogatása esetében:
ACA. Beruházás
— Összhangban a BA. pont alatt elszámolható költségekkel.
ACB. Tanácsadás
— Konzultáció, tanácsadás miatt igénybe vett szolgáltatások költségei a számviteli törvény 78. §-ának
(3) bekezdése szerint.
ACC. Kiállításokon való részvétel
— A számviteli törvény 78—80. §-ai szerint, feltéve, hogy ezek a költségek a vállalkozás által igénybe
vett kiállítási hely bérlése, felállítása és m´úködtetése kapcsán merültek fel.
AD. — Foglalkoztatási támogatás esetén:
ADA. Munkahelyteremtés
— Az újonnan felvett munkavállalók (az újonnan létesített munkahelyek számának nettó növekedése
az érintett vállalkozásban) személyi jelleg´ú ráfordításainak 12 havi összege a számviteli törvény
79. §-a szerint.
ADB. Munkahelymeg´órzés
— A meg´órzött munkahelyeken dolgozó munkavállalók személyi jelleg´ú ráfordításainak 12 havi
összege a számviteli törvény 79. §-a szerint.
AE. — Képzési célú támogatás esetében:
— A képzéshez nyújtott szaktanácsadói munka költségei, az oktatók személyi jelleg´ú ráfordításai a számviteli
törvény 78. §-ának (3) bekezdése és 79. §-a szerint.
— Az oktatók és a képzésben részesül´ók utazási költségei a számviteli törvény 78. § (3) és 79. §-ának
(3) bekezdései szerint.
— A képzés céljából vásárolt vagy el´óállított eszközök (kiadványok, segédeszközök) számlázott értéke,
illetve a számviteli törvény 51. §-ának (1) bekezdése szerinti közvetlen önköltsége.
— A képzéshez használt eszközöknek a képzés id´ótartamára elszámolt értékcsökkenési leírása a számviteli
törvény 80. §-a szerint.
— A képzésben részesül´ók személyi jelleg´ú ráfordításai a számviteli törvény 79. §-a szerint, maximum az
el´óz´óekben felsoroltak összegéig.
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BA. — Az A. pont alá nem sorolható beruházási célú támogatás esetében:
BAA. Munkahelyteremtésre nyújtott beruházási támogatás
— A számviteli törvény 79. §-a szerint elszámolható, az újonnan felvett munkavállalók (az újonnan
létesített munkahelyek számának nettó növekedése az érintett vállalkozásban) személyi jelleg´ú
ráfordításainak 24 havi összege.
BAB. Egyéb célra nyújtott beruházási támogatás
— A számviteli törvény 47—48., 51. §-ai szerint elszámolható eszközök bekerülési értéke, melyen
belül az immateriális javak beszerzésének értéke nem haladhatja meg a bekerülési érték 25 százalékát. Szinten tartó beruházásra fordított költségek nem elszámolhatóak.
C. — Ágazati támogatások
— Az A., illetve B. pont alatti megfelel´ó kategóriánál felsorolt költségekkel összhangban.

4. számú melléklet
a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
Környezetvédelmi és energetikai célú m´úködési
támogatás
Környezetvédelmi és energetikai célú m´úködési támogatás az alábbi esetekben nyújtható:
(1) A m´úködési támogatás hulladékkezelésre, illetve
energiamegtakarításra maximum ötéves id´ótartamra az
alábbi két módon nyújtható:
a) amennyiben a támogatás csökken´ó mérték´ú, az els´ó
évben a megengedhet´ó támogatási intenzitás 100%, amelyet lineárisan csökkenteni kell, hogy az utolsó évben 0%
legyen;
b) nem csökken´ó mérték´ú támogatás esetében a támogatási intenzitás fels´ó határa 50%.
(2) Környezetvédelmi célú m´úködési támogatás adókedvezmény formájában környezetvédelmi adók alól történ´ó mentesítéssel nyújtható, melynek id´ótartama legfeljebb tíz év lehet. Az adókedvezményt megállapító határozatnak tartalmaznia kell a kedvezményezett kötelezettségvállalását környezetvédelmi célok teljesítésére, illetve
konkrét környezetvédelmi intézkedések bevezetésére
(pl. energiamegtakarítás, emissziócsökkentés stb.). Amenynyiben a kedvezményezett nem teljesíti a vállalt kötelezettséget, további kedvezményre nem jogosult, illetve az igénybe vett kedvezményeket vissza kell fizetnie.
(3) A megújuló és a hulladékból nyert energiaforrások,
az elektromos áram és a h´ó együttes termelésének támogatása az alábbi négy mód egyikének megfelel´óen történhet:
a) A megújuló és a hulladékból nyert energiaforrásból
nyert energia termelési költsége és az adott energia piaci
ára közötti különbség kompenzálása a megújuló energiát
termel´ó létesítmény értékcsökkenési leírásával egyenér-

ték´ú támogatásán keresztül. E támogatás kiszámításakor
figyelembe kell venni az adott létesítmény létrehozásához
kapcsolódóan nyújtott beruházási támogatást. Amennyiben bizonyítható, hogy ez az adott megújuló és hulladékból
nyert energiaforrás csekély versenyképessége miatt szükséges, a támogatás a vállalkozás t´ókemegtérülését is tartalmazhatja.
b) Piaci mechanizmusok, pl. zöld bizonyítványok vagy
tenderek bevezetése. Amennyiben ezek a rendszerek állami támogatásnak min´ósülnek, nem vezethetnek a megújuló és hulladékból nyert energia túlkompenzálásához, illetve nem téríthetik el a megújuló és hulladékból nyert energia termel´óit attól, hogy versenyképesebbek legyenek.
c) A megújuló és hulladékból nyert energia által helyettesített energia termelésének externális költségei és a megújuló és hulladékból nyert energia termelésének externális
költségei közötti különbség támogatása. Ennek a támogatásnak a mértéke nem haladhatja meg a 0,05 EUR/kWhának megfelel´ó forintösszeget. Amennyiben az e számítás
alapján odaítélt támogatás összege meghaladja a
(3) a) pontban foglaltak szerint számított támogatás
összegét, a két támogatási összeg különbségét a kedvezményezett vállalkozásnak újra a megújuló és hulladékból
nyert energiaforrásokra irányuló beruházásra kell fordítani. Ezenfelül, az ebben a pontban foglaltak alapján odaítélt
támogatásnak egy olyan támogatási program részét kell
képeznie, amely egyenl´ó elbírálásban részesíti a megújuló
és hulladékból nyert energiaforrások ágazatában tevékenyked´ó vállalkozásokat. A támogatási programnak úgy kell
rendelkeznie, hogy ne érje diszkrimináció az azonos megújuló és hulladékból nyert energiaforrás termel´óit. A támogatási programot ötévente felül kell vizsgálni.
d) M´úködési támogatás adható az (1) bekezdés a) és
b) pontjaiban foglaltakkal összhangban.
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5. számú melléklet
a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
Állami részvétellel m´úköd´ó kockázati t´ókealapok,
t´óketársaságok és más hasonló céllal m´úköd´ó jogi
személyek TKV-ket érint´ó befektetéseire vonatkozó
szabályok
Fogalmak:
Vállalkozások megalakulása, m´úködésük korai szakasza:
amennyiben a vállalkozások — bár lehetnek éppen alakulás alatt vagy m´úködhetnek már rövid ideje — termékeiket
még nem hozták kereskedelmi forgalomba vagy amennyiben a vállalkozás még a kutatás és termékfejlesztés szakaszában van, vagy amennyiben a termékfejlesztés szakasza
már lezárult és további pénzügyi befektetésre van szüksége
ahhoz, hogy a gyártást és kereskedelmi forgalmazást elindíthassa.
Piaci magánbefektet´ó elve: nem min´ósül állami támogatásnak azon t´ókejuttatás, melyet az adott kedvezményezett
vállalkozás jelenlegi és a jöv´óben várható pénzügyi, gazdasági, piaci helyzetének ismeretében, csak a közép- és
hosszú távú jövedelmez´óségi szempontokat figyelembe véve nem állami tulajdonú és/vagy irányítású gazdálkodó
szerv is végrehajtana/végrehajtott volna.
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i) amennyiben kizárt a más állami forrásból származó
támogatásokkal való halmozódás, a 3. § (3) és a 40. §
(4) bekezdésének kivételével.

6. számú melléklet
a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
A 29. § (1) bekezdésének a) pontja alá tartozó
kistérségek
— Ceglédi
— Celldömölki
— Csornai (2002-ben)
— Lenti (2002-ben)
— Letenyei
— Nagykátai
— ´Óriszentpéteri
— Szobi
— Téti
— Vaspári
— Z alaszentgróti

A kockázati t´ókealapnak és t´óketársaságnak az alábbi
feltételek többsége teljesülése esetén nyújtható támogatás:
a) amennyiben a kockázati t´ókealap mikro-, kis- és
középvállalkozások befektetéseihez, valamint támogatási
szempontból kedvezményezett vállalkozások megalakulásához és m´úködésük korai szakaszában nyújt segítséget;
b) amennyiben a kockázati t´ókealap a kedvezményezett
vállalkozás finanszírozását jelent´ós részben t´ókejuttatás
formájában biztosítja;
c) amennyiben a kockázati t´ókealap tulajdonosai között piaci magánbefektet´ó is képviselteti magát;
d) amennyiben a kockázati t´ókebefektetések profitorientáltak, az alap vezetésének díjazása függ az alap befektetéseinek hozamától;
e) amennyiben az alapkezel´ó felügyelete biztosított;
f) amennyiben az alapból a befektet´ók kedvezményes
befektetési lehet´óségekhez nyilvánosan meghirdetett módon jutnak hozzá;
g) amennyiben a kizárólag egyes ágazatokba történ´ó
befektetéseket kereskedelem-politikai szempontok, illetve a közérdek indokolja;
h) amennyiben a befektetési döntések üzleti terveken
alapulnak , illetve a befektetést részletes termék-, nyereség-,
illetve értékesítési elemzések igazolják;

7. számú melléklet
a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
Gépjárm´úipar támogatása esetén alkalmazandó
támogatási intenzitás számítása
Amennyiben a tervezett támogatási intenzitás meghaladja a 29. §-ban meghatározott maximális támogatási intenzitás 20%-át, a támogatási intenzitás nem lehet magasabb, mint a 36. § (3) bekezdés d) pont (i) alpontban meghatározott költséghátrány és az elszámolható költségek e
melléklet szerint módosított hányadosa, de legfeljebb a
29. §-ban meghatározott vonatkozó maximális támogatási
intenzitás.
A költséghátrány és az elszámolható költségek hányadosának módosítása az alábbiak szerint történik:
— a hányadost növelni kell 2 százalékponttal, ha a beruházás utáni és el´ótti kapacitás aránya legfeljebb 0,99;
— a hányadost növelni kell 1 százalékponttal, ha a beruházás utáni és el´ótti kapacitás aránya 0,99 és 1,01 közé
esik.;
— a hányadost csökkenteni kell 2 százalékponttal, ha
beruházás utáni és el´ótti kapacitás aránya legalább 1,01.
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8. számú melléklet a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
Nagyberuházások esetén megengedhet´ó maximális támogatási intenzitás kiszámítása
Fogalmak:
Abszolút hanyatló piac: ahol az adott termék fogyasztásának átlagos növekedési rátája az utolsó öt évben negatív.
Hanyatló piac: amennyiben az utolsó öt évben az adott termék fogyasztásának átlagos éves növekedési rátája (termelés
plusz export mínusz import) jelent´ósen (legalább 10%-kal) alatta marad a feldolgozóipar növekedési rátája éves
átlagának, kivéve, ha a termék iránti relatív kereslet er´ósen növekszik.
Közvetett munkahelyteremtés: az els´ó körös beszállítók, valamint a fogyasztók körében létrehozott munkahelyek.
Strukturális túlkapacitás: amennyiben a releváns (al)ágazatban az utolsó öt év átlagában a kapacitáskihasználtsági ráta
több mint két százalékponttal a feldolgozóipari kapacitáskihasználtsági ráta alatt marad.
Súlyos strukturális túlkapacitás: amennyiben a releváns (al)ágazatban az utolsó öt év átlagában a kapacitáskihasználtsági ráta több mint öt százalékponttal a feldolgozóipari kapacitáskihasználtsági ráta alatt marad.
R =
a támogatott térségben lév´ó nagyvállalkozásoknak nyújtható megengedett maximális támogatásintenzitás (térségi plafon)
T =
versenytényez´ó
I =
t´óke-munka tényez´ó
M =
regionális tényez´ó
A megengedhet´ó maximális támogatásintenzitás képlete ezek alapján: R× T× I× M.
A három fenti tényez´ó tartalma az alábbi:
Versenytényez´ó (T)

Szorzó

(i) súlyos strukturális túlkapacitással rendelkez´ó ágazatban és/vagy abszolút hanyatló piacon
kapacitásnövekedést eredményez´ó projekt esetében

0,25

(ii) strukturális túlkapacitással rendelkez´ó ágazatban és/vagy hanyatló piacon kapacitásnöveke dést eredményez´ó projekt esetében, amely valószín´úleg meger´ósíti a kedvezményezett jelent´ós
piaci részesedését

0,50

(iii) strukturális túlkapacitással rendelkez´ó ágazatban és/vagy hanyatló piacon kapacitásnöveke dést eredményez´ó projekt esetében

0,75

(iv) amennyiben a fenti három esetben leírt negatív hatás nem valószín´úsíthet´ó

1,00

T´óke-munka tényez´ó (I)
Beruházás értéke / új vagy meg´órzött munkahely
(ezer euró)

Szorzó

<200

1,0

200—400

0,9

401—700

0,8

701—1000

0,7

>1000

0,6
Regionális tényez´ó (M)

Szorzó

(i) Nagymérték´ú közvetett munkahelyteremtés esetén, amennyiben a támogatott beruházás
eredményeként a közvetett és a közvetlen munkahelyteremtés aránya nagyobb, mint 1

1,50

(ii) Közepes mérték´ú közvetett munkahelyteremtés esetén, amennyiben a támogatott beruházás
eredményeként a közvetett és a közvetlen munkahelyteremtés aránya 0,5 és 1 között van

1,25

(iii) Kismérték´ú közvetett munkahelyteremtés esetén, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként a közvetett és a közvetlen munkahelyteremtés aránya kisebb, mint 0,5

1,00
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9. számú melléklet a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
Bejelentési ´úrlap
A támogatás el´ózetes bejelentésének kötelez´ó elemei
1. A támogatást nyújtó szerv (minisztérium, önkormányzat, város, térség stb.) neve:

2. A támogatást kezel´ó szerv neve:

Kontakt személy(ek):

3. A támogatás elnevezése/címe:

4. A támogatás forrásai
A támogatás forrásainak száma:

A támogatás forrásának származása:

EGY / TÖBB1

HAZ AI / NEMZ ETKÖZ I / VEGYES1

A támogatás keretösszegei és az alapjául szolgáló költségvetési sorok pontos megnevezése:
Fejezet

Funkciócsoport

Címszám

Alcímszám

Jogcím
csoport szám

Jogcímszám

El´óirányzat
csoport szám

Kiemelt
el´óirányzatszám

Kiemelt el´óirányzat
neve

Keretösszeg
(millió forint)

5. A támogatás jogi alapja(i) (jogszabály megnevezése, paragrafus és bekezdés száma):

6. A támogatási program, pályázati felhívás vagy egyedi támogatás:
TÁMOGATÁSI PR OGR AM / PÁLYÁZ ATI FELHÍVÁS / EGYEDI TÁMOGATÁS1
7. Támogatási programra, illetve pályázati felhívásra vonatkozó adatok
Új támogatási program,
illetve pályázati felhívás?

Létez´ó támogatási program,
illetve pályázati felhívás
módosítása?

IGEN / NEM 1

A támogatási program, illetve pályázati felhívás egyéb jellemz´ói:

IGEN / NEM1

8. Támogatás bejelentésére vonatkozó adatok
Bejelentés id´ópontja:

.
1

év

A kívánt rész aláhúzandó!

Hivatkozási szám:

.

hó

. nap
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9. A támogatás jellemz´ói és formái kategóriánként 2
9.1. A támogatás kategóriája
Támogatási kategória3 neve:
9.2. A támogatás jellemz´ói
(Maximális) támogatási intenzitás (%):

,

%

Saját forrás mértéke (%):

2001/100. szám

Támogatási kategória bet´úkódja2:

Egy projekthez nyújtható (maximális) támogatástartalom
összege (ezer Ft):
ezer Ft
Elszámolható költségek köre a Korm. rendelet alapján:

%
9.3. A támogatás formája1:
VISSZ A NEM TÉR ÍTEND ´Ó / VISSZ ATÉR ÍTEND ´Ó / KAMATTÁMOGATÁS / KEZ ESSÉGVÁLLALÁS /
ADÓKEDVEZ MÉNY / T ´ÓKEJUTTATÁS / egyéb, éspedig4:
9.1. A támogatás kategóriája
Támogatási kategória2 neve:

Támogatási kategória bet´úkódja2:

9.2. A támogatás jellemz´ói
(Maximális) támogatási intenzitás (%):

,
Saját forrás mértéke (%):

%

Egy projekthez nyújtható (maximális) támogatástartalom
összege (ezer Ft):
ezer Ft
Elszámolható költségek köre a Korm. rendelet alapján:

%
9.3. A támogatás formája1:
VISSZ A NEM TÉR ÍTEND ´Ó / VISSZ ATÉR ÍTEND ´Ó / KAMATTÁMOGATÁS / KEZ ESSÉGVÁLLALÁS /
ADÓKEDVEZ MÉNY / T ´ÓKEJUTTATÁS / egyéb, éspedig3:
10. A támogatási program, illetve pályázati felhívás lejárata/hatályossága:

. év
. hó
. nap
11. A támogatási program, illetve pályázati felhívás keretösszege, illetve egyedi támogatás összege éves bontásban:

2
3
4

. év

ezer Ft

. év

ezer Ft

. év

ezer Ft

. év

ezer Ft

. év

ezer Ft

Kérjük, amennyiben kett´ónél több támogatási kategória megadása szükséges, sokszorosítsa ezt az oldalt.
A Függelék szerinti kategóriák.
Kérjük, hogy pontosan nevezze meg a támogatás formáját.
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12. A támogatás nyújtását korlátozó el´óírások:

13. A támogatás nyújtása alól kizáró feltételek:

14. A támogatási szabályok, illetve a támogatás nyújtásáról szóló szerz´ódés megsértése esetén alkalmazandó szankciók:

A 15. pontot a Támogatásokat Vizsgáló Iroda tölti ki!
15. A Támogatásokat Vizsgáló Iroda el´ózetes véleménye, illetve állásfoglalása
Az el´ózetes vélemény, illetve állásfoglalás száma:

Az el´ózetes vélemény, illetve állásfoglalás kiadásának napja:

.

/2001/
A támogatás megítélése és annak kódja:

.

év

hó

. nap

Támogatási kategória bet´úkódja:

NEM ÁLLAMI TÁMOGATÁS

01

ÖSSZEEGYEZTETHET ´Ó

02

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

03

ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN

04

Egyéb megjegyzés:

Függelék a 9. számú melléklethez
A. Horizontális célok
AA. Kutatás-fejlesztés
AAA.
Alapkutatás
AAB.
Alkalmazott (ipari) kutatás
AAC.
Kísérleti (prekompetitív) fejlesztés
AB. Környezetvédelem
ABA.
Beruházás
ABB.
M´úködési támogatás
ABC.
Környezeti károk helyreállítása
AC. Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások
ACA.
Beruházás
ACB.
Tanácsadás
ACC.
Kiállításokon való részvétel
ACD.
Kockázati t´óke befektetés
AD. Foglalkoztatás
ADA.
Munkahelyteremtés
ADB.
Munkahelymeg´órzés

AE. Képzés
AEA.
AEB.

Általános képzés
Speciális képzés

AF. Megmentés és szerkezetátalakítás
AFA.
Megmentés
AFB.
Szerkezetátalakítás
AG. Kultúra
B. Országos, valamennyi tervezési-statisztikai régiót
érint´ó területfejlesztési támogatás
BA. Az A. pont alá nem sorolható beruházási cél
BAA.
Munkahelyteremtés
BAB.
Egyéb beruházási cél
BB. Regionális hátrány csökkentése érdekében
nyújtott, id´óben korlátozott, mértékében csökken´ó m´úködési támogatás
C. Ágazati
CA. Gépjárm´úipar
CB. Szénbányászat
CC. Acélipar
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CCA.

CCB.

Európai Megállapodás 2. számú
jegyz´ókönyv hatálya alá tartozó acélipari vállalkozások
Európai Megállapodás 2. számú
jegyz´ókönyv hatálya alá nem tartozó
acélipari vállalkozások

CD. Szintetikus szál ipar
CE. Hajóépít´ó-ipar
CF. Szállítás, közlekedés
CFA.
Vasúti, közúti és belvízi közlekedés
és szállítás
CFB.
Légi közlekedés és szállítás
CFC.
Tengeri közlekedés és szállítás
D. Csekély összeg´ú támogatás
E. Természeti csapás és egyéb rendkívüli események
kompenzálása
F. A 3. § (2) bekezdése alapján Kormány általi eseti
mentesítés

10. számú melléklet
a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
— Közösségi keretszabály a kutatási-fejlesztési célú
állami támogatásról (HL C sorozat 45. szám; 1996.)
— Közösségi iránymutatás a nehéz helyzetbe került
vállalkozások megmentési és szerkezetátalakítási támogatásáról (HL C sorozat 355. szám)
— A Bizottság közleménye a nehéz helyzetbe került
vállalkozások megmentési és szerkezetátalakítási támogatásáról (1999; HL C sorozat 288. szám)
— A Bizottság 70/2001 számú rendelete a R ómai
Szerz´ódés 87. és 88. Cikkeiben foglalt állami támogatási
szabályok alkalmazásáról a kis- és közepes méret´ú vállalkozások vonatkozásában (HL L sorozat 10. szám; 2001)
— Közösségi keretszabály az autóiparnak nyújtott támogatásokról (HL C sorozat 279. szám; 1997)

2001/100. szám

— A Bizottság közleménye a R ómai Szerz´ódés 87. és
88. Cikkeinek alkalmazásáról az állami kezességvállalás
esetében
— Multiszektorális keretszabály nagyberuházásokra
vonatkozó regionális támogatásokról (HL C sorozat
107. szám; 1998)
— Közösségi iránymutatás a környezetvédelmi céllal
nyújtott állami támogatásokról (HL C sorozat 37. szám;
2001)
— A Bizottság közleménye a kockázati t´ókér´ól az állami támogatások tekintetében (2001)
— A Bizottság 69/2001 számú rendelete a R ómai Szerz´ódés 87. és 88. Cikkeiben foglalt állami támogatási szabályok alkalmazásáról a csekély összeg´ú támogatások vonatkozásában (HL L sorozat 10. szám; 2001)
— A Bizottság 68/2001 számú rendelete a R ómai Szerz´ódés 87. és 88. Cikkeiben foglalt állami támogatási szabályok alkalmazásáról a képzés vonatkozásában (HL L sorozat 10. szám; 2001)
— Közösségi iránymutatás a foglalkoztatásról (HL C
sorozat 334. szám; 1995)
— Keretszabály az ESZ AK Szerz´ódés által nem szabályozott néhány szektorról (HL C sorozat 320. szám; 1988)
— A szintetikus szálipar állami támogatási kódexe
(HL C sorozat 94. szám; 1996)
— Bizottsági közlemény a szintetikus szálat el´óállító
iparnak nyújtott állami támogatásokról szóló Kódex
30/3/1996 hatályának meghosszabbításáról
— A Tanács 1540/98 számú rendelete a hajóépítési
iparnak nyújtott új szabályozásról
— 2496/96 számú ESZ AK döntés az acéliparnak nyújtott állami támogatások közösségi szabályozásáról
— 3632/93/ESZ AK számú bizottsági döntés a szénbányászatnak nyújtott állami támogatások közösségi szabályozásáról
— A Bizottság iránymutatása a nemzeti regionális támogatásokról (HL C sorozat 74. szám; 1998)
— A Bizottság közleménye az állami intézmények által
történ´ó földvásárlásról (HL C sorozat 209/3 szám; 1997)
— A Tanács 1107/70 számú, 1970. június 4-i rendelete
a vasúti, közúti közlekedéshez és belvízi hajózáshoz nyújtható támogatásokról
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11. számú melléklet a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
[8/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
A támogatás ismertetése
1. A támogatás megnevezése:
1.1. A támogatást meghirdet´ó/kiíró intézmény megnevezése:
2. Elhelyezkedése a támogatási rendszerben
2.1. Az ismertetett támogatási konstrukció ,,a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjér´ól’’ szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik:
— igen — nem (megjelölend´ó)
— a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája által adott vélemény száma
és kiadásának id´ópontja:
TVI vélemény száma:
Vélemény kiadásának id´ópontja:

.

.

.

2.2. A támogatás forrása(i):
A támogatási konstrukció forrásának/forrásainak
költségvetési törvény szerinti besorolása
és megnevezése

Nemzeti
forrás
Fejezet

Cím

Alcím

/

/

Megnevezés:
Fejezet Cím

Alcím

/
/

/

/

Megnevezés:
Fejezet Cím

Alcím

/

/

/

Megnevezés:
Fejezet Cím

Alcím

/

/

/

Megnevezés:
Fejezet Cím

Alcím

/

/

Jogcím cs.

/
Jogcím cs.

/
Jogcím cs.

/
Jogcím cs.

/
Jogcím cs.

/

Megnevezés:
A támogatás összesített kerete:

/

A támogatás keretösszege
(Forrásonként)
(E Ft)

A támogatási forrás jellege
(Egyszerre egy jelleg jelölhet´ó meg)

ISPA

SAPARD

PHARE
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2.3. Az 1. pontban ismertetett támogatás megnevezése az el´óz´ó évben [(és a költségvetési sor(ok) pontos feltüntetése]:
3. Elnyerésének módja
3.1. nem pályázatos (pl. alanyi, címzett, jogszabályi):
3.2. pályázatos

4. A döntés mechanizmusa
4.1. A döntés típusa
— centralizált — decentralizált (megjelölend´ó)
4.2. A döntéshozó (személy vagy testület):
4.3. A döntési folyamat leírása, a résztvev´ók megnevezésével, szerepük feltüntetésével egy vagy több forrás esetén:
4.4. Az ismertetett támogatás más támogatási konstrukcióval való kapcsolata (pl. egymást kiegészít´ó, feltételez´ó
támogatások; társfinanszírozás):
5. A finanszírozás mechanizmusa
5.1. A finanszírozási folyamatban résztvev´ók [pl. megbízott bonyolító szervezet(ek), intézmény(ek)] megnevezése,
szerepük feltüntetése, postai címe:
5.2. Az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdése szerinti,
az Adóhatóságok köztartozásokról szóló értesítésének jogosultja (a címzett megnevezése, postai címe):

6. A támogatás célja (szövegesen):
7. A támogatás formája (pl visszatérítend´ó, vissza nem térítend´ó támogatás stb.):
8. A támogatás feltételei (kizáró okok, maximális id´ótartama stb.):
9. A támogatottak köre (a támogatási konstrukció kedvezményezettjei — pl. kisvállalkozások, államháztartáson belüli
nonprofit szervezetek stb.):
10. Támogatás adható mértéke (támogatottankénti minimális — esetleg maximális mérték — szövegesen):
11. Az ismertetett támogatás adatszolgáltató kapcsolattartója (név, telefonszám, postai cím):

................................................................................
dátum

................................................................................
az adatszolgáltató aláírása
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12. számú melléklet a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
[8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
(Az igényl´ó tölti ki) I.
Adatlap — a támogatási döntésr´ól
I/1. Az igényl´ó azonosító adatai
Az igényl´ó min´ósítési kódja (kérjük a megfelel´ó számot beírni):
Megnevezése: ..................................
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkez´ó mez´ógazdasági ´óstermel´ó)
2. Mikrovállalkozás* (10 f´ónél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegf´óösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 f´ónél kevesebb foglalkoztatott, max. 700 M Ft/év nettó árbevétel vagy 500 M Ft/év mérlegf´óösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 f´ónél kevesebb foglalkoztatott, max. 4000 M Ft/év nettó árbevétel vagy 2700 M Ft/év
mérlegf´óösszeg)
5. Nagyvállalat (250 f´ó feletti foglalkoztatott és több mint 10 000 M Ft/év nettó árbevétel vagy több mint 6750 M Ft/év
mérlegf´óösszeg)
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, kht.)
8. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1— 4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
Megjegyzés:
* A kis és középvállalatokról, fejl´ódésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény alapján;
— a 2., 3., 4., 8. vállalkozási formák esetén: az állami, az önkormányzati vagy a 3. és 4. vállalkozási formákon kívüli
vállalkozások tulajdoni részesedése — t´óke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladhatja
meg a 25%-ot, kivéve az intézményi befektet´óket (pl. bank, befektetési társaság, biztosító rt., magánnyugdíjpénztár stb.);
— a 2., 3., 4., 8. vállalkozási formák esetén: a mutatószámokat az utolsó éves beszámoló, újonnan alapított
vállalkozás esetén a tárgyévre vonatkozó üzleti terv alapján kell meghatározni, vagy a már rendelkezésre álló
gazdálkodási adatokat éves szintre kell vetíteni;
— egyéni vállalkozás esetén a mutatószámokat a személyi jövedelemadóról szóló törvényben el´óírt nyilatkozat
alapján kell meghatározni és a besorolást megjelölni;
Az igényl´ó neve (M): .............................................................................................................................................................
Az igényl´ó székhelye, ir.szám:

település: ..................................................................................

cím: .......................................................................................... utca ................................ hsz. .............................. hrsz.
Az igényl´ó telephelye**, ir.szám:

település: ..................................................................................

cím: .......................................................................................... utca ................................ hsz. .............................. hrsz.
Az igényl´ó postai címe**, ir.szám:

település: ..................................................................................

cím: .......................................................................................... utca ................................ hsz. .............................. hrsz.
** A telephely és a postai cím csak abban az esetben töltend´ó ki, ha eltér a székhely címét´ól.

Módosítás esetén kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!
A jelölt (M) mez´ók kötelez´óen kitöltend´ók!
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Telefonszám:
Az igényl´ó adószáma (M)
(2.. 3., 4., 5., 6., 7. Min´ósítési kód esetén töltend´ó ki, 8+1+2 formátummal):
Az igényl´ó adóazonosító jele (M)
(1. min´ósítési kód esetén töltend´ó ki, 10 hosszúságban):
Az igényl´ó egyéb azonosítói:
Regisztrációs szám
(mez´ógazdasági tevékenységet folytató igényl´ó esetén):
Önkormányzati törzsszám
(önkormányzatok esetében):
Társadalombiztosítási azonosító jel
(1. min´ósítési kód esetén töltend´ó ki):

—

—

Társadalombiztosítási törzsszám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. min´ósítési kód esetén töltend´ó ki):
Statisztikai szám
(2., 3., 4., 5., 6., 7. min´ósítési kód esetén, teljes hosszúságban
kitöltend´ó):

(Az igényl´ó tölti ki) I.
I/2. A vállalkozás gazdálkodási adatai
(2., 3., 4., 5. min´ósítési kód esetén töltend´ó ki, a legutolsó éves mérlegbeszámoló alapján)
Mérlegév:
Nettó árbevétel:

E Ft

Mérleg szerinti eredmény:

E Ft

Saját t´óke:

E Ft

Teljes munkaid´ós (statisztikai) létszám:

f´ó

I/3. A fejlesztés eredményei a pályázat benyújtását követ´ó 5. évben
Nettó árbevétel:
— ebb´ól fejlesztés miatt:
A megvalósításra kerül´ó projekt naturális adatai (pl. állatlétszám, terület stb.):

— ebb´ól a fejlesztést jellemz´ó naturális adatok (pl. állatlétszám, területnövekedés stb.):

Módosítás esetén kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!
A jelölt (M) mez´ók kötelez´óen kitöltend´ók!

E Ft
E Ft
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Teljes munkaid´ós (statisztikai) létszám:

f´ó

— ebb´ól fejlesztés miatt új létszám:

f´ó

— ebb´ól fejlesztés miatt megtartott létszám:

f´ó
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I/4. A program/projekt azonosító adatai
A program/projekt céljának szöveges megnevezése (M): ......................................................................................................
Igényelt összeg:

E Ft

A megvalósítási hely (M) pontos címe, ir.szám:

település: .....................................................................

cím: .......................................................................................... utca ................................ hsz. ..................................... hrsz.
A támogatási konstrukció megnevezése (M): .........................................................................................................................
*
*
*
*
*

Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltend´ó ki:
A támogatási konstrukció megnevezése (M): .....................................................................................................................
A támogatási konstrukció megnevezése (M): .....................................................................................................................
A támogatási konstrukció megnevezése (M): .....................................................................................................................
A támogatási konstrukció megnevezése (M): ......................................................................................................................

......................................................................................
dátum

.................................................................................
az igényl´ó aláírása
P. H.

(A döntéshozó tölti ki) II.
II/1. A támogatási forrás adatai
A támogatási konstrukció megnevezése: ...................................................................................................................................
A támogatási konstrukció megjelenésének éve:
A döntéshozó megnevezése: ......................................................................................................................................................
Döntés id´ópontja:

.

.

.

II/2. A támogatott program, projekt adatai
Az igényl´ó neve (M): ...................................................................................................................................................................
Az igényl´ó adószáma (M)
(2., 3., 4., 5., 6., 7. min´ósítési kód esetén töltend´ó ki, 8+1+2 formátummal):

Módosítás esetén kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!
A jelölt (M) mez´ók kötelez´óen kitöltend´ók!
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Az igényl´ó adóazonosító jele (M)
(1. min´ósítési kód esetén töltend´ó ki, 10 hosszúságban):
A program / projekt céljának szöveges
megnevezése: ...............................................................................................................................................................................
A megvalósítási hely pontos címe, ir.szám:

település:.....................................................................

cím: .......................................................................................... utca ................................ hsz. ..................................... hrsz.

.

Projekt kezdete:

.

.

.

befejezése:

.

.

II/2.1. A támogatott projekt költségszerkezete
1. A projekt jóváhagyott teljes költségigénye
(1=2+3+4+7+8):

E Ft

2. A pályázó saját forrása:

E Ft

3. A bankhitel összege:

E Ft

4. A jóváhagyott támogatás mértéke összesen
(5+6): *

E Ft

5. Közösségi támogatási forrás:**

E Ft

6. Nemzeti támogatási forrás:

E Ft

7. Egyéb támogatási jelleg´ú forrás
(pl. önkormányzati hozzájárulás):

E Ft

8. Nem támogatási forrás:

E Ft

* A jóváhagyott támogatás mértéke a vissza nem térítend´ó támogatás, kamatmentes visszatérítend´ó támogatás,
kedvezményes kamattal visszatérítend´ó támogatás és a t´ókebefektetés összege.
A jóváhagyott támogatás mértékének forrásonkénti részletezését kérjük a II/2.2. pontban bemutatni.
** A közösségi támogatás megnevezése:

PHAR E

SAPAR D
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II/2.2. A támogatási konstrukcióból megítélt támogatási összeg forrásonkénti bemutatása:
A támogatási forrásának/forrásainak költségvetési
törvény szerinti besorolása
és megnevezése

Fejezet:
Cím

Alcím Jogcím cs.

/

/
/
/
/
/

Jogcím

/

Megnevezés:
Fejezet:
Cím
Alcím Jogcím cs.

/

Jogcím

/

Megnevezés:
Fejezet:
Cím
Alcím Jogcím cs.

/

Jogcím

/

Megnevezés:
Fejezet:
Cím
Alcím Jogcím cs.

/

Jogcím

/

Megnevezés:
Fejezet:
Cím
Alcím Jogcím cs.

/

A támogatás keretösszege
(Forrásonként)
(E Ft)

Jogcím

/

Megnevezés:
A támogatási konstrukcióból megítélt
támogatás összesen:

II/2.3. A jóváhagyott támogatás formájának megnevezése (egyszerre több támogatási forma is bejelölhet´ó):
Jóváhagyott támogatás mértéke (E Ft)

Vissza nem térítend´ó támogatás

E Ft

Kamatmentes visszatérítend´ó támogatás

E Ft

Kedvezményes kamattal visszatérítend´ó támogatás

E Ft

Kamattámogatás

E Ft

Kezességvállalás

E Ft

T´ókejuttatás

E Ft

Módosítás esetén kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!
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II/2.4. A jóváhagyott támogatás részletezése
A támogatást folyósító bank megnevezése: .............................................................................................................................
A támogatott folyósító banknál vezetett számlaszám:

—

—

Vissza nem térítend´ó támogatás részletezése:
Támogatás
folyósításának éve

Támogatás folyósításának ütemezése
(E Ft)

. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
Kamatmentes visszatérítend´ó támogatás részletezése
Támogatás
folyósításának éve

Támogatás folyósításának ütemezése
(E Ft)

Támogatás
visszafizetés éve

. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év

Támogatás visszafizetés ütemezése
(E Ft)

. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év

Kedvezményes kamattal visszatérítend´ó támogatás részletezése:
Támogatás
folyósítás éve

Támogatás folyósítás ütemezése
(E Ft)

. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
A kedvezményes kamat jellege:

Támogatás törlesztés ütemezése
(kamat nélkül)
(E Ft)

Támogatás
törlesztés éve

. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
Fix

Változó

Fix kamat mértéke:

,

%

Változó kamat mértéke:

,

%

Módosítás esetén kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!
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Kamattámogatás részletezése
Hitelfolyósítás ütemezése
(E Ft)

Hitelfolyósítás éve

Hiteltörlesztés ütemezése
(kamat nélkül)
(E Ft)

Hiteltörlesztés éve

. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év

. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év

Hitelez´ó pénzintézet neve: .........................................................................................................................................................
Hitel összege:

E Ft

Kamattámogatás mértéke:

,

Kamattámogatás id´ótartama (év):

%
-tól

-ig

Kezességvállalás részletezése
Hitelfolyósítás ütemezése
(E Ft)

Hitelfolyósítás éve

Hiteltörlesztés ütemezése
(kamat nélkül)
(E Ft)

Hiteltörlesztés éve

. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év

. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év

A kedvezményes kamat jellege:

Változó

Fix

Fix kamat mértéke:

,

%

Változó kamat mértéke:

,

%

A kezességvállalás mértéke:

E Ft

A kezességvállalási díj mértéke:

,

Kezességvállalás id´ótartama (év):

%

vagy

-tól

E Ft
-ig

T´ókejuttatás részletezése
T´ókejuttatás típusa:

Értéke:

Tulajdoni arány:
Befektetés dátuma:

Ft

Szavazati arány:

.

.

.

Cégalapítás dátuma:

Módosítás esetén kérjük tegyen X-jelet a lap alján található üres négyzetbe!
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II/3.
A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjér´ól szóló kormányrendelet
értelmében a Pénzügyminisztérium keretein belül m´úköd´ó Támogatásokat Vizsgáló Iroda által adott vélemény száma:
TVI —

/

/

/
.

Döntés — vélemény kiadásának id´ópontja:

.

A támogatott igényl´ó és/vagy tevékenység a vállalkozásoknak nyújtott
állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjér´ól szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozik:

.

Igen

Nem

Ágazat kódja:*

megnevezése: ...................................................................................................

Támogatási kategória kódja:*

megnevezése: ...................................................................................................

A jóváhagyott támogatás támogatástartalma:

E Ft

Támogatási intenzitás:

,

A támogatási intenzitás mutatóhoz elszámolható költségek összesen:*

%
E Ft

* Kitöltend´ó a mellékelt segédlet alapján.

.......................................................................................
dátum

........................................................................................
a döntéshozó aláírása
P. H.

Segédlet az adatlap kitöltéséhez
Ágazatok
1. Acélipar (TEÁOR 98 DJ 27.1)
[Az Európai Megállapodás 2. sz. jegyz´ókönyvének hatálya alá nem tartozó acéltermékek, nem ECSC-vasötvözet gyártása
(TEÁOR 98 DJ 27.3) nem tüntetend´ó fel ezen ágazatban.]
2. Szénbányászat, t´ózegkitermelés (TEÁOR 98 CA 10)
3. Gépjárm ´úgyártás [TEÁOR 98 DM 34.10 a hójáró motoros szán, önjáró golfkocsi, kétélt´ú gépjárm ´ú, sportgépjárm ´ú,
diagnosztikai és kezel´ó járm´ú, t´úzoltó autó, sepr´ós autó, mozgó könyvtár, katonai használatra szánt járm´úvek, közúton kívüli
használatra szánt dömper kivételével; a gépjárm´ú villamos részeinek gyártása (TEÁOR 98 DL 31.61); a gépjárm´ú-karosszéria
gyártása (TEÁOR 98 DM 34.20); a gépjárm´ú alkatrészei és tartozékainak gyártása (TEÁOR 98 DM 34.30); a szék és ülés
gyártása közúti gépjárm´úvekhez (TEÁOR 98 DN 36.11)]
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4. Szintetikus szálipar [selyemfonás (TEÁOR 98 DB 17.15) a selyemszál gombolyítása, mosása és fonása, a selyemhulladék kártolása és fésülése, valamint a selyem- és selyemtípusú fonal gyártásának kivételével; az egyéb textilszövés (TEÁOR
98 DB 17.25.); az egyéb széles szövet gyártása len-, rami-, kender-, juta-, háncsrost- és különleges fonalból kivételével; valamint
a vegyi szál gyártása (TEÁOR 98 DB 17.25)]
5. Szállítás/Közlekedés (TEÁOR 98 I 60, 61, 62, kivéve 60.3 és 62.3)
6. Hajóépítés (TEÁOR 98 DM 35.1 alá tartozó tevékenység közül a tengeri kereskedelmi hajó építése)
7. Mez´ógazdaság
8. Halászat
9. Egyéb

Támogatásikategóriák
A. Kutatás-fejlesztés
B. Környezetvédelmi célokat szolgáló beruházás
C. Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozásnak nyújtott támogatás
D. Foglalkoztatás el´ósegítése
E. Képzés
F. Nehéz helyzetben lév´ó vállalatok megmentésére adott m´úködési támogatás
I. Az A—F kategóriákba be nem sorolt, beruházási támogatás
J. Az A—F kategóriákba be nem sorolt, m´úködési támogatás

Útmutató a támogatási intenzitás számításához
A támogatás fels´ó határának mér´ószáma a támogatási intenzitás, amely a támogatástartalom és az elszámolható
költségek jelenértékének hányadosa. A támogatási intenzitás kiszámításakor a több év alatt nyújtott támogatások, illetve
a több év alatt felmerül´ó elszámolható költségek esetén azok jelenértékét ugyanazon referencia ráta figyelembevételével
kell meghatározni.
Az alábbiakban az egyes támogatási kategóriáknál figyelembe veend´ó elszámolható költségek kerülnek meghatározásra. Az egyes támogatási kategóriák elszámolható költségei között fel nem sorolt tételeket a támogatási intenzitás
meghatározásakor nem lehet figyelembe venni.
Az egyes támogatási kategóriáknál az elszámolható költségek köre:
A.Kutatási-fejlesztésicélútámogatásesetében:
— Kizárólag az adott kutatási programban részt vev´ó kutatók, technikusok, egyéb kisegít´ó személyzet személyi jelleg´ú
ráfordításai a számvitelr´ól szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 79. §-a szerint.
— Kizárólag és folyamatosan kutatási célra használt eszközök (m´úszerek, berendezések, telek, építmények) bekerülési értékének a számviteli törvény 47—48., 51. §-ai szerint részét képez´ó tételek.
[A számviteli törvény 25. § (7) bekezdése szerinti szellemi termékek bekerülési értéke — támogatási szempontból —
csak akkor vehet´ó figyelembe, ha azokat a vállalkozás más szervezett´ól vásárolta.]
— Kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások (konzultáció, technikai,
kutatási szolgáltatások, közm´úszolgáltatás), egyéb szolgáltatások (szolgáltatási eljárási díj) költségei a számviteli törvény
78. §-ának (2)—(4) bekezdése szerint.
B.Környezetvédelmicélútámogatásesetében:
Beruházás
— Környezetvédelmi cél megvalósítása érdekében beszerzett eszközök bekerülési értékébe tartozó tételek:
= a számviteli törvény 47—48., 51. §-ai szerint, feltéve, hogy ezen beszerzések szigorúan a környezetvédelmi cél
megvalósítására korlátozott beruházási költségek.
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M´úködési támogatás
— M´úködési támogatás esetében az állami támogatások mentesítésének egységes rendjér´ól szóló kormányrendelet
4. számú mellékletében foglaltak az irányadók.
Környezeti károk helyreállítása
— Kizárólag a korábbi környezeti károkozások helyreállítása során felmerült költségek, a számviteli törvény 78—80. §-ai
szerint. Az így figyelembe vett költségek összegét csökkenteni kell a számításoknál a helyreállított földterület értéknövekedésének összegével. (Megjegyzés: a kárhelyreállítás költségeit nem lehet az eszközök bekerülési értékeként elszámolni!)
C.Támogatásiszempontbólkedvezményezettvállalkozásoktámogatásaesetében:
Beruházás
— Összhangban az I. pont alatt elszámolható költségekkel.
Tanácsadás
— Konzultáció, tanácsadás miatt igénybe vett szolgáltatások költségei a számviteli törvény 78. §-ának (3) bekezdése
szerint.
Kiállításokon való részvétel
— A számviteli törvény 78—80. §-ai szerint, feltéve, hogy ezek a költségek a vállalkozás által igénybe vett kiállítási
hely bérlése, felállítása és m´úködtetése kapcsán merültek fel.
D.Foglalkoztatásitámogatásesetén:
Munkahelyteremtés
— Az újonnan felvett munkavállalók (az újonnan létesített munkahelyek számának nettó növekedése az érintett
vállalkozásban) személyi jelleg´ú ráfordításainak 12 havi összege a számviteli törvény 79. §-a szerint.
Munkahelymeg´órzés
— A meg´órzött munkahelyeken dolgozó munkavállalók személyi jelleg´ú ráfordításainak 12 havi összege a számviteli
törvény 79. §-a szerint.
E.Képzésicélútámogatásesetében:
— A képzéshez nyújtott szaktanácsadói munka költségei, az oktatók személyi jelleg´ú ráfordításai a számviteli törvény
78. §-ának (3) bekezdése és 79. §-a szerint.
— Az oktatók és a képzésben részesül´ók utazási költségei a számviteli törvény 79. §-ának (3) bekezdése szerint.
— A képzés céljából vásárolt vagy el´óállított eszközök (kiadványok, segédeszközök) számlázott értéke, illetve a
számviteli törvény 51. §-ának (1) bekezdése szerinti közvetlen önköltsége.
— A képzéshez használt eszközöknek a képzés id´ótartamára elszámolt értékcsökkenési leírása a számviteli törvény
80. §-a szerint.
— A képzésben részesül´ók személyi jelleg´ú ráfordításai a számviteli törvény 79. §-a szerint, maximum az el´óz´óekben
felsoroltak összegéig.
I. A fenti pontok alá be nem sorolt beruházási célú támogatás esetében:
Munkahelyteremtésre nyújtott beruházási támogatás
— A számviteli törvény 79. §-a szerint elszámolható, az újonnan felvett munkavállalók (az újonnan létesített
munkahelyek számának nettó növekedése az érintett vállalkozásban) személyi jelleg´ú ráfordításainak 24 havi összege.
Egyéb célra nyújtott beruházási támogatás
— A számviteli törvény 47—48., 51. §-ai szerint elszámolható eszközök bekerülési értéke. Szinten tartó beruházásra
fordított költségek nem számolhatók el.
Ágazati támogatások
— A fenti pontok alatti felsorolt költségekkel összhangban.
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A Kormány
164/2001. (IX. 14.) Korm.
rendelete
a kiemelt f´ótisztvisel´ói és a központi tisztikar
m´úködtetésér´ól
A Kormány a köztisztvisel´ók jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:
Ktv.) 80. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, valamint a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi XLIII.
törvény (a továbbiakban: Hszt.) 245/N. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a kiemelt f´ótisztvisel´ói kar és
a központi tisztikar (a továbbiakban együtt: f´ótisztvisel´ói
kar) m´úködtetésére a következ´óket rendeli el:
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útján — a miniszterek, valamint az országos hatáskör´ú
szervek vezet´ói kezdeményezhetik a miniszterelnöknél.
A kezdeményezést tartalmazó el´óterjesztésben meg kell
jelölni azokat a célokat, melyek megvalósítására a f´ótisztvisel´ó, illetve központi tiszt áthelyezése szolgál, valamint
utalni kell az áthelyezéssel érintett szervek közötti egyeztetés tényére. Az áthelyezésr´ól szóló el´óterjesztést mindig
annak a szervnek a vezet´óje készíti, aki az áthelyezést kéri.
A miniszterelnök által kezdeményezett áthelyezési döntéseket a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter készíti el´ó.
(2) A kormányzati érdekb´ól történ´ó áthelyezésekr´ól
szóló döntésekr´ól a miniszterelnök soron következ´ó ülésén tájékoztatja a Kormányt.

4. §

A Kormány a f´ótisztvisel´ói kar éves létszámát — amenynyiben van betölthet´ó létszámkeret — legkés´óbb a tárgyévet megel´óz´ó év október 31-éig állapítja meg. Els´ó ízben
— a 2001. évi XXXVI. törvény évközi hatálybalépése miatt
— e kormányrendelet kihirdetésével egyidej´úleg dönt az
induló létszámról a Kormány.

A f´ótisztvisel´ók és központi tisztek a Ktv. 31/A. §
(3) bekezdésében, illetve a Hszt. 245/J. § (2) bekezdésében
foglalt többletfeladataikat az általuk betöltött munkakörb´ól és beosztásból származó feladatok mellett látják el.
Kivételesen — a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
kezdeményezésére — egyes kiemelt feladatok ellátására
legfeljebb egyszer, 30 nap igazolt távollét engedélyezhet´ó
a f´ótisztvisel´ó és a központi tiszt részére.

2. §

5. §

(1) A f´ótisztvisel´ói pályázatokat — amennyiben van
betölthet´ó hely az éves létszámkeretben — évente általában egyszer, legkés´óbb november 15-éig írhatja ki a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter és a pályázatokat
december 15-éig kell elbírálni. Kivételesen — a miniszterelnök döntése alapján — más id´ópontban rendkívüli pályázati forduló is kiírható. A pályázatokat a Hivatalos Értesít´óben és a Magyar Közlönyben is meg kell jelentetni.

(1) A f´ótisztvisel´ói kar számára éves továbbképzési tervet kell készíteni a Magyar Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: Intézet) közrem´úködésével. A tervet olyan id´ópontig kell elkészíteni, hogy azt a tárgyévet megel´óz´ó év
november 15-éig a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter jóváhagyja. A jóváhagyott továbbképzési tervet november 30-áig meg kell küldeni az érintettek, valamint a f´ótisztvisel´óket és központi tiszteket alkalmazó szervek vezet´ói
számára. Az érintett szervek vezet´ói kötelesek biztosítani
a f´ótisztvisel´ói kar tagjai számára el´óírt kötelez´ó továbbképzésekben történ´ó részvételt. A továbbképzések id´ótartama tárgyévenként összesen 40 nap lehet azzal, hogy egy
negyedévre legfeljebb 15 nap eshet. A kötelez´ó továbbképzéseken való részvétel alól — rendkívüli és méltányolható
esetben — felmentést a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter adhat.

1. §

(2) A pályázatok elbírálásának el´ósegítése érdekében
— véleményezési jogkörrel — bírálóbizottságok hozhatók
létre. A pályázati bírálóbizottságokat a Miniszterelnöki
Hivatal m´úködteti, melynek tagjait és elnökét a miniszterelnök kéri fel. A bírálóbizottság tagja csak olyan személy
lehet, aki — a közszolgálati vagy szolgálati jogviszony fennállásán kívül — maga is megfelel a f´ótisztvisel´ói, illetve
központi tiszti kinevezés általános, illetve pályázati kiírás
egyéb szakmai feltételeinek.
(3) A pályázatok szakmai tartalmának a Ktv. 31/A. §
(1) bekezdésében, valamint a Hszt. 245/J. § (2) bekezdésében meghatározott célok megvalósításait kell szolgálniuk,
a mindenkori kormányzati prioritásoknak megfelel´óen.

3. §
(1) A f´ótisztvisel´ói kar tagjának kormányzati érdekb´ól
történ´ó áthelyezését vagy a miniszterelnök kezdeményezheti vagy — a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter

(2) A f´ótisztvisel´ói kar számára az el´óírt kötelez´ó
továbbképzéseket az Intézet szervezi. Az Intézet a továbbképzési program lebonyolítására — amennyiben azt nem
maga végzi — pályázatot köteles kiírni. A kötelez´ó továbbképzések sorában be lehet iktatni a kétoldalú vagy más
nemzetközi közigazgatási együttm´úködési programok keretében szervezett továbbképzéseket.
(3) A kötelez´ó továbbképzések pénzügyi fedezetét a
Miniszterelnökség fejezetében kell megtervezni és kezelni.
Az éves továbbképzési tervekben nem szerepl´ó képzési
program csak kivételesen finanszírozható a központosított
el´óirányzatból.
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(1) A f´ótisztvisel´ói kar tagjainak kinevezésével együtt
járó személyi juttatások pénzügyi feltételeit az éves költségvetési törvény a Miniszterelnökség fejezetében biztosítja. A tervezés során úgy kell eljárni, hogy a tárgyévet megel´óz´ó év október 31-éig a megállapított összlétszám fedezetét a Miniszterelnöki Hivatalnál kell meghatározni.

az Egzisztencia Hitelr´ól és Részletfizetési
Kedvezményr´ól szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet
módosításáról

(2) A rendelkezési állományba helyezett köztisztvisel´ók
f´ótisztvisel´ói, illetve központi tiszti illetményének pénzügyi fedezetét — külön el´óirányzatként — a Miniszterelnökség fejezetében kell biztosítani.

A Kormány — a Magyar Nemzeti Bank elnökével egyetértésben — az Egzisztencia Hitelr´ól és Részletfizetési Kedvezményr´ól szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban: R .) a következ´óképpen módosítja:

(3) A rendelkezési állományba helyezett f´ótisztvisel´ó és
központi tiszt a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter
útján konkrét feladat ellátásával bízható meg. A rendelkezési állomány alatt végzett közvetlen feladatteljesítéshez az
Intézet segítségét lehet igénybe venni. A rendelkezési állományban végzett feladatok pénzügyi fedezetét a
Miniszterelnöki Hivatal biztosítja az Intézet számára.

1. §
Az R. 2. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,A hitel forrása a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB Rt.) által nyújtott refinanszírozási hitel.’’
2. §

7. §
(1) A f´ótisztvisel´ói karral kapcsolatos miniszterelnöki és
Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszteri feladatok ellátásának el´ósegítése céljából — a Miniszterelnöki Hivatal
részeként m´úköd´ó — Kormányzati Személyzeti Igazgatási
Központ (a továbbiakban: Központ) m´úködik. A Központ
vezet´ójét és helyetteseit a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.
(2) A Központ m´úködési költségeit a Miniszterelnökség
költségvetési fejezetén belül kell megtervezni és biztosítani. A Központ vezet´óje teljes kör´ú államtitkári, helyettesei
pedig helyettes államtitkári juttatásban részesülnek. A
Központ vezet´ójének egyik helyettese a központi tisztikarral kapcsolatos ügyekben illetékes. A Központ vezet´óje és
helyettesei csak olyan személyek lehetnek, akik
— amennyiben nem f´ótisztvisel´ók vagy központi tisztek —
maguk is megfelelnek a f´ótisztvisel´ói vagy központi tiszti
kinevezés általános, illetve speciális szakmai feltételeinek
és legalább 3 éves vezet´ói gyakorlattal rendelkeznek.
(3) A Központ ellátja a f´ótisztvisel´ói karral kapcsolatos,
jogszabályban és kormányhatározatban foglalt feladatokat,
valamint a miniszterelnök és a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter által esetileg meghatározott feladatokat.
(4) A Központ a tárgyévet követ´ó minden év március
15-éig éves jelentésben számol be a Kormánynak a f´ótisztvisel´ói kar helyzetér´ól és tevékenységér´ól.

Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az (1) bekezdés szerinti részletfizetés lebonyolításáért, ideértve a részletfizetéseknek az alapítói jogot gyakorló önkormányzathoz juttatását, a hitelt igénybevev´ónek a 9. § (1) bekezdése szerinti kamatkülönbséggel azonos
mérték´ú, évi 4% kezelési költséget kell fizetnie.’’
3. §
Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A hitel m´úködtetése érdekében az állami vagyonkezel´ó szervezet vagy megbízottja, az MFB Rt. és a pénzintézetek feladatait külön megállapodásban rögzített eljárási rend szabályozza.’’
4. §
Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A refinanszírozási hitel kamatának mértéke évi 3%.
A hitelfelvev´ó által a pénzintézet részére fizetend´ó kamat
mértéke évi 7%.’’
5. §
(1) Ez a rendelet 2001. október 1-jén lép hatályba.

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti
az R. 3. §-a (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint
6. §-ának (2) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök
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A Kormány
166/2001. (IX. 14.) Korm.
rendelete
a nemzetközi segélyek, támogatások felhasználásával
megvalósuló programok megfigyel´ó és értékel´ó
rendszerének kialakításáról
A Kormány az államháztartásról szóló — többször módosított — 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés
l) pontjában, illetve a területfejlesztésr´ól és területrendezésr´ól szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján — figyelembe
véve a fenntartható gazdasági fejl´ódés el´ósegítésének
ügyét, összhangban a környezetvédelem és rehabilitáció
szempontjaival — a következ´ó rendeletet alkotja:
Bevezet´ó rendelkezések
1. §
(1) E rendelet szabályozza a felajánlott nemzetközi
segélyek által támogatott programok kezelésének megfigyel´ó és értékel´ó rendszerét (monitoring), különös tekintettel az európai uniós támogatásokra.
(2) E rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes
személyekre, jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel
nem rendelkez´ó gazdasági társaságokra, társadalmi szervezetekre — kivéve a pártokat — akik programjaik végrehajtásához a nemzetközi segélyeket, támogatásokat és a központi költségvetési forrásokat (társfinanszírozás) együttesen használják fel.
(3) E rendelet alkalmazásában
a) monitoring: olyan figyelemmel kísér´ó, értékel´ó és
javaslattev´ó tevékenység, amely az Európai Unió által
nyújtott (pl. PHARE, ISPA, SAPARD stb.) támogatásból,
illetve egyéb nemzetközi segélyb´ól, támogatásból, valamint a központi költségvetésb´ól (társfinanszírozás) végrehajtandó programok eredményes, szabályszer´ú és hatékony megvalósítása érdekében történik. A monitoring
kiterjed a programok tervezését´ól a végrehajtás minden
fázisán keresztül azok lezárásáig annak vizsgálatára is,
hogy a programok megvalósítása megfelelt-e azoknak a
célkit´úzéseknek, amelyek a támogatás elnyerését lehet´óvé
tették;
b) monitoring bizottság: a költségvetési és civil szervezetek képvisel´óib´ól álló szakmai testület;
c) Központi Monitoring Bizottság (a továbbiakban:
KMB): az országban rendelkezésre álló nemzetközi és
hazai támogatással megvalósuló programok végrehajtásával kapcsolatos megfigyel´ó, koordináló, értékel´ó szervezet;
d) Országos Monitoring Bizottság (a továbbiakban:
OMB): a KMB keretein belül az Európai Unió csatlakozás
el´ótti segélyprogramjainak (PHARE, ISPA), valamint a
PHARE program koordinációjáért felel´ós tárca nélküli
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miniszter hatáskörébe utalt egyéb nemzetközi segélyprogramok végrehajtásának felügyeletére és figyelemmel kísérésére kialakított szervezet;
e) Fejezeti Monitoring Bizottság (a továbbiakban: FMB):
az adott központi költségvetési fejezethez tartozó nemzetközi források és a hazai támogatások felhasználását figyelemmel kísér´ó szervezet;
f) Program Monitoring Bizottság (a továbbiakban:
PMB) : egy adott nemzetközi program keretében érkez´ó
források, valamint a hazai támogatások felhasználásának
megfigyelését végz´ó szervezet;
g) Regionális Monitoring Bizottság: a tervezési, statisztikai régióban a rendelkezésre bocsátott nemzetközi források és a hazai támogatások felhasználását figyelemmel
kísér´ó szervezet;
h) Alprogram Monitoring Bizottság: egy konkrét alprogram megvalósításához biztosított források felhasználásának megfigyelését végz´ó szervezet;
i) Projekt Monitoring Bizottság: egy konkrét projekt
megvalósításához biztosított források felhasználásának
megfigyelését végz´ó szervezet;
j) Monitoring Vegyesbizottság: az Európai Bizottsággal
annak kötelez´ó el´óírása alapján közösen elvégzend´ó
monitoring tevékenység ellátására létrehozott szervezet,
amely felügyeli az Európai Unió által finanszírozott segélyprogramok (PHARE, ISPA, SAPARD) céljainak megvalósulási folyamatát, és koordinálja azok tevékenységét;
k) hazai támogatás: az el´ócsatlakozási eszközök és
egyéb nemzetközi segélyprogramok megvalósításához
nyújtott társfinanszírozás;
l) megbízott hatóság (SAPARD esetében: Irányító Hatóság): a Kormány által megbízott olyan szervezet, amely a
monitoring tevékenység keretében felel´ós a program végrehajtásának hatékonyságáért és tisztaságáért;
m) végrehajtó szervezet: PHAR E
esetében a
programfelel´ós tárcák PHARE végrehajtó szervezetei és a
Központi Pénzügyi és Szerz´ódéskötési Egység, ISPA esetében a Környezetvédelmi Minisztérium és a Közlekedési
és Vízügyi Minisztérium ISPA végrehajtó szervezetei;
n) monitoring IT rendszer: a monitoring feladatok ellátását szolgáló egységes információtechnológiai rendszer;
o) el´ócsatlakozási eszköz, PHARE segély, SAPARD,
ISPA el´ócsatlakozási alap, program, projekt, végs´ó kedvezményezett, Nemzeti Alap, Nemzeti Programengedélyez´ó:
e fogalmak tekintetében az európai uniós el´ócsatlakozási
eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellen´órzési rendjér´ól szóló 255/2000.
(XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

2. §
(1) A végs´ó kedvezményezett, illet´óleg a végrehajtó
szervezetek feladatai:
a) tervezés;
b) a program végrehajtásának megszervezése;
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c) a végrehajtáshoz szükséges feltételek biztosítása;
d) folyamatos adatgy´újtés, bizonylatok tárolása, adatszolgáltatás és meghatározott id´óközönként jelentéstétel a
program aktuális helyzetér´ól;
e) mér´ószámok, hatásmutatók kidolgozása a monitoring bizottság igényének figyelembevételével;
f) a hazai és a támogató által megkívánt számviteli rend
alkalmazása.

2001/100. szám

tandó intézkedések, pályázatok kiválasztására vonatkozó
kritériumokat;
d) rendszeres id´óközönként megvizsgálja a program sajátos célkit´úzéseinek megvalósításában elért eredményeket;
e) vizsgálja a program végrehajtásának eredményeit,
különösen azoknak a céloknak az elérését, amelyeket a
különböz´ó intézkedésekkel és a közbens´ó értékeléssel
kapcsolatban t´úztek ki;

(2) A SAPAR D támogatások vonatkozásában az (1) bekezdés a) —d) és f) pontjában meghatározott feladatokat a
SAPARD Hivatal, az e) pontban meghatározott feladatokat az Irányító Hatóság látja el.

f) vizsgálja és jóváhagyja a program végrehajtásáról
szóló féléves és éves — SAPAR D esetében csak éves —
jelentéseket, valamint záró beszámolót, és azokat minden
év január 31-éig, illetve július 31-ig megküldi a KMB
Titkárságának, az FMB-k egyidej´ú tájékoztatásával.

3. §

(2) A PMB bármely esetben javasolhatja a megbízott
hatóságnak és az OMB-nek a program végrehajtásának
olyan módosítását vagy felülvizsgálatát, amely segíti a kit´úzött célok elérését vagy a támogatások kezelésének javítását. A SAPARD esetében a SAPARD Monitoring Bizottság az Irányító Hatóságon keresztül javaslatot tehet az
Európai Bizottságnál a program módosítására vagy felülvizsgálatára.

(1) A megbízott hatóság feladatai:
a) egy olyan rendszer felállítása, amely a végrehajtásról
megbízható pénzügyi és statisztikai adatokat gy´újt össze és
továbbít a monitoring jelz´ószámok (indikátorok) meghatározásához, valamint a program végrehajtásának el´ó-,
közbens´ó és utólagos értékeléséhez;
b) a program végrehajtásáról szóló éves beszámoló kidolgozása, valamint az Európai Bizottság jóváhagyása után
a dokumentumban meghatározottak felé történ´ó továbbítása;
c) a program végrehajtásáról szóló id´ószakos és utólagos értékelés megszervezése;
d) a megállapodásban rögzítettek végrehajtása szabályszer´úségének, különösen az intézkedések, a kit´úzött célok
összhangjának megteremtése;
e) a tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a KMB-nek és PHAR E és ISPA esetén az OMB-nek is.
(2) A megbízott hatóság az Európai Bizottság kérésére
vagy saját kezdeményezésére módosíthatja a program végrehajtásával kapcsolatos el´óírásokat a program végrehajtásáról szóló megállapodásban meghatározott keretek
között.

A Program Monitoring Bizottsággal kapcsolatos
rendelkezések
4. §
(1) A PMB feladatai:
a) meggy´óz´ódik a program végrehajtásának hatékonyságáról és min´óségér´ól;
b) meger´ósít, vagy módosítja a program megfigyeléséhez és értékeléséhez meghatározott fizikai és pénzügyi
mér´ószámokat;
c) a program jóváhagyásától számított hat hónapon belül megvizsgálja és jóváhagyja a programon belül végrehaj-

(3) A PMB tevékenységéhez kapcsolódóan igénybe veszi
a program végrehajtásának megfigyeléséhez és értékeléséhez a 20. §-ban meghatározott számítógépes rendszer adatait, szolgáltatásait.

5. §
(1) A PMB-t a program tervezésének id´ószakában létre
lehet hozni, de a program jóváhagyását követ´ó 90 napon
belül a megbízott hatóságnak létre kell hoznia.
A SAPAR D esetén az Irányító Hatóság a SAPAR D Hivatal egyetértésével — a partnerség elvét alkalmazva — gondoskodik a PMB létrehozásáról.
(2) A PMB ügyrendjét maga határozza meg, a 7. és
10. §-okban foglaltak figyelembevételével. Az ügyrendben
rendelkezni kell az ülések összehívásának módjáról, az
összehívás kezdeményezésére jogosultakról, a határozatképességr´ól, a szavazás során követend´ó eljárásról.
(3) A programon belül meghatározott alprogramok végrehajtásának megfigyelésére a PMB Alprogram Monitoring Bizottságokat hozhat létre. Ezek feladatai — tevékenységi körükön belül — megegyeznek a PMB feladataival.

6. §
(1) A PMB tagjai a végrehajtásban érintett szervek és
szervezetek képvisel´ói.
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(2) A PMB tagjai:
a) a támogatást nyújtó minisztériumok, országos hatáskör´ú szervek képvisel´ói;
b) a Nemzeti Koordinátor, a Nemzeti Programengedélyez´ó;
c) a munkaadók és munkavállalók által kijelölt képvisel´ók;
d) a társadalmi és gazdasági érdekképviseletek által kijelölt képvisel´ók;
e) a program végrehajtásában érintett regionális és
helyi szervek képvisel´ói.
(3) A PMB összetételénél figyelembe kell venni a nemek
közötti egyenl´ó arányokat.
(4) A PMB elnökének, helyettesének kinevezésér´ól
— a program id´ótartamára —, valamint a titkárság felállításáról a megbízott hatóság a nemzetközi megállapodás
figyelembevételével gondoskodik. A PMB tagjait az érdekeltek javaslatára a megbízott hatóság — a nemzetközi
megállapodás figyelembevételével — nevezi ki.
(5) A PMB ülésein tanácskozási joggal részt vesz:
a) nemzetközi forrás felhasználása esetén állandó jelleggel a társfinanszírozást biztosító nemzetközi szervezet,
különösen az Európai Bizottság — és amennyiben szükséges, az érdekelt befektetési bank — tisztvisel´óje;
b) eseti jelleggel a program, illetve terv elkészítését
végz´ó szerv vagy szervezet, a végrehajtás értékelésével
megbízott szervezet képvisel´óje, valamint a programban
érintett további regionális és helyi szervek, szervezetek
képvisel´ói.
(6) A PMB feladatai ellátásának segítése érdekében
szakért´óket bízhat meg és munkacsoportokat hozhat létre.
A szakért´ók a PMB ülésein tanácskozási joggal vehetnek
részt.
(7) Szakért´óként nem járhat el az, aki a támogatásból
kedvezményezettként részesül, vagy a támogatás olyan jogi
személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot
érint, amelynek tagja vagy amelyben részesedéssel bír,
illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban
van, valamint ezek hozzátartozója [a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvér´ól szóló 1959. évi IV. törvény
685. § b) pontja], illetve az, akit´ól az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.

7. §
(1) A PMB szükség szerint, de évente legalább kétszer
ülésezik.
(2) A PMB üléseir´ól jegyz´ókönyvet kell készíteni, amelyet 8 napon belül a tagok, illetve a KMB Titkárságára meg
kell küldeni. A PHARE és ISPA projekteket érint´ó kérdésekben a jegyz´ókönyvet az OMB-nek is meg kell küldeni.
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Az állandó monitoring bizottságokra vonatkozó
rendelkezések
8. §
A nemzetközi segélyek és támogatások felhasználásának nyomon követésére, értékelésére, illetve az összehangolt, eredményes és szabályszer´ú végrehajtás biztosítása
érdekében intézkedések kezdeményezésére KMB, indokolt esetben FMB-k m´úködnek.

9. §
(1) A KMB feladatai:
a) a monitoring rendszer bevezetésével, elterjesztésével és fejlesztésével összefügg´ó feladatok ellátása, a nemzetközi segélyprogramok, támogatások felhasználásának
folyamatos figyelemmel kísérése;
b) a támogatások révén beindított programok, fejlesztések és a kormányprogram összhangjának vizsgálata, valamint az Európai Unió és más támogató szervezetek által
megfogalmazott elvárások feltételeinek biztosítása. A beavatkozási lehet´óség biztosítása a Kormány számára a támogatási rendszer folyamatos értékelésével;
c) kapcsolatok tartása az Európai Bizottság megfelel´ó
igazgatóságaival és más támogató intézmények vezet´ó
szervezeteivel;
d) az OMB és a monitoring bizottságok tevékenységének felügyelete, a monitoring tevékenység koordinálása és
módszertanának felügyelete;
e) a megbízott hatóság által a program kiegészítésére
tett javaslatok értékelése és állásfoglalás azok megvalósításáról, a program kiegészítéséhez a Kormány elé terjesztése;
f) a programok megvalósítása során nem hasznosított
források felhasználási lehet´óségeinek vizsgálata és javaslattétel a már folyamatban lév´ó vagy újabb programok
támogatására, vagy indokolt esetben azok leállítására;
g) a monitoring rendszer folyamatos fejlesztése a jogszabályoknak, illetve az európai uniós követelményeknek
megfelel´óen;
h) az éves beszámoló összeállítása szempontjainak
minden év december 20-áig történ´ó megküldése a
PMB-knek és az FMB-knek;
i) mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály
vagy kormányhatározat a hatáskörébe utal;
j) szükség szerint, de legalább évenként összefoglaló
jelentés készítése a Kormány számára;
k) a monitoring IT rendszer szakmai m´úködtetése, fejlesztése, valamint az ahhoz való hozzáférés szabályozása, a
jogosultságok meghatározása (PHARE, ISPA esetében a
PHARE program koordinációjáért felel´ós tárca nélküli
miniszter, SAPARD esetében a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével);
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l) a segélyprogramok monitoringja során követend´ó
módszerek kidolgozása és jóváhagyása;
m) a monitoring keretében megvalósuló értékelés területén alkalmazandó irányelvek meghatározása és útmutatók készítése;
n) egységes jelentéstételi és eljárási rend kialakítása, a
monitoring tevékenységr´ól és tapasztalatokról szóló id´ószakos (féléves, éves) jelentések értékelése, elfogadása;
o) a monitoring tevékenység egyes szintjein alkalmazandó pénzügyi, fizikai mutatószámok értékelése a programok megvalósulása alapján, döntés a közbens´ó értékelés
szükségességér´ól, illetve azon szervezetek hitelesítése,
amelyek küls´ó értékel´ók lehetnek;
p) szakért´ó(k) felkérése célvizsgálatokra, szakért´ói vélemények kialakítására;
r) a közvélemény tájékoztatása az egyes programok
helyzetér´ól.
(2) A KMB elnöke a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter. Tagjai a PMB-k elnökei, az FMB-k elnökei, a
Nemzetközi Segélyprogramok Nemzeti Koordinátora, a
Külügyminisztérium integrációs ügyekért felel´ós államtitkára, a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a
Nemzeti Programengedélyez´ó, az Államháztartási Hivatal
vezet´óje, a Kormányzati Ellen´órzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) elnöke. A KMB állandó meghívottjai a Központi Pénzügyi és Szerz´ódésköt´ó Egység igazgatója, a
Nemzeti Alap igazgatója, az OMB titkára. Biztosítani kell
annak lehet´óségét, hogy az Európai Unió képvisel´óje tanácskozási joggal részt vehessen az üléseken. Az Európai
Bizottság illetékes igazgatóságának, illetve a delegáció
képvisel´ójének meghívásáról a KMB elnöke gondoskodik.
(3) A KMB jogosult a nemzetközi segéllyel megvalósuló
program végrehajtásáról, kiértékelésér´ól, a program megvalósulásának szakaszairól írásos információt kérni, szükség esetén a hatáskörébe tartozó kérdésekben a Kormány
felé intézkedést kezdeményezni, valamint a saját hatáskörébe tartozó kérdésekben döntést hozni.
(4) A KMB a feladatkörébe tartozó kérdésekben határozattal dönt, minden tagnak egy szavazata van. Döntéseit
egyszer´ú többséggel hozza. Szavazategyenl´óség esetén a
KMB elnökének szavazata dönt. A KMB akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint fele jelen van az ülésen.
(5) A KMB titkársági feladatait a KEHI látja el.
(6) A KMB elnöke minden év április 30-áig beszámol a
Kormánynak a KMB elmúlt évben végzett tevékenységér´ól.

10. §
(1) A KMB szükség szerint, de évente legalább kétszer
ülést tart.
(2) A KMB elnöke a két ülés között a tagok utólagos
tájékoztatása mellett jogosult:
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a) engedélyezni az igénybe vett szakért´ó díjának kifizetését;
b) programok, segélyek felhasználásában tapasztalt
rendellenesség esetén — halasztást nem t´úr´ó esetekben
— dönteni és javaslatot tenni a szükséges intézkedésekre,
így különösen ellen´órzés elrendelésére, a monitoring IT
rendszerhez való hozzáférési jogosultság elbírálására (ez
utóbbi PHARE, ISPA esetében a PHARE program koordinációjáért felel´ós tárca nélküli miniszter, SAPARD esetében a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
egyetértésével).

11. §
(1) Az Európai Unió csatlakozás el´ótti segélyprogramjainak (PHARE, ISPA), valamint a PHARE program
koordinációjáért felel´ós tárca nélküli miniszter hatáskörébe utalt egyéb nemzetközi segélyprogramok végrehajtásának felügyeletére a KMB keretein belül OMB m´úködik.
Az OMB vezet´óje a PHAR E program koordinációjáért
felel´ós tárca nélküli miniszter. Az OMB titkárságának feladatait a PHARE program koordinációjáért felel´ós tárca
nélküli miniszter hivatala látja el.
(2) Az OMB tagjai az FMB-k elnökeinek egy-egy személyes képvisel´óje, a Központi Szerz´ódésköt´ó és Kifizet´ó
Egység igazgatója, a Nemzeti Alap igazgatója, a Nemzeti
Programengedélyez´ó, az OMB titkára, valamint tanácskozási joggal a KMB és az Állami Számvev´ószék képvisel´ói.
(3) Az OMB feladatai:
a) folyamatosan figyelemmel kíséri a PHAR E és az
ISPA program, valamint a PHARE program koordinációjáért felel´ós tárca nélküli miniszter hatáskörébe utalt egyéb
nemzetközi segélyprogramok alapján megvalósuló munkát, vizsgálja azok célkit´úzései megvalósításának menetét;
b) végzi a PHAR E és az ISPA monitoring bizottsági
tevékenységét;
c) a megvalósító ügynökségekt´ól havi jelentések összegy´újtése;
d) szükség szerint összefoglaló jelentést készít a
feladatkörébe tartozó programokról, amelyet a KMB és a
Kormány számára terjeszt fel;
e) a végrehajtási adatok havi és negyedévi összesítése,
feldolgozása, elemzése és összevetése az id´óarányosan tervezett eredmények szempontjából. Szükség esetén javaslatot tesz a KMB-nek a végrehajtás, illetve a program módosítására;
f) munkája során együttm´úködik az FMB-kel, részt
vesz a Monitoring Vegyesbizottság (Joint Monitoring
Committee) munkájában. Együttm´úködik az Európai
Bizottság és a tagállamok monitoringgal foglalkozó szerveivel;
g) az egyes programok végrehajtásával kapcsolatos észrevételeir´ól, javaslatairól az érintett tárcákat tájékoztatja,
a begy´újtött adatokat és az elkészült jelentéseket hozzáférhet´óvé teszi;
h) részt vesz a KMB monitoring eszközeit és módszereit fejleszt´ó tevékenységében;
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i) szükség szerint a KMB-n keresztül intézkedést kezdeményez;
j) szükség szerint, de legalább félévenként tájékoztató
anyagot készít a közvélemény, illet´óleg a sajtó számára;
k) éves tervben határozza meg azokat a területeket,
ahol a projektek megvalósulását teljes egészében vizsgálat
alá vonja és feldolgozza.
(4) Az OMB akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok
több mint fele jelen van. Az OMB döntéseit többségi szavazattal hozza meg. Szavazategyenl´óség esetén az elnök
szavazata dönt.

12. §
(1) Az Európai Bizottság annak kötelez´ó el´óírásai alapján közösen elvégzend´ó monitoring tevékenységek ellátására Monitoring Vegyesbizottság (Joint Monitoring
Committee) m´úködik, amely felügyeli az Európai Unió
által finanszírozott segélyprogramok (PHARE, ISPA,
SAPARD) céljainak megvalósulási folyamatát és koordinálja azok tevékenységét.
(2) A Monitoring Vegyesbizottság évente legalább egy
alkalommal ülésezik, és felülvizsgálja az európai uniós
támogatással megvalósuló programokat. A monitoring jelentések alapján értékeli a programok végrehajtását, a
Pénzügyi Megállapodásban megfogalmazott csatlakozási
célkit´úzések megvalósulását, ajánlásokat tesz a prioritások
változtatására és/vagy a segélyek átcsoportosítására.
(3) A Monitoring Vegyesbizottságban magyar részr´ól az
OMB elnöke és titkára, valamint a KMB titkára vesz részt.
(4) A Monitoring Vegyesbizottsággal kapcsolatos koordinációs és együttm´úködési feladatokat az OMB és annak
titkársága látja el a Monitoring Vegyesbizottság mandátumában, valamint bels´ó m´úködési szabályzatában leírtak
szerint.

13. §
(1) FMB-t kell létrehozni az adott fejezethez tartozó
nemzetközi források és a hazai támogatások felhasználásának figyelemmel kísérésére.
(2) FMB-t kell m´úködtetni azoknál a központi költségvetési fejezeteknél is, amelyek a programoknak nem
els´óbbségi felel´óse, de a fejezet részt vesz azok végrehajtásában, illetve nemzetközi segélyt vagy támogatást használ
fel. Az FMB titkársági feladatainak ellátásáért felel´ós szervet az adott fejezet közigazgatási államtitkára jelöli ki.
(3) Az FMB feladatai:
a) az adott ágazathoz tartozó alprogram megvalósítása,
id´óközi értékelések szervezése és felügyelete, az el´ózetes
éves végrehajtási jelentés véleményezése, jóváhagyása;
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b) az alprogramok hatékony végrehajtását biztosító
rendelkezések meghozatala, a jelent´ósebb projektekr´ól a
KMB számára információk biztosítása;
c) késedelem esetén a végrehajtó szervezet, valamint
SAPARD esetén a SAPARD Hivatal számára az alprogram végrehajtásának felgyorsítását segít´ó ajánlások kidolgozása, szükséges intézkedési javaslatok megtétele;
d) az alprogram módosítására vonatkozó javaslatok
el´ókészítése és megvitatása, a KMB-hez történ´ó felterjesztése;
e) az alprogramhoz kapcsolódó ösztönz´ó tevékenység
koordinálása;
f) az alprogram megfelel´ó szabályszer´ú, hatékony teljesítésének biztosítása, különös tekintettel a szabályoknak
való megfelelés követelményeire, a tevékenységek és intézkedések konformitására és a programcélok, valamint más
közösségi politikák tiszteletben tartására;
g) az arra jogosultak számára az alprogramokkal kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása;
h) a segélyek vagy támogatások felhasználása során tapasztalt rendellenességekr´ól az intézkedésre jogosult, valamint a KMB Titkárság haladéktalan tájékoztatása;
i) az alprogram végrehajtásának, szabályszer´úségének
és eredményességének ellen´órzése;
j) a végrehajtó által kialakított monitoring és értékelési
— pénzügyi és fizikai — mér´ószámok és hatásmutatók
alapján jelentés készítése.
(4) Az FMB minden év január 31-éig, illetve minden év
július 31-ig megküldi éves, illetve féléves tevékenységér´ól
és tapasztalatairól szóló jelentését a KMB-nek, PHARE és
ISPA vonatkozásában az OMB-nek is.

14. §
(1) Az FMB-t olyan létszámmal kell megalakítani, hogy
az érdemi döntéshozatalra alkalmas legyen. A tagokat a
fejezet felügyeletét ellátó személy jelöli ki. Az FMB elnöke
a fejezet hivatali szervezetét közvetlenül irányító vezet´ó
vagy az általa kijelölt személy. Az FMB tagjai között — ha
a projekt ezt lehet´óvé teszi — biztosítani kell a társadalmi
partnerek, különösen a gazdasági érdekképviseletek részvételét, továbbá — ha az alprogramot az önkormányzat is
támogatja — az érintett helyi önkormányzatok képvisel´ójének, különböz´ó szakmai, illetve gazdasági kamarák bevonását, valamint — ha európai uniós támogatással valósul
meg az alprogram — tanácskozási joggal az Európai
Bizottság budapesti delegációja képvisel´ójét. A partnereknek törekedniük kell a n´ók és férfiak kiegyensúlyozott
részvételére.
(2) Az FMB jogosult bármely, a felügyelete alá tartozó
alprogram/projekt megvalósítását megvizsgálni, illetve annak bármely fázisáról írásos információt kérni a végrehajtó
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szervezetekt´ól, valamint SAPARD esetén a SAPARD Hivataltól, szükség esetén a megbízott hatóságnál, illetve a
KMB-nél intézkedést kezdeményezni.

A Regionális Monitoring Bizottságokra vonatkozó
rendelkezések
15. §
(1) Ha a nemzetközi segéllyel vagy támogatással megvalósuló program célja egy vagy több régió fejlesztésére vonatkozik, a megbízott hatóság döntésének megfelel´óen
létre kell hozni a Regionális Monitoring Bizottságot.
(2) A R egionális Monitoring Bizottság összetételére a
14. § (1) bekezdése az irányadó. Elnökét a megbízott hatóság nevezi ki, és biztosítani kell az érdekelt fejezet képviseletét is.

16. §
(1) A Regionális Monitoring Bizottság feladatai megegyeznek a PMB feladataival.
(2) A Regionális Monitoring Bizottság ügyrendjét a
fentiek alapján — a KMB-vel el´ózetesen egyeztetve —
maga hagyja jóvá.
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(2) A titkárság feladata:
a) a monitoring bizottsági ülések el´ókészítése;
b) a napirendi pontok szerint megtárgyalandó témákhoz tartozó dokumentumok összeállítása és az érintettek
rendelkezésére bocsátása;
c) az ülés jegyz´ókönyvének, illetve a döntések el´ókészítése és az érintettek rendelkezésére bocsátása;
d) a féléves és az éves tevékenységr´ól szóló jelentés
elkészítése, benyújtása jóváhagyásra;
e) a program kivitelezését, m´úködését befolyásoló feltételek és kockázati tényez´ók vizsgálata.

19. §
(1) A monitoring bizottságok m´úködési és titkárságainak költségvetését a program, alprogram, illet´óleg az adott
fejezet költségvetéséb´ól kell biztosítani.
(2) A monitoring bizottságok tagjai a bizottságban végzett munkáért díjazásban nem részesülhetnek.

A rendelettel összefügg´ó informatikai, nyilvántartási
rendszer és az információk kezelése
20. §

(3) A Regionális Monitoring Bizottság valamennyi jelzését, jelentését, javaslatát, intézkedéskezdeményezést az
adott program tekintetében hatáskörrel rendelkez´ó FMBnek, illet´óleg a KMB-nek, PHARE esetében az OMB-nek
is megküldi.

(1) A monitoring bizottságok kötelesek az Európai
Bizottság és a KMB által kért adatokat gy´újteni és a KMB
titkárságának rendszeresen, illet´óleg a megjelölt id´ópontban továbbítani. A monitoring bizottságoknak szükséges
adatokat a programok végrehajtásáért felel´ós szervezeti
egység köteles az adatok hozzá történ´ó beérkezését követ´ó
napon a számítógépes rendszerbe betáplálni.

Közös rendelkezések

(2) A végs´ó kedvezményezettnek írásban nyilatkoznia
kell arról, hogy a programok végrehajtásáért felel´ós szervezeti egység által felvett adatok kezeléséhez hozzájárul,
azok a projekt során felhasználhatók.

17. §
A 13. §, illet´óleg a 15. § alapján létrehozott monitoring
bizottságok döntéseiket egyeztet´ó tárgyalás után egyszer´ú
többséggel a forrásgazdák egyetértésével hozhatják meg.
A monitoring bizottságok akkor határozatképesek, ha
azon a tagok több mint fele jelen van. Az FMB döntéseit
csak az alapok folyósításáért felel´ós szervezetek egyetértésével hozhatja meg.

18. §
(1) A monitoring bizottságok munkáját a megbízott
hatóság, illetve a központi költségvetési fejezet munkaszervezetén belül létrehozandó titkárság segíti.

(3) A számítógépes rendszerhez a PMB-k és az FMB-k
részére els´ó ízben a hardvert és rendszeresen a szoftvert,
míg a Regionális Monitoring Bizottságoknak rendszeresen
a szoftvert a KMB titkársága biztosítja. A szervezetek számítógép, illetve rendszer esetében a monitoring tekintetében kötelesek a KMB titkársága által megjelölt szoftvert
alkalmazni.
(4) Ha a programban olyan változtatások szükségesek,
amelyek az IT rendszer szoftverét is érintik, akkor annak
módosítását a KMB-vel el´ózetesen egyeztetni kell, költségét PHARE, ISPA esetében a PHARE program koordinációjáért felel´ós tárca nélküli miniszter hivatala,
SAPARD esetében a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium viseli.
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(5) A KMB Titkársága köteles — a monitoring IT rendszer moduláris felépítését figyelembe véve — az egységes
rendszer megbízhatóságáról gondoskodni.

21. §
(1) A számítógépes rendszerben a következ´ó adatokat
kell kezelni:
a) a végs´ó kedvezményezett adatai (név, cím, bankszámlaszám, könyvelési adatai);
b) a termék vagy szolgáltatás beszállítójának adatai
(név, cím, irányítószám);
c) a projekt neve, azonosítója, rövid leírása, érvényességi id´ószakának kezd´ó és befejez´ó dátuma;
d) a projektet jóváhagyó megnevezése, a jóváhagyás
id´ópontja, a projekt felel´óse;
e) az alapkezel´ó, illetve a kifizet´ó hatóság megnevezése;
f) a projekt finanszírozásának forrásai, azok arányai;
g) a támogatási területek kategóriánként és alkategóriánként történ´ó nyilvántartása;
h) a tanúsítvánnyal kapcsolatos adatok (tanúsító hatóság neve, valamint a közvetít´ó hatóság azonosítója, az azonosítás dátuma, a tanúsított összeg nemzeti valutában,
euróban, az alkalmazott euró árfolyama);
i) a program, alprogram, projekt el´órehaladására vonatkozó pénzügyi adatok, számlák és a megvalósítást tanúsító fizikai adatok.
(2) A számítógépes rendszerben kezelt adatok az e rendelettel szabályozott adatszolgáltatásokból, hatósági intézkedésekb´ól, valamint más jogszabályok el´óírásainak
megfelel´óen a központi költségvetési fejezetekt´ól, illetve
más szervekt´ól országos, regionális vagy önkormányzati
szervekt´ól átvett közérdek´ú adatokból, információkból
származnak.

22. §
(1) A már m´úköd´ó adatszolgáltatások keretében gy´újtött, a számítógépes rendszerbe átvehet´ó adatokat adatátvétellel kell biztosítani.
(2) A min´ósített adatok átadása, átvétele, adatkezelése
és szolgáltatása során a min´ósített adatok kezelésének
rendjér´ól szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet el´óírásai
szerint kell eljárni.
(3) Az e rendelet szerint teljesített adatszolgáltatás alapján nyilvántartásba vett, feldolgozott adatokat tájékoztatás
és adategyeztetés céljából az illetékes monitoring bizottság
megküldi az adatszolgáltatónak. Az adatszolgáltató a nyilvántartásba vett adatok pontosítását kezdeményezheti, amenynyiben azok az adatszolgáltatásban közöltekt´ól eltérnek.
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23. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 5. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól
szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörben, a megállapodást kihirdet´ó
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségeknek a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, a Tanács
1260/1999/EK rendeletével részben összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
167/2001. (IX. 14.) Korm.
rendelete
az építési m´úszaki ellen´óri tevékenységr´ól szóló
158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmér´ól szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:
1. §
(1) Az építési m´úszaki ellen´óri tevékenységr´ól szóló
158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R .)
2. §-a (3) bekezdésének i) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép, egyidej´úleg a bekezdés az alábbi j) ponttal
egészül ki:
(Az építési m´úszaki ellen´ór feladata különösen:)
,,i) a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések
megfelel´óség igazolása meglétének ellen´órzése,’’
j) a m´úszaki ellen´óri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.’’
(2) Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) Ha az épít´óipari kivitelezést — f´óvállalkozó hiányában — több kivitelez´ó végzi és több felel´ós m´úszaki vezet´ó
irányítja, akkor az építési m´úszaki ellen´ór — az építtet´ó
külön megbízása alapján — gondoskodik arról, hogy az
elvégzett részmunkák vonatkozásában az egyes kivitelz´ók
felel´ós m´úszaki vezet´ói által tett nyilaktozatok az építési
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naplóban összegy´újtésre kerüljenek, és azok a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtet´ó
rendelkezésére álljanak.’’

2. §
(1) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Ha az építési beruházás költsége nem éri el a közbeszerzésekr´ól szóló 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 2. §-ának (3) bekezdésében az építési beruházásokra megállapított értékhatárt:
a) a Névjegyzékbe nem vett, de a 4. § (1) bekezdésében
el´óírt feltételeknek megfelel´ó személy az építésfelügyeleti
feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: építésfelügyelet)
el´ózetes írásbeli engedélyével saját maga, vagy a Ptk.
685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozói számára,
b) a Névjegyzékben az építményfajta f´ó jellemz´óje
szerinti fejezetben szerepl´ó fels´ófokú végzettség´ú m´úszaki
ellen´ór egyszemélyben is elláthatja a m´úszaki ellen´óri feladatokat.’’
(2) Az R. 3. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A névjegyzékbe kérelemre az vehet´ó fel, aki az e rendeletben el´óírt…)
,,e) a külön jogszabályban meghatározott névjegyzékbe
vételi igazgatási szolgáltatási díjat befizette,’’
(3) Az R. 3. §-ának (5)—(6) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(5) Gyakorlati id´ónek számít
a) fels´ófokú képesítés esetén a 3 éves,
b) középfokú képesítés esetén az 5 éves,
Magyarországon folytatott építészeti-m´úszaki tervezési,
építéskivitelezési, építésügyi igazgatási, építésfelügyeleti,
beruházói-m´úszaki, valamint az e területeken folytatott
oktatói tevékenység.
(6) Szakvizsgát a szakképzésért felel´ós miniszterek által
külön jogszabályban meghatározott el´óírásoknak megfelel´óen jogi, pénzügyi, szabvány- és min´óségügyi, illetve középfokú képesítés esetén építési-m´úszaki szakmai ismeretekb´ól kell letenni.’’

3. §
(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A rendelet alkalmazása szempontjából szakirányú
fels´ófokú szakképesítésnek — a m´úszaki fels´óoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeir´ól szóló külön jogszabály el´óírásainak figyelembevételével — az alábbiak tekintend´ók:
a) építmények esetében építészmérnöki, épít´ómérnöki
vagy településmérnöki,
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b) építmény- és épületgépészeti területen gépészmérnöki,
c) építmény- és épületvillamossági területen villamosmérnöki
egyetemi vagy f´óiskolai oklevél.’’
(2) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Középfokú szakképesítésnek az egyes építményfajtáknak megfelel´ó szakirányú technikusi oklevél, vagy a
technikusképzés szüneteltetésének id´ószakában a szakközépiskolai érettségi bizonyítvány min´ósül.’’
(3) Az R. 4. §-a a következ´ó új (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidej´úleg a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre
változik:
,,(3) Amennyiben a végzettséget igazoló oklevélb´ól nem
állapítható meg egyértelm´úen a szakirány, és a kérelmez´ó
a 9. § (3) bekezdése alapján sem vehet´ó fel a névjegyzékbe,
akkor a kért névjegyzéki kategóriára való jogosultságát az
építmény jellege szerint hatáskörrel rendelkez´ó minisztérium, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara és az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége egy-egy
delegált tagjából álló, esetenként létrehozott bizottság jogosult meghatározni. A bizottság m´úködésének feltételeit
saját maga határozza meg.’’

4. §
(1) Az R. 6. §-ának (1)—(2) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(1) A Névjegyzékbe való felvételi kérelmet a kérelmez´ónek az állandó lakóhelye szerint illetékes és az adott
építményfajta szerint hatáskörrel rendelkez´ó — külön jogszabályokban meghatározott — építésfelügyelethez kell
benyújtania.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) szakmai képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,
b) a m´úszaki ellen´óri szakvizsga eredményes letételét
bizonyító okirat másolatát,
c) a szakmai gyakorlati id´ót bizonyító okiratokat,
d) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
valamint
e) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló
bizonylatot.’’
(2) Az R. 6. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki,
egyidej´úleg a (3) és (4) bekezdés számozása (4) és (5) bekezdésre változik:
,,(3) A (2) bekezdés szerinti másolatok vagy közjegyz´ó
által hitelesített másolatok lehetnek, vagy az eredeti oklevél egyidej´ú bemutatása esetén a benyújtott egyszer´ú másolatra az építésfelügyelet rájegyzi az eredetivel való egyezés tényét.’’
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5. §

Az R. 9. §-a a következ´ó új (3)—(5) bekezdésekkel
egészül ki, egyidej´úleg a (3)—(4) bekezdések számozása
(6)—(7) bekezdésekre módosul:
,,(3) Azokat a közép- vagy fels´ófokú m´úszaki, illetve
agrárm´úszaki szakképesítéssel rendelkez´ó személyeket,
akik bizonyítani tudják, hogy a felvételi kérelemben megjelölt szakirányban a kérelem benyújtását megel´óz´óen Magyarországon legalább 10 éven keresztül építési m´úszaki
ellen´órként tevékenykedtek, 2003. július 31-ig el´óterjesztett kérelmükre az építésfelügyelet — a szakmai képesítés
szakirányúságától függetlenül — az e jogszabályban el´óírt
egyéb feltételek megléte esetén a Névjegyzékbe felveszi.
(4) A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat
vagy teljes bizonyító erej´ú magánokirat fogadható el (munkáltatói, illet´óleg az építési szakmai érdekképviseleti szerv,
szakmai kamara által kiadott igazolás, továbbá munkavagy megbízási szerz´ódés stb.).
(5) A (3) bekezdésben említett kérelmez´ó szakmai vizsgára csak akkor bocsátható, ha a vizsgát megel´óz´óen a
Névjegyzéket vezet´ó szervnél a legalább 10 éves szakmai
gyakorlatát bizonyította és err´ól az építésfelügyelet igazolást adott ki. A szakirányú képesítéssel nem rendelkez´ó
személyeknek a szakvizsgán — az alapképzettség (fels´ó-,
középfokú) szintjét´ól függetlenül — az építési-m´úszaki
alapismeretekb´ól is vizsgát kell tenniük. A kérelmez´ót a
Névjegyzékbe a m´úszaki alapképzettség szintjének megfelel´óen kell besorolni.’’
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A Kormány
168/2001. (IX. 14.) Korm.
rendelete
a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékér´ól
A sportról szóló 2000. évi CLIV. törvény 93. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
Kormány a következ´óket rendeli el:
1. §
A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékét — a
2. §-ban foglaltak kivételével — a rendelet melléklete tartalmazza.

2. §
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendészeti
szervek sportszervezeteinél, -tanfolyamainál, -versenyeinél és oktatási intézményeinél a képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítéseket a
Kormány külön rendeletben állapítja meg.

3. §
6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép hatályba.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lév´ó ügyekben is
alkalmazni kell.

4. §

(2) Az R. 3. §-ának (7) bekezdése e rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti.

A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek a
szükséges szakképesítés nélkül 2004. július 31-ig folytathatók.

Orbán Viktor s. k.,

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök

Melléklet a 168/2001. (IX. 14.) Korm. rendelethez
JEGYZÉK
az állam által elismert, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységekr´ól
Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

nevelési-oktatási intézménynél sport-szórakoztatási szolgáltatás nyúj- sportoktató, testnevel´ó tanár, testnevel´ótása, a diákok versenyekre való felkészítése
rekreációs tanár, sportedz´ó, szakedz´ó
sportfoglalkozások vezetése
sportoktató, sportedz´ó, szakedz´ó, testnevel´ó
tanár, testnevel´ó-rekreációs tanár
sporttanfolyam vezetése, szervezése*
sportszervez´ó-menedzser, sportmenedzser,
testnevel´ó-rekreációs tanár
sportvállalkozások vezetése, szervezése, tevékenységének összehangolása* sportmenedzser
25—50 f´ó sportolóval m´úköd´ó sportegyesület vezetése, szervezése, te- sportszervez´ó-menedzser, sportmenedzser,
vékenységének összehangolása*
testnevel´ó-rekreációs tanár
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50 f´ó feletti sportolóval m´úköd´ó sportegyesület vezetése, szervezése,
tevékenységének összehangolása*
edz´ói tevékenység végzése, a sportolók versenyekre való felkészítése
sportági országos szakszövetségnél vezet´óedz´ói, szövetségi kapitányi
feladatok ellátása
helyi és települési önkormányzatok sportszakigazgatási szerveinél referensi feladatok ellátása*
sportági országos szakszövetségnél, nemzeti sportszövetségeknél szakreferensi sportmenedzser feladatok ellátása*
sportági országos szakszövetségnél, nemzeti sportszövetségeknél vezet´ói feladatok ellátása*
sportszervezeteknél masszázskezelések végzése
sportmassz´ór vállalkozások szervezése és irányítása
sportújságírói, sportriporteri, szakújságírói tevékenység*
sportm´úsor szerkesztése*
lovasturista-csoportokkal kapcsolatos idegenvezet´ói, pénzügyi, vendéglátói tevékenység ellátása
vízi túrák szervezése és vezetése**

sportmenedzser
sportedz´ó, szakedz´ó
szakedz´ó
sportszervez´ó-menedzser,

sportmenedzser

sportedz´ó, szakedz´ó, sportmenedzser
sportmenedzser
sportmassz´ór
sportmassz´ór
sportkommunikátor
sportkommunikátor
lovastúra-vezet´ó
vízitúra-vezet´ó

Megjegyzés:
A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelel´ó egyéb szakképesítés vagy magasabb szint´ú szakirányú szakmai végzettség is.
A **-gal ellátott tevékenységnél a szakképesítés megszerzése és az erre felkészít´ó képzésben való részvétel kizárólag a hajózási hatóság által kiadott hatósági képesítés megszerzése után történhet.

A Kormány
169/2001. (IX. 14.) Korm.
rendelete
a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
1. §
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet 45. §-a a következ´ó (7) bekezdéssel
egészül ki:
,,(7) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésér´ól szóló 2000. évi CXXXIII. törvény Pénzügyminisztérium XXII. fejezet, 16. cím Egyéb lakástámogatások
2001. évi el´óirányzata terhére 2001. évben a tavaszi ár- és
belvíz következtében megrongálódott, illetve megsemmisült személyi tulajdonban lév´ó lakóépület helyreállításához, újjáépítéséhez, helyette másik lakás, lakóingatlan vásárlásához vagy a tényleges kár megtérítéséhez 9117,1 millió
forint — a belügyminiszter által szabályozott módon — felhasználható.’’

A Kormány tagjainak
rendeletei
A közlekedési és vízügyi miniszter
31/2001. (IX. 14.) KöViM
rendelete
egyes rendeletek és rendelkezések módosításáról, illetve
hatályon kívül helyezésér´ól
A víziközlekedésr´ól szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
87. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
figyelemmel az ezres kormányhatározatok hatályon kívül
helyezésér´ól szóló 1062/2001. (VI. 26.) Korm. határozat
2. pontjában foglaltakra is — az érintett miniszterekkel
egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

(1) A belvízi utakon közleked´ó úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelel´ósége feltételeir´ól, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001.
(IV. 10.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R .) 13. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
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,,13. § (1) Ez a rendelet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 2002. január 1-jén lép hatályba.’’
(2) Az R . 13. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti)
,,d) a hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerej´ú rendelet
végrehajtásáról rendelkez´ó 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet
és a hajózási képesítésekr´ól szóló 2/1995. (II. 24.) KHVM
rendelet módosításáról szóló 25/1998. (XII. 9.) KHVM
rendelet 1. és 5. §-a.’’

2. §
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1973

2/1973. (VI. 2.) OVH rek. a helyi vízgazdálkodási közfeladatok ellátásával kapcsolatos egyes hatósági jogok gyakorlásáról szóló 5/1970. (XII. 31.) OVH rendelkezés módosításáról.
1975
10/1975. (IX. 27.) KPM r. a hajózásról szóló 1973. évi
6. törvényerej´ú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott
5/1974. (V. 21.) KPM rendelet módosításáról.
22/1975. (XII. 30.) KPM—ÁH e. r. a légiútvonal használati díj bevezetésér´ól szóló 3/1972. (II. 6.) KPM—ÁH
együttes rendelet módosításáról.

E rendelet mellékletében felsorolt rendeletek és rendelkezések hatályukat vesztik.

1976

3. §

6/1976. (V. 15.) KPM r. a mester-szakmunkás továbbképzésr´ól.
8/1976. (VIII. 29.) KPM r. a m´úvezet´óképzésr´ól.

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, egyidej´úleg hatályát veszti:
a) a belvízi utakon közleked´ó úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelel´ósége feltételeir´ól, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001.
(IV. 10.) KöViM rendelet 13. §-a (2) bekezdésének
e) pontja;
b) a hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerej´ú rendelet
végrehajtásáról rendelkez´ó 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet
és a hajózási képesítésekr´ól szóló 2/1995. (II. 24.) KHVM
rendelet módosításáról szóló 25/1998. (XII. 9.) KHVM
rendelet melléklete;
c) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.)
KHVM rendelet 1. számú mellékletének 2., 27—46. és
61. pontja.

1977
2/1977. (V. 27.) KPM r. egyes rendeletek hatályon kívül
helyezésér´ól.
6/1977. (VII. 6.) OVH rek. a vízgazdálkodási társulatok
dolgozóinak anyagi érdekeltségi rendszerér´ól.
1978
9/1978. (XI. 18.) KPM r. az üzemi tehergépjárm´úvek
V. ötéves tervid´ószakra vonatkozó selejtezés irányelveir´ól.
1979
2/1979. (I. 24.) KPM r. a közületi személygépkocsik
1979. évi leadásának rendjér´ól.
1981

közlekedési és vízügyi miniszter

1/1981. (I. 31.) OVH—ÁH e. rek. a gazdálkodó szervezetek
részére közüzemi vízm´úb´ól szolgáltatott ivóvízért, illet´óleg a
gazdálkodó szervezetek által igénybe vett közüzemi csatornam´ú használatáért fizetend´ó díjakról szóló 4/1979. (XI. 27.)
OVH—ÁH együttes rendelkezés módosításáról.

Melléklet
a 31/2001. (IX. 14.) KöViM rendelethez

1982

Dr. Fónagy János s. k.,

1960
5/1960. (VI. 24.) KPM r. az 1957. évi 29. törvényerej´ú
rendelettel kihirdetett Vasúti Árufuvarozási, valamint
Személy- és Poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmények
módosításáról.
1972
3/1972. (II. 6.) KPM—ÁH e. r. a légiútvonal használati
díj bevezetésér´ól.
12/1972. (XII. 9.) KPM r. a szolgáltató személygépkocsik
megjelölésér´ól.

7/1982. (VIII. 2.) OVH—ÁH e. rek. a gazdálkodó szervezetek részére közüzemi vízm´úb´ól szolgáltatott ivóvízért, illet´óleg a gazdálkodó szervezetek által igénybe vett közüzemi
csatornam´ú használatáért fizetend´ó díjakról szóló 4/1979.
(XI. 27.) OVH—ÁH együttes rendelkezés módosításáról.
1983
5/1983. (V. 18.) KPM r. a sátortáborok létesítésének
feltételeir´ól szóló 15/1961. (IV. 27.) Korm. rendelet végrehajtására kiadott 2/1963. (V. 11.) KPM rendelet hatályon
kívül helyezésér´ól.
8/1983. (VI. 30.) KPM r. egyes miniszteri rendeletek
módosításáról.
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4/1983. (IX. 15.) KM r. a közületi gépjárm´úvek 1983. évi
üzemanyag felhasználásának korlátozásáról szóló 2/1983.
(II. 16.) KPM rendelet módosításáról.
1984
6/1984. (II. 29.) KM r. a belföldi távolsági (helyközi)
személyszállítási kedvezményekr´ól szóló 13/1982.
(XII. 27.) KPM rendelet módosításáról.
9/1984. (XII. 13.) OVH rek. a vízgazdálkodási társulatokra vonatkozó jogszabályok végrehajtására kiadott
4/1978. (XII. 12.) OVH rendelkezés kiegészítésér´ól,
illet´óleg módosításáról.
10/1984. (XII. 13.) OVH rek. a vállalati dolgozók alapbérének megállapításával kapcsolatos rendelkezés hatályon kívül helyezésér´ól.
18/1984. (XII. 19.) KM r. a belföldi távolsági (helyközi)
személyszállítási kedvezményekr´ól szóló 13/1982.
(XII. 27.) KPM rendelet módosításáról.
19/1984. (XII. 19.) KM r. a gépjárm´úvezet´ó-képz´ó munkaközösségekr´ól szóló 7/1971. (VIII. 27.) KPM rendelet
módosításáról és kiegészítésér´ól.
12/1984. (XII. 28.) OVH rek. a 4/1980. (II. 6.) OVH—ÁH
együttes rendelkezés hatályon kívül helyezésér´ól.
21/1984. (XII. 28.) KM—ÁH e. r. egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésér´ól.
1985
3/1985. (XI. 22.) OVH rek. a vízgazdálkodási társulatok
érdekképviseleti szerveivel kapcsolatos rendelkezés hatályon kívül helyezésér´ól.
13/1985. (XI. 22.) KM r. a közúti közlekedési szakemberek képzésér´ól és vizsgáztatásáról szóló 1/1983. (VII. 6.)
KM rendelet módosításáról és kiegészítésér´ól.
1986
2/1986. (VII. 1.) OVH rek. a kútfúrási és egyes talajmechanikai fúrási munkák áráról szóló rendelkezések
hatályon kívül helyezésér´ól.
1987
1/1987. (II. 9.) KM r. a belföldi távolsági (helyközi)
személyszállítási kedvezményekr´ól szóló 13/1982.
(XII. 27.) KPM rendelet módosításáról.
1/1987. (VII. 20.) OVH—ÁH e. rek. a vízgazdálkodási
társulatok által végzett egyes munkák árának megállapításáról szóló rendelkezés hatályon kívül helyezésér´ól.
11/1987. (XI. 6.) KM r. a használaton kívüli közúti gépjárm´úvek, illet´óleg azok f´ódarabjainak bontása során kinyert alkatrészek min´ósítésének és újrahasznosításának
m´úszaki követelményrendszerér´ól szóló 4/1985. (IV. 26.)
KM rendelet módosításáról.
14/1987. (XII. 27.) KM r. a belföldi távolsági (helyközi)
személyszállítási kedvezményekr´ól szóló 13/1982.
(XII. 27.) KPM rendelet módosításáról.
18/1987. (XII. 30.) KM r. egyes miniszteri rendeletek
módosításáról.
21/1987. (XII. 30.) KM r. a szállítótartályok m´úszaki felügyeletér´ól szóló 5/1979. (III. 14.) KPM rendelet módosításáról.
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13/1988. (XII. 24.) KM r. a belföldi távolsági (helyközi)
személyszállítási kedvezményekr´ól szóló 13/1982.
(XII. 27.) KPM rendelet módosításáról.
1989
4/1989. (IV. 24.) KVM r. a vízilétesítmények tervezésére
vonatkozó jogosultság részletes feltételeir´ól szóló 6/1988.
(IX. 24.) KVM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezésér´ól.
5/1989. (VI. 26.) KVM r. a vízgazdálkodási társulatok
anyagi érdekeltségi rendszerér´ól szóló 1/1988. (V. 12.)
KVM rendelet hatályon kívül helyezésér´ól.
13/1989. (XII. 30.) KöHÉM r. a közúti gépjárm´úvek
költségtérítéses rendszer´ú üzemeltetésér´ól szóló 16/1987.
(XII. 27.) KM rendelet módosításáról.
1990
1/1990. (I. 11.) KVM r. a lakosság részére közüzemi
vízm´úb´ól szolgáltatott ivóvízért, illet´óleg a lakosság által
igénybe vett közüzemi csatornam´ú használatáért fizetend´ó
díjakról szóló 2/1984. (I. 23.) OVH—ÁH együttes rendelkezés hatályon kívül helyezésér´ól.
2/1990. (I. 23.) KVM r. az öntözéshez és a tógazdálkodáshoz szükséges víz díjáról szóló 5/1979. (XII. 14.)
OVH—ÁH együttes rendelkezés hatályon kívül helyezésér´ól.
3/1990. (I. 29.) KVM r. egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi jogszabályok és az állami
irányítás egyéb eszközei hatályon kívül helyezésér´ól.
3/1990. (II. 14.) KöHÉM r. egyes miniszteri rendeletek
és utasítások hatályon kívül helyezésér´ól.
7/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. a Balaton üdül´ókörzet egyes
településein az építési tevékenység átmeneti korlátozásáról szóló 1/1989. (I. 1.) ÉVM rendelet módosításáról.
8/1990. (XII. 18.) KHVM—BM e. r. a közúti járm´úvek
forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 26/1987. (XII. 30.) KM—BM
együttes rendelet módosításáról.
1992
8/1992. (II. 13.) KHVM—KTM e. r. miniszteri rendelet
és egyes utasítások hatályon kívül helyezésér´ól.
12/1992. (II. 28.) KHVM r. a szállítótartályok m´úszaki
felügyeletér´ól szóló 5/1979. (III. 14.) KPM rendelet módosításáról.
31/1992. (XII. 29.) KHVM e. r. a belföldi közforgalmú,
menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (I. 29.) KHVM rendelet módosításáról.
1993
11/1993. (V. 4.) KHVM r. az egyes elkülönített állami
pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet módosításáról.
15/1993. (VI. 9.) KHVM r. az egyes elkülönített állami
pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet módosításáról.
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1994

18/1994. (V. 31.) KHVM r. az egyes elkülönített állami
pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet módosításáról.
1995
15/1995. (IX. 21.) KHVM r. egyes miniszteri rendeletek
módosítása a gazdasági kamarai feladatok alapján.
20/1995. (XII. 15.) KHVM r. a Romániával kapcsolatos
nemzetközi vasúti árufuvarozás során bevezetett ideiglenes intézkedések megszüntetésér´ól.
1996
6/1996. (II. 23.) KHVM r. egyes miniszteri utasítások
hatályon kívül helyezésér´ól és egyes iránymutatások alkalmazásáról.
1998
20/1998. (VII. 7.) KHVM r. egyes miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezésér´ól.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter
17/2001. (IX. 14.) MeHVM
rendelete
az informatikai, távközlés-fejlesztési
és frekvenciagazdálkodási célel´óirányzat
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésér´ól szóló
1995. évi CXXI. törvény 69. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 24. § (4)—(5) bekezdése alapján, az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
szóló 2000. évi LXXXIX. törvényben, valamint az információs társadalom megvalósításával összefügg´ó feladatokról,
az informatikai kormánybiztos feladat- és hatáskörér´ól
szóló 100/2000. (VI. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra
tekintettel — a pénzügyminiszterrel egyetértésben
— a következ´óket rendelem el:
1. §
Az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célel´óirányzat felhasználásának és kezelésének
szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet
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(a továbbiakban: R .) 4. §-ának f) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A kormánybiztos a célel´óirányzat felhasználásával:)
,,f) támogatja a kis- és középvállalkozásokról, fejl´ódésük
támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hatálya alá
tartozó vállalkozások informatikai infrastruktúrájának fejlesztését, továbbá finanszírozási konstrukciókkal az informatika és a távközlés-fejlesztés, illetve a távközlési és informatikai szolgáltatások területén m´úköd´ó mikro-, kis- és
középvállalkozások piacra jutását, versenyképességének
meger´ósítését;’’

2. §
Az R . 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A Kormánybiztosság az e rendeletben foglalt pályázati részfeladatok végrehajtására, így különösen a pályázatok és a támogatási szerz´ódések el´ókészítésével, nyilvántartásával, azok végrehajtásának ellen´órzésével kapcsolatos feladatok el´ósegítése céljából közrem´úköd´ó szervezetként — külön szerz´ódésben foglalt feltételek szerint —
a Hírközlési F´ófelügyeletet, az Inforrás Kht.-t, a Magyar
Posta Rt.-t, a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-t és a
Regionális Fejlesztési Holding Rt. többségi tulajdonában
álló gazdasági társaságokat és közhasznú társaságokat, a
Nemzeti Kollégiumi Közalapítványt, a Magyarországi
Cigányokért Közalapítványt, a TEMPUS Közalapítványt,
valamint az esetenként felkért egyéb szervezeteket
(a továbbiakban együtt: közrem´úköd´ó szervezet) vehet
igénybe.’’

3. §
Az R . 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A pályázatok hiányos benyújtása esetén
— amennyiben a pályázati kiírás lehet´óvé teszi — a Kormánybiztosság vagy a közrem´úköd´ó szervezet a pályázót
egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra
biztosított határid´ó elmulasztása a pályázónak a pályázat
elbírálásából való kizárását eredményezi.’’

4. §
Az R . 12. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Nem kell pályázati díjat fizetni, ha a pályázatok
feldolgozási költségeinek fedezésére regisztrációs díjat
kell fizetni, melynek mértékét a pályázati felhívás tartalmazza. A regisztrációs díj a pályázó számára nem fizethet´ó
vissza.’’
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5. §

(1) Az R . 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A Kormánybiztosság vagy az általa kijelölt közrem´úköd´ó szervezet a beérkezett pályázatokat a pályázat
benyújtásától számított 30 napon belül köteles a bizottság
elnökei részére eljuttatni. A bizottság a pályázatokkal kapcsolatos szakmai álláspontját és döntési javaslatát a pályázat
benyújtásától számított 60 napon belül a pályázati felhívásban megjelölt elbírálási szempontok alapján alakítja ki.’’
(2) Az R . 13. §-ának (6) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(6) Az elbírálás eredményér´ól a pályázókat a döntés
meghozatalától számított 15 napon belül értesíteni kell. A
támogatási szerz´ódés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtására a nyertes pályázó számára 30 nap áll
rendelkezésre; a dokumentumok benyújtását követ´óen
30 napon belül a támogatásban részesül´ókkel szerz´ódést
kell kötni.’’
6. §
Az R . 14. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A támogatási szerz´ódésnek tartalmaznia kell:)
,,d) az ellen´órzési jogosultság és az államháztartás m´úködési rendjér´ól szóló 217/1998. (XII. 5.) Korm. rendelet
87. § (5)—(10) bekezdéseiben meghatározott bejelentési
kötelezettség elfogadását;’’

7. §
Az R . 16. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,16. § Egy program vagy projekt akkor tekinthet´ó befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a támogatási szerz´ódésben vállalt kötelezettségek — szerz´ódésszer´úen és a
hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelel´óen — teljesültek, és a támogatási döntés kedvezményezettjének a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeir´ól szóló
beszámolójának benyújtását, valamint bizonylatokkal és
hatósági nyilatkozatokkal alátámasztott elszámolását követ´óen a pályázó záró beszámolót készít, melyet a Kormánybiztosság vagy az általa megbízott szervezet értékel,
és err´ól a pályázót 60 napon belül értesíti.’’
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(2) Az e rendelet hatálybalépését megel´óz´óen benyújtott, de el nem bírált pályázatokat a pályázati kiírás közzététele napján hatályos rendelkezések és a közzétett pályázati felhívás feltételei szerint kell elbírálni.
Dr. Stumpf István s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter

Az oktatási miniszter
30/2001. (IX. 14. ) OM
rendelete
a kerettantervek kiadásáról, bevezetésér´ól
és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet
módosításáról*
A közoktatásról szóló — többször módosított —
1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket
rendelem el:

1. §
A kerettantervek kiadásáról, bevezetésér´ól és alkalmazásáról szóló — többször módosított — 28/2000. (IX. 21.)
OM rendelet ,,NEMZETI, ETNIKAI, KISEBBSÉGI
ISKOLAI OKTATÁS EGYES TANTÁRGYAINAK
KERETTANTERVEI, TOVÁBBÁ A KISEBBSÉGI OKTATÁS ÓRATERVEI’’ cím´ú 3. számú melléklete az e
rendelet mellékleteként kiadott
a) ,,II. KERETTANTERVEK a horvát kisebbségi oktatáshoz’’,
b) ,,III. KERETTANTERVEK a szlovén kisebbségi oktatáshoz’’,
c) ,,IV. KERETTANTERVEK a német kisebbségi oktatáshoz’’
fejezetekkel egészül ki.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.

8. §
Az R . 13. §-ának (4) bekezdésében a ,,minden pályázó
számára hozzáférhet´ó’’ szövegrész hatályát veszti.
9. §
(1) Ez a rendelet szeptember 14-én lép hatályba.

Dr. Pálinkás József s. k.,
oktatási miniszter

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2001.
évi 100. számának II. kötete tartalmazza, melyet az el´ófizet´ók kérésre
megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).
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Az oktatási miniszter
31/2001. (IX. 14.) OM
rendelete
a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer
fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény
végrehajtásáról
A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény
(a továbbiakban: Szht.) 19. § (18) bekezdésének a) valamint c)—e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján — a
pénzügyminiszterrel, illetve az Szht. 12. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a fejlesztési és képzési alaprész
(a továbbiakban: alaprész) tekintetében a gazdasági
miniszterrel egyetértésben, és a szakképesítésért felel´ós
miniszterek véleményének figyelembevételével — az alábbiakat rendelem el:

Az együttm´úködési megállapodás alapján folytatott
gyakorlati képzésekre és azok elszámolására vonatkozó
szabályok
1. §
(1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az Szht. 4. §-ának
(1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, e rendelet hatálybalépését, illetve a gyakorlati képzés szervezésére irányuló els´ó
együttm´úködési megállapodás vagy tanulószerz´ódés megkötését követ´ó 30 napon belül köteles az Oktatási Minisztérium Alapkezel´ó Igazgatóságán (a továbbiakban: OM
Alapkezel´ó) bejelentkezni, a Magyar Közlönyben és az
Oktatási Közlönyben egyidej´úleg közzétett bejelentkezési
nyomtatványon. A bejelentkez´ó köteles a bejelentkezési
nyomtatvány másolatát a területileg illetékes gazdasági
kamara részére megküldeni.
(2) Azt a hozzájárulásra kötelezettet, aki e rendelet
hatálybalépését megel´óz´óen bejelentkezési kötelezettségét az Oktatási Minisztérium Szakképzési Támogatások
F´óosztályán teljesítette, úgy kell tekinteni, mint aki már
eleget tett az (1) bekezdésben foglaltaknak.
(3) A bejelentkezési nyomtatvány a következ´ó adatokat
tartalmazza:
a) név (cégnév), rövidített cégnév,
b) cím, székhely, telephely(ei),
c) adószám,
d) statisztikai számjel,
e) az állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlájának száma,
f) a hozzájárulásra kötelezettnél gyakorlati képzésben
részesül´ó szakközépiskolai, valamint szakiskolai (ideértve
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a speciális szakiskolát is) tanulók és a fels´óoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) hatálya
alá tartozó gyakorlati képzésben részesül´ó hallgatók bejelentkezéskori száma, iskolánként, illetve, fels´óoktatási intézményenként, évfolyamonként, teljes képzés és részképzés szerinti bontásban (a dokumentumot az érintett iskolákkal, illetve fels´óoktatási intézményekkel igazoltatni kell),
g) a hozzájárulásra kötelezettnél munkaviszonyban,
gyakorlati oktatóként, illetve szakoktatóként foglalkoztatottak bejelentkezéskori száma az alkalmazás módja
szerint.
(4) A bejelentkezési nyomtatványhoz a következ´ó eredeti okiratokat vagy azok cégszer´ú aláírással hitelesített
másolatát kell csatolni:
a) az állami adóhatósághoz történ´ó bejelentkezés adatlapja,
b) a cégbejegyzésre kötelezettek esetében a 30 napnál
nem régebbi cégkivonat, amennyiben a cég nincs bejegyezve akkor a cégnyilvántartási törvény végrehajtása tárgyában kiadott 8/1998. (V. 23.) IM rendelet 8. §-a szerinti
tanúsítvány, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett szervezetek vonatkozásában az azonosításra alkalmas okirat
(egyéni vállalkozónál a vállalkozói igazolvány, egyéb szervek esetében a nyilvántartásba vételüket igazoló okirat),
c) az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelel´ó együttm´úködési megállapodás,
d) a szakképzésr´ól szóló1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) szerinti tanulószerz´ódés.
(5) Az együttm´úködési megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a megállapodást köt´ó felek nevét (cégnevét), székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, statisztikai számjelét, a hozzájárulásra kötelezettnél gyakorlati képzésben
részesül´ó szakképz´ó iskolai tanulók vagy hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti, tagozatonkénti létszámát teljes
képzés, illetve részképzés szerinti bontásban,
b) az intézmény helyi tantervében szerepl´ó szakmai
gyakorlat id´ótartamát,
c) a szakmai gyakorlat szakmai céljának és tárgyi feltételrendszerének leírását,
d) a szakképz´ó intézmény, illetve a fels´óoktatási intézmény kötelezettségeit a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban,
e) a hozzájárulásra kötelezett feladatait a szakmai
gyakorlat megszervezésével kapcsolatban,
f) a tanulók és a hallgatók — az Szht. és e rendelet
hatálya alá tartozó — juttatásait (a továbbiakban: juttatás),
felel´ósségbiztosítását, illetve szakmai és egyéb kötelezettségeit,
g) a szakmai gyakorlattal összefüggésben a gyakorlat
id´ótartamával arányosan felmerül´ó és a vonatkozó jogszabályok keretei között elszámolható költségeket, továbbá
az Szht. 4. § (2) bekezdésének b), c) pontjai alapján elszámolható tervezett költségeket,
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h) a tanulók és a hallgatók foglalkoztatásának felügyeletét,
i) hogy a képzési id´ó egyes szakaszaiban hol, és milyen
formában valósul meg a gyakorlati képzés.
(6) A (3)—(4) bekezdésben felsorolt adatokban, okiratokban, illet´óleg szerz´ódésekben bekövetkez´ó változást
a soron következ´ó bevallással egyidej´úleg a hozzájárulásra
kötelezett köteles bejelenteni az OM Alapkezel´ónek, egyidej´úleg megküldve a módosított dokumentumok eredeti
vagy cégszer´ú aláírással hitelesített másolatát is.
(7) A gyakorlati képzést szervez´ók a hozzájárulási kötelezettségük éves teljesítését a Magyar Közlönyben és az
Oktatási Közlönyben közzétett közlemény mellékletét
képez´ó ,,ÉVES BEVALLÁS’’ nyomtatványon számolják
el az OM Alapkezel´ó részére.
(8) A hozzájárulásra kötelezett az önellen´órzésénél a
bevallási nyomtatványokat használja fel.
(9) Ha az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulásra
kötelezett az (1) és a (3)—(4) bekezdésben foglaltaknak
nem tesz eleget, ezen kötelezettsége teljesítéséig az Szht.
4. §-ának (2) bekezdésében felsorolt tételekkel nem csökkentheti bruttó hozzájárulási kötelezettségét, illetve nem
nyújthat az Szht. 4. § (5) bekezdésében szabályozott költség-hozzájárulást.
(10) A hozzájárulásra kötelezett az Szht. 4. §-ának
(1)—(5) bekezdésében megjelölt iratokat a tárgyévet
követ´ó 5 évig, a megállapodásokat, szerz´ódéseket pedig a
módosításuktól, illetve a megsz´únésükt´ól számított 5 évig
köteles meg´órizni.

A visszatérítés igénylésének feltételei, elszámolása
és eljárási szabályai
2. §
(1) Az Szht. 4. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján visszaigénylésre jogosult hozzájárulásra kötelezett
visszatérítési igényét az 1. § (7) bekezdése szerint közzétett
bevallási nyomtatványon nyújtja be az OM Alapkezel´óhöz
a tárgyévet követ´ó év második hónapjának 15. napjáig.
(2) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki más hozzájárulásra kötelezettnél is gondoskodik tanulói, illetve hallgatói
gyakorlati képzésér´ól, visszatérítési igényét csak saját
tanulói, illetve hallgatói létszámának megfelel´óen érvényesítheti a többletköltségeire, ha az Szht. mellékletében
felsorolt költségei, kiadásai önmagukban meghaladják a
bruttó kötelezettsége mértékét.
(3) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki más hozzájárulásra
kötelezett´ól, annak hozzájárulási kötelezettsége terhére, a
gyakorlati képzés — az Szht. mellékletében felsorolt elszámolható — költségeihez költség-hozzájárulásban
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részesül, a többletköltségei visszatérítésére az Szht.
4. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint tarthat igényt.
(4) Az Szht. 11. § (2) bekezdése szerinti negyedéves
visszatérítési igényt az a hozzájárulásra kötelezett nyújthatja be, akinek az igazolt visszatérítési igénye az adott
negyedévben, a tárgyév els´ó napjától számítva az 50 000 Ft-ot
eléri. Az ennél kisebb visszatérítési igény az éves bevallásban érvényesíthet´ó.
(5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a többletköltség
visszatérítését az Szht. 11. §-ának (2) bekezdése alapján
negyedévente kívánja érvényesíteni, az els´ó három negyedévben felmerült igényét az 1. § (7) bekezdése szerinti éves
bevallási nyomtatvánnyal egyidej´úleg közzétett ,,Adatlap a
Munkaer´ópiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészéb´ól
tényleges költség alapján történ´ó visszaigénylés évközi
folyósításához’’ cím´ú nyomtatványon nyújthatja be a
negyedév lezárását követ´ó hó 20. napjától. A negyedik
negyedévi igénylés az éves bevallás részeként érvényesíthet´ó.
(6) A hozzájárulásra kötelezett utólagos önellen´órzéssel élhet az Szht. 11. §-ának (4) bekezdésében foglaltak
szerint, a bevallási nyomtatványok felhasználásával.
(7) A visszatérítési igény alapjául szolgáló vagy azt alátámasztó okiratokat 5 évig meg kell ´órizni.
(8) Az Szht. 4. § (1) bekezdése szerint teljesít´ó hozzájárulásra kötelezettek bevallásainak másolatát az alaprész
kezel´óje a bevallások feldolgozását követ´óen negyedévente
megküldi az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal
(a továbbiakban: APEH) területileg illetékes igazgatóságának, aki az Szht. 4. § (9) bekezdése szerint jár el.
(9) Az alaprész kezel´óje a vele elszámolókkal kapcsolatban feltárt szabálytalanságokról a dokumentáció csatolásával negyedévente tájékoztatja az APEH területileg illetékes igazgatóságát, aki a kötelezettség teljesítésének
ellen´órzése tekintetében az adózás rendjér´ól szóló 1990.
évi XCI. törvény rendelkezései szerint jár el.

A fejlesztési támogatás és elszámolásának szabályai
3. §
(1) Az Szht. 4. § (2) bekezdés d) pontjában, illetve az 5. §
(2) bekezdés a) pontjában szabályozott fejlesztési támogatásról kötött támogatási szerz´ódésnek a következ´ó adatokat is tartalmaznia kell:
a) a megállapodást köt´ó felek nevét (cégnevét), székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát, statisztikai számjelét,
b) a támogatott gyakorlati képzés céljának és tartalmának részletes leírását, helyszínét, id´ótartamát, formáját,
tárgyi feltételrendszerét,
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c) a tárgyévben a támogatott gyakorlati képzésben
részesül´ó tanulók szakképesítésenkénti létszámát, illetve
az érintett hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti, tagozatonkénti létszámát,
d) a szakképz´ó iskolában, illetve a fels´óoktatási intézményben történ´ó, a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek
javítását szolgáló fejlesztések tételes felsorolását,
e) a hozzájárulásra kötelezett által az Szht. és e jogszabály keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás
összegét, folyósításának módját, a felhasználásról szóló
beszámolás feltételeit,
f) a szakképz´ó iskola, illetve a fels´óoktatási intézmény
kötelezettségeit a támogatott gyakorlati képzéssel kapcsolatban,
g) a hozzájárulásra kötelezett által vállalt egyéb feladatokat,
h) a (2) bekezdés szerinti elkülönített számla/alszámla
számát.
(2) A kapott fejlesztési támogatást a szakképz´ó iskola és
a fels´óoktatási intézmény elkülönítetten köteles nyilvántartani.
(3) A kedvezményezett szakképz´ó iskolák és fels´óoktatási intézmények a tárgyévet követ´ó év január 15-éig a
fejlesztési támogatási szerz´ódéseket vagy azok cégszer´ú
aláírással hitelesített másolatát — a szerz´ódések szerinti
támogatók nevét (cégnevét), címét (székhelyét) és a támogatás összegét tartalmazó összesít´ót — kötelesek megküldeni az OM Alapkezel´ónek.

Az alaprészb´ól adható, beruházási célú támogatás
szabályai
4. §
(1) Az alaprészb´ól visszatérítend´ó, illetve vissza nem
térítend´ó beruházási célú támogatás adható az Szht. 10. §
(1) bekezdésében meghatározott célok megvalósulása
érdekében.
(2) A pályázatot az alaprész
a) központi kerete terhére történ´ó kiírás esetében az
OM Alapkezel´óhöz,
b) decentralizált kerete terhére történ´ó kiírás esetében
a m´úködés szerint területileg illetékes Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont (a továbbiakban:
OKÉV) szervezeti egységéhez
kell benyújtani.
(3) Az alaprész központi kerete terhére beruházási célú
támogatás odaítélése nyilvános pályázat útján történik,
melyet a Fejlesztési és Képzési Tanács (a továbbiakban:
Tanács) javaslatára az oktatási miniszter döntését követ´óen az OM Alapkezel´ó ír ki.
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(4) Az alaprész decentralizált kerete terhére beruházási
célú támogatás odaítélése nyilvános pályázat útján történik. A pályázatok elbírálására a 14. §-ban foglaltak az
irányadóak.
(5) Az elbírálás során a Tanács, illetve a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottságok (a továbbiakban:
Bizottság) a hozzájárulásra kötelezett pályázónál végzett
ellen´órzés eredményér´ól kikérhetik a területileg illetékes
gazdasági kamara véleményét.
(6) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat kiírójának megnevezését,
b) a pályázat célját,
c) a támogathatók körét,
d) a támogatás további feltételeit,
e) a beküldés határideje és helyét,
f) az elbírálásnál el´ónyt jelent´ó szempontokat,
g) a pályázat eredményér´ól történ´ó tájékoztatás határidejét.
(7) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét (cégneve), címét (székhelye), adószáma és statisztikai számjelét,
b) a bankszámlaszám, ahová a támogatás összege utalandó,
c) a megvalósítandó beruházás leírását, célját, a gyakorlati képzés fejlesztésének indokoltságát,
d) az igényelt támogatás összegét,
e) a beruházás megvalósításának tervezett kezd´ó és befejez´ó id´ópontját,
f) a pályázat által közvetlenül érintett tanulók, illetve
hallgatók létszámát,
g) az a)— f) pontokban foglaltakon kívül a pályázat kiírója által kért egyéb adatokat.
(8) A pályázathoz csatolni kell:
a) az elvégezni kívánt feladatok felsorolását, részletes
költségkalkulációját a bevételi források egyidej´ú megjelölésével,
b) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek esetén, elkülönített számlán az erre a pályázati célra
rendelkezésre álló saját és egyéb pénzeszközök meglétének igazolását,
c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cs´ód-,
felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt,
d) a szakképz´ó intézmények esetén a fenntartó támogató nyilatkozatát,
e) amennyiben a pályázati kiírás tartalmazza, az intézményvezet´ó által aláírt kötelezettségvállaló egyéb nyilatkozatot,
f) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidej´ú köztartozása.
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(9) A központi keret terhére kiírt pályázatokat a Tanács
értékeli, és döntési javaslattal, valamint annak indokolásával együtt felterjeszti az oktatási miniszternek.
(10) A kiírt pályázatokról az oktatási miniszter a beküldési határid´ót követ´ó 60 napon belül dönt.
(11) A nyertes pályázókkal az oktatási miniszter megbízása alapján az OM Alapkezel´ó köt szerz´ódést. Az e rendelet hatálybalépését megel´óz´óen folyamatban lév´ó szerz´ódéskötések tekintetében az OM Alapkezel´ó jogosult
eljárni.
(12) A szerz´ódést a döntést követ´ó 30 napon belül a
támogatott részére az OM Alapkezel´ó megküldi. Ha a
támogatott — a kézhezvételt´ól számított 15 napon belül —
nem küldi vissza a szerz´ódéskötésre jogosult személy által
aláírt szerz´ódést az OM Alapkezel´ónek, a döntés érvényét
veszti.
(13) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) az adott pályázat kiírását megel´óz´ó két éven belül az
alaprész (illetve jogel´ódje) terhére kiírt fejlesztésre irányuló beruházás(ok)ra vonatkozó pályázatában valótlan
vagy megtéveszt´ó adatot szolgáltatott,
b) az adott pályázat kiírását megel´óz´ó két éven belül
elnyert pályázat alapján kötött szerz´ódést — önhibájából — maradéktalanul nem teljesítette,
c) az alaprésszel, illetve jogel´ódjével szemben a tárgyévet megel´óz´ó id´ószakra lejárt kötelezettsége van.
(14) A beruházási célú támogatásról kötött szerz´ódésnek a következ´óket is tartalmaznia kell:
a) a támogatásban részesül´ó adatai (neve, címe, adószáma és statisztikai számjele),
b) a támogatásban részesül´ó állami adóhatóságnál
bejelentett bankszámlaszáma és a számlavezet´ó pénzintézet megnevezése, ahova a támogatás összege átutalható,
c) a támogatás célja, a felhasználás részletes leírása,
d) a támogatás összege, módja és ütemezése,
e) gazdálkodó szervezeteknek a beruházáshoz rendelkezésre álló, elkülönített saját és egyéb pénzeszközök
összege,
f) a beruházás megkezdésének és befejezésének tervezett id´ópontja, valamint a támogatás felhasználásáról
történ´ó elszámolás id´ópontja,
g) a fejlesztéssel közvetlenül érintett tanulói, illetve
hallgatói létszám,
h) a szerz´ódésszegés, illetve a támogatás nem rendeltetésszer´ú felhasználásának jogkövetkezményei,
i) a jelzálogjog megsz´únésének feltételei,
j) a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt
határidej´ú köztartozása.
(15) A támogatott a támogatást csak a pályázatban megjelölt célra használhatja fel.
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(16) A támogatás folyósítása, a szerz´ódésben meghatározott feltétel teljesítését követ´óen, költségvetési szervként m´úköd´ó szakképz´ó és fels´óoktatási intézmények
számára a szerz´ódéskötést követ´ó 15 napon belül el´ófinanszírozással, míg egyéb esetekben a beszerzésr´ól kiállított
számla hiteles másolatának és az állományba vétel bizonylatának az OM Alapkezel´óhöz történt megküldését követ´ó
30 napon belül utólagos finanszírozással, a támogatott
bankszámlájára való átutalással történik.
(17) Az el´ófinanszírozás keretében támogatottak az átutalástól számított 4 hónapon belül kötelesek az OM Alapkezel´ónek elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(18) Amennyiben a szerz´ódés teljesítésére 4 hónapnál
hosszabb id´ó áll rendelkezésre, lehet´óség van több részletben történ´ó el´óleg biztosítására. A következ´ó részlet átutalására az el´óz´ó részletr´ól történt beszámoló elfogadása
után kerülhet sor. A részletes eljárásról a támogatási szerz´ódés rendelkezik.

Az alaprészb´ól a f´ótevékenységként gyakorlati képzést
végz´ók részére az alapképzéshez nyújtható támogatás
szabályai
5. §
(1) Az Szht. 10. § (6) bekezdése szerinti f´ótevékenységként gyakorlati képzést végz´ó hozzájárulásra kötelezett
egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság az
a) amelyik a Központi Statisztikai Hivatal Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR)
szerint a ,,80.42 Feln´ótt és egyéb oktatás’’ tevékenységet
f´ótevékenységként végzi, és ez a f´ótevékenység a szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó, az állam által elismert szakképesítést biztosító szakképzés, és
b) amelyben a tanulóknak a munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban foglalkoztatottakhoz viszonyított aránya magasabb mint 70 százalék.
(2) Az Szht. 10. §-ának (6) bekezdésében meghatározottak részére vissza nem térítend´ó támogatás nyújtható.
A támogatás igénylésének feltétele, hogy a f´ótevékenységként gyakorlati képzést végz´ó egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság
a) az 1. § (1) és (3)—(4) bekezdésében foglaltak szerint
eleget tesz bejelentkezési kötelezettségének,
b) az els´ó kérelme benyújtásakor megszerzi a tagsága
szerint illetékes területi gazdasági kamara tanúsítványát
arról, hogy rendelkezik az adott szakképesítés gyakorlati
képzéséhez jogszabályban el´óírt feltételekkel.
(3) A támogatás igényléséhez, illetve folyósításához az
OM Alapkezel´ót´ól el´ózetesen írásban igényelt nyomtatványokat három példányban kell kitölteni a kérelmez´ónek,
amelyhez a (2) bekezdés b) pontjában szerepl´ó tanúsít-
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ványt, valamint az oktatott tanulóknak a (6) bekezdésben
megjelölt id´ópontok szerinti létszámát szakképesítésenkénti és évfolyamonkénti bontásban [a dokumentumot az
érintett iskola(k) igazgató(i)val igazoltatva] csatolnia kell.

felhasználási keretszámlán végzi. Az Szht. 4. § (6) bekezdésében meghatározott számlán ezt a számlát kell érteni.

(4) A folyósításhoz szükséges kérelmet az adott tanév
els´ó félévére vonatkozóan a kitöltött nyomtatványon minden év szeptember 30-áig, a második félévre vonatkozóan
a következ´ó év február 28-áig kell benyújtani az OM Alapkezel´óhöz.

A fels´óoktatási intézmények hallgatói részére
együttm´úködési megállapodás keretében szervezett
gyakorlati képzésekre vonatkozó speciális szabályok

(5) A támogatás nyújtásáról az oktatási miniszter a benyújtás határidejét´ól számított 15 napon belül dönt.
A döntés alapján, az azt követ´ó 15 napon belül az OM
Alapkezel´ó a támogatásban részesül´óvel szerz´ódést köt, és
a szerz´ódéskötést követ´ó 15 napon belül folyósítja a támogatást. A szerz´ódéskötésre a 4. § (11) bekezdésének második mondatát megfelel´óen alkalmazni kell.

A hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezetek a
fels´óoktatási intézmények hallgatói részére szervezett
— az Szht. 19. § (19) bekezdésében meghatározott —
gyakorlati képzések e rendeletben meghatározott költségeit akkor számolhatják el a szakképzési hozzájárulás
terhére, ha
a) a gyakorlati képzés a képesítési követelményekben,
illetve szakmai vizsgakövetelményekben, és/vagy az intézményi tantervekben szerepelnek, továbbá
b) id´ótartamuk és kreditértékük a szakmai vizsgakövetelményekben, és/vagy az intézményi tantervekben került
meghatározásra,
c) a gyakorlati képzés b) pontban meghatározott id´ótartamának 80%-ában a hallgató gyakorlati tevékenységet
végez.

(6) A támogatás folyósítása két részletben történik a
tanév folyamán, a szeptember 15-ei, illetve a február 15-ei
tanulói létszám alapján.
(7) A támogatás felhasználható:
a) az els´óéves tanulók szerszámköltségeire,
b) az alapképzés céljait szolgáló tanm´úhely, laboratórium, egyéb gyakorló terület bérleti és közüzemi szolgáltatásai, munkavédelmi és t´úzbiztonsági felszereléseinek
költségeire,
c) az Szt. 44. § (2) bekezdésében el´óírt juttatásra,
melyet azonban a támogatott a visszaigénylései során nem
érvényesíthet.
(8) A támogatásban részesített egyéni vállalkozó, illetve
gazdasági társaság az egész tanévre folyósított támogatás
felhasználásáról az erre a célra rendszeresített nyomtatványon számol el az OM Alapkezel´óvel évente augusztus
31-éig. A (6) bekezdésben megjelölt id´ópontokat követ´ó
létszámváltozásból adódó különbözetet az éves elszámolásnál kell érvényesíteni. Amennyiben a támogatás összege
nem kerül teljes mértékben felhasználásra, a különbözetet
a támogatásban részesített köteles az elszámolás benyújtásával egyidej´úleg augusztus 31-éig közvetlenül az alaprész
Magyar Államkincstárnál vezetett felhasználási keretszámlájára befizetni.
(9) Nem adható támogatás abban az esetben, ha az
egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság nem számolt
el az el´óz´ó tanévi támogatás felhasználásáról, illetve ha
lejárt határidej´ú köztartozása van. Az err´ól szóló nyilatkozatot a pályázónak a támogatás igénylésekor csatolnia kell.

Az alaprésszel kapcsolatos pénzügyi teend´ók
lebonyolítása
6. §
Az alaprésszel kapcsolatos pénzügyi teend´ók lebonyolítását az OM Alapkezel´ó az erre a célra elkülönített MPA

7. §

8. §
(1) Amennyiben együttm´úködési megállapodás keretében folyik a gyakorlati képzés, a hallgatóknak az alábbi
juttatások járnak kötelez´óen:
a) útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára és
vissza történ´ó utazás költségeihez, ha arra nem a hallgató
állandó szakmai gyakorlati képzési helyén kerül sor,
b) útiköltség-térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését
a gyakorlati képzést szervez´ó — átmenetileg — székhelyén,
telephelyén kívül lév´ó munkahelyen szervezi meg,
c) tisztálkodási eszköz, továbbá ugyanolyan munkaruha, külön jogszabály alapján kötelez´óen el´óírt egyéni
véd´óeszköz, mint ami a vele azonos munkahelyen, illetve
munkafeltételek között foglalkoztatott munkavállalót
megilleti.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában felsorolt juttatásokról
— eltér´ó megállapodás hiányában — a gyakorlati képzést
szervez´ó természetben gondoskodik a következ´ók figyelembevételével:
a) a munkaruha kihordási ideje két év. A gyakorlati
képzést szervez´ó azonban a gyakorlati képzésben eltöltött
napok arányát, továbbá a munkával járó szennyez´ódés,
illetve elhasználódás mértékét figyelembe véve a megállapodás szerint ennél rövidebb kihordási id´ót is meghatározhat,
b) a kihordási id´ó letelte után a munkaruha a hallgató
tulajdonába kerül. Ha a hallgatói jogviszony a kihordási
id´ó letelte el´ótt sz´únik meg, a hallgató a munkaruhát meg-

6938

MAGYAR KÖZLÖNY

tarthatja, amennyiben a munkaruha kihordási idejéb´ól
hátralev´ó id´óre jutó arányos részét megtéríti,
c) a gyakorlati képzést szervez´ó az a)— b) pontokban
foglaltaktól eltekinthet, ha a hallgató a munkaruhát legalább egy évig használta.
(3) A gazdálkodó szervezet saját költségére a hallgatót
gyakorlati képzése során elért eredménye, teljesítménye
alapján jutalomban, prémiumban és más juttatásban,
továbbá szociális támogatásban is részesítheti.
(4) A gyakorlati képzésben oktatóként, szakoktatóként
foglalkoztatott munkavállaló díjazásánál irányadó, hogy
15 hallgatónként lehet 1 f´ó teljes munkaid´óben foglalkoztatott díjazását elszámolni. A nem teljes munkaid´óben
foglalkoztatott munkavállaló díjazását a fentiek figyelembevételével arányosan lehet elszámolni.
(5) Az elszámolható egyéb költségek tekintetében az
Szht.-ban foglaltak az irányadóak.

A fels´óoktatási intézmények által szervezett gyakorlati
képzések tárgyi feltételeinek javítására szolgáló fejlesztések
finanszírozása a szakképzési hozzájárulás terhére
fejlesztési megállapodás alapján
9. §
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nek, laboratóriumi méréseket hajtanak végre, informatikai
feladatokat oldanak meg, ipari folyamatokat modelleznek
vagy hajtanak végre, vagy más gyakorlati készségeket sajátítanak el).

A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok
m´úködése
12. §
(1) A Bizottságok alakuló ülésüket valamennyi tag felkérését követ´ó 30 napon belül tartják meg. Az alakuló ülést
az OKÉV területileg illetékes szervezeti egységének vezet´óje hívja össze. Ha az alakuló ülés nem határozatképes,
azt 3 nap múlva, de legkés´óbb 8 napon belül ismételten
össze kell hívni, amely ülés a megjelent tagok számától
függetlenül határozatképes.
(2) Az alakuló ülés a tagok kétharmados szavazattöbbségével dönt az ügyrend elfogadásáról.
(3) A Bizottságok elnökét az oktatási miniszter nevezi ki.
(4) A Bizottságok a január 31-ét, március 31-ét, június
30-át, szeptember 30-át követ´ó 8 napon belül, illetve ezenkívül szükséges gyakorisággal üléseznek.

Az Szht. 19. § (19) bekezdésében meghatározott gyakorlati képzés formáit, részletes tárgyi és személyi feltételrendszerét a fels´óoktatási intézmények tantervei rögzítik.

(5) A bizottsági ülés napirendjére a Bizottság elnöke
tesz javaslatot. A napirendet tartalmazó meghívót az érintettek részére az ülést megel´óz´óen 8 munkanappal kézbesíteni kell. A meghívóhoz az egyes napirendi pontokhoz
készült el´óterjesztést is csatolni kell.

10. §

(6) A Bizottság az adott ülésén azon hatáskörébe tartozó
kérelmek tekintetében dönt, amelyeket a (4) bekezdésben
meghatározott ülések el´ótt legalább 15 nappal benyújtottak.

A fejlesztési megállapodás alapján támogatható gyakorlati képzés helyszíne lehet
a) a fels´óoktatási intézmény infrastrukturális keretei
között létesített gyakorlati képzési hely (pl. tangazdaság,
tanüzem),
b) a fels´óoktatási intézménynek más fels´óoktatási
intézménnyel, középfokú oktatási intézménnyel, illetve
Regionális Munkaer´ó-fejleszt´ó és Képz´ó Központtal
kötött szerz´ódés alapján m´úköd´ó gyakorlati képzési helye.

11. §
Egy szak gyakorlati képzése a szakképzési hozzájárulásból akkor támogatható, ha
a) a fent meghatározott helyszínek valamelyikén történik,
b) a képzés legalább egy szemeszteren keresztül legalább heti négy tanórában történik,
c) a gyakorlati képzési id´ó legalább 80% -ában a hallgatók gyakorlati feladatokat oldanak meg (így különösen
mez´ógazdasági vagy élelmiszer-ipari tevékenységet végez-

(7) A Bizottság ülését az elnök hívja össze. Az elnök az
ülést 30 napon belül köteles összehívni, ha azt a Bizottság
tagjainak egyharmada írásban kezdeményezi.
(8) A tagok egy szavazati joggal rendelkeznek, amely
szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják.
A Bizottság határozatait szótöbbséggel hozza, viszont az
ügyrend módosításához a tagok kétharmados szavazattöbbsége szükséges. Szavazategyenl´óség esetén az elnök
szavazata dönt.
(9) A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több
mint a fele jelen van.
(10) Ha a Bizottság nem határozatképes, az elnök a
következ´ó ülést legkorábban az ülést követ´ó 8 napon túli,
de legkés´óbb 15 napon belüli id´ópontra hívhatja össze,
amely azonban a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
(11) A Bizottságok ügyrendjét, illetve annak módosítását az oktatási miniszter hagyja jóvá. Az oktatási miniszter
az ügyrend jóváhagyását megtagadja, ha az jogszabályt sért,
vagy a támogatási rendszer m´úködését akadályozza.
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Az ügyrendet jóváhagyottnak kell tekinteni, ha az oktatási
miniszter 60 napon belül nem nyilatkozik.
(12) A Bizottságok elnökének helyettesítési rendjér´ól az
ügyrend rendelkezik.
(13) A pályázatok el´ómin´ósítését szakért´ói bizottság
végzi, melynek létszáma 5 f´ó. A szakért´ói bizottság tagja az
OKÉV képvisel´óje, további négy tagját a Bizottságok
javaslata alapján az OKÉV f´óigazgatója kéri fel. A szakért´ói bizottság munkáját az OKÉV képvisel´óje koordinálja. A szakért´ói bizottsági tagok — az OKÉV képvisel´óje
kivételével — díjazásban részesülhetnek.
(14) A szakért´ói bizottság az OKÉV által kidolgozott
bírálati szempontok alapján értékeli a formailag megfelel´ó
pályázatokat. Minden pályázatot legalább két szakért´ói
bizottsági tag értékel. A pályázatok támogatására vonatkozóan a szakért´ói bizottság szakmai rangsort állít fel.

13. §
(1) A bizottsági tagság megsz´únik:
a) a határozott id´ó lejártával,
b) a felkérés visszavonásával,
c) a tag lemondásával,
d) a tag halálával.
(2) Az elnök a felkérés visszavonására javaslatot tesz az
oktatási miniszternek, ha a Bizottság valamely tagja három
egymást követ´ó ülésen személyesen nem vesz részt. Az
oktatási miniszter a felkérést visszavonja és egyidej´úleg az
új bizottsági tagot felkéri.
(3) Ha a határozott idej´ú felkérés alatt az (1) bekezdés
c)—d) pontjaiban meghatározott okok miatt a tagság megsz´únik, err´ól a Bizottság elnöke haladéktalanul tájékoztatja az oktatási minisztert, aki — az érintett szervezetekkel
való egyeztetést követ´óen — 30 napon belül dönt az új tag
felkérésér´ól.
(4) Az új tag megbízatása nem tarthat tovább, mint
akinek a helyébe lépett.
(5) A pályázat elbírálásának és értékelésének folyamatában nem vehet részt az a tag, aki
a) az adott pályázatot benyújtó szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, vagy bizottsági tagságának keletkezését megel´óz´ó
3 éven belül abban állt, illetve
b) az a) pontban megjelölt személynek a Ptk. 685. §
b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,
c) a pályázó fenntartójával munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
d) a pályázó gazdálkodó szervezetében tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy annak vezet´ó tisztségvisel´óje,
könyvvizsgálója, felügyel´óbizottsági tagja,
e) illetve akit´ól a tárgyilagos elbírálás egyéb okból nem
várható el.
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(6) A bizottsági tag köteles haladéktalanul bejelenteni,
ha vele szemben az (5) bekezdésben meghatározott ok áll
fenn. A tag a bejelentést´ól kezdve nem vehet részt a pályázat
értékelésében és elbírálásában.

14. §
(1) A Bizottság által el´ózetesen megtárgyalt pályázati
kiírásokat az OKÉV a Bizottsággal együttm´úködve készíti
el´ó és írja ki. A pályázatokat, azok benyújtásának határidejét követ´ó 8 napon belül az OKÉV területileg illetékes
szervezeti egysége eljuttatja a Bizottság részére. A Bizottság 30 napon belül értékeli a pályázatokat, és javaslatot
tesz a támogatásra. Az OKÉV a Bizottság javaslata alapján
15 napon belül el´ókészíti az oktatási miniszter döntését.
Az oktatási miniszter a pályázatok benyújtásának határidejét´ól számított 60 napon belül dönt.
(2) Ha az OKÉV a Bizottságok javaslatával nem ért
egyet, azt az oktatási miniszter részére történ´ó el´óterjesztésében indokaival együtt jelzi.
(3) Az értékelési és elbírálási folyamat részletszabályait
az OKÉV f´óigazgatója által kiadott útmutató tartalmazza.
(4) A Bizottságok az OKÉV területileg illetékes szervezeti egységének el´óterjesztése alapján évente összegzik és
értékelik az alaprész regionális szint´ú felhasználásának
tapasztalatait. Az összegzett értékelést az OKÉV f´óigazgatója küldi meg az oktatási miniszternek.
(5) A Bizottságok tagjai díjazásban részesülnek, ´óket
költségtérítés illeti meg, melyek mértékét az OKÉV f´óigazgatója az OM Alapkezel´ó egyetértésével évente határozza meg.
(6) A Bizottságok m´úködésének feltételeir´ól az OKÉV
gondoskodik. A m´úködtetés költségeinek finanszírozása
az Szht.10. § (7) bekezdésében meghatározott m´úködési
költség terhére történik.

Ellen´órzés
15. §
(1) Az Szht. 19. § (18) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a szakképzési hozzájárulás rendszerének ellen´órzését
a) az oktatási miniszter és/vagy
b) az oktatási miniszter az OM Alapkezel´ó útján
látja el.
(2) Az ellen´órzés folyamatába, a kedvezményezettek
elszámoltatásába az OKÉV és/vagy egyéb szakirányú szervezet bevonható.
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(3) Az OM Alapkezel´ó ellen´órzési jogosultsága kiterjed:
a) az Szht. 4. § (1) bekezdésében meghatározott együttm´úködési megállapodásnak az 1. § (5) bekezdés g) pontja
szerinti teljesítésére,
b) az Szht. 4. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint az
5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, a saját
munkavállalók szakképzésére vonatkozó elszámolásra,
c) az Szht. 4. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint az
5. § (2) bekezdés a) pontjában szabályozott fejlesztési
támogatás szerz´ódésszer´ú teljesítésére,
d) a Szht. 7. § (7) bekezdésében foglaltakra,
e) az Szht. 10. § (1) bekezdésében meghatározott beruházási célú támogatásokra,
f) az Szht. 10. § (3)—(5) bekezdésében szabályozott
támogatások felhasználásának, ideértve a közalapítványokkal megkötött szerz´ódések teljesítésére,
g) az Szht. 10. § (6) bekezdésében meghatározott f´ótevékenységként gyakorlati képzést végz´ók számára nyújtott költségtérítésre és egyéb juttatásokra, valamint
h) az alaprész jogel´ódjei által nyújtott támogatások felhasználásának ellen´órzésére, ideértve az Szht. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat is.
(4) Az OM Alapkezel´ó az általa végzend´ó ellen´órzésekr´ól ellen´órzési tervet készít, melyet az oktatási
miniszter hagy jóvá. A (3) bekezdésben meghatározott jogcímek alapján kifizetett, illetve elszámolt támogatások,
költségtérítések és egyéb juttatások összegének legalább
5%-a felhasználását az OM Alapkezel´ó a tárgyévben ellen´órizni köteles.
(5) Az ellen´órzési tervnek olyan mintavételi eljáráson
kell alapulnia, amely tükrözi a szakképzési hozzájárulás
terhére elszámolt költségek, illetve az alaprész terhére
adott támogatások teljes körére kiterjed´ó megoszlását.
Ennek során a következ´ó szempontokat kell különösen
figyelembe venni:
a) a (3) bekezdésben felsorolt elszámolási és támogatási formákat,
b) a hozzájárulásra kötelezettek típus és régió szerinti
megoszlását,
c) a támogatott intézmények típus és régió szerinti
megoszlását,
d) a támogatás nagyságrendjét.
(6) Az OM Alapkezel´ó az ellen´órzése során a szerz´ódések teljesülésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, iratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot,
kivonatot készíthet, az adott intézmény, illetve szervezet
bármely dolgozójától szóban vagy írásban felvilágosítást
kérhet.
(7) Az ellen´órzött intézmény, egyéb szervezet, illetve
egyéni vállalkozó köteles
a) az OM Alapkezel´ó megkeresésének soron kívül eleget tenni,
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b) az OM Alapkezel´ó részére szóban vagy írásban
tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs
anyagokba a betekintést lehet´óvé tenni,
c) az ellen´órzést végz´ó személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció
teljességér´ól nyilatkozatot tenni,
d) az ellen´órzés zavartalan elvégzéséhez szükséges
egyéb feltételeket megteremteni.
(8) Az ellen´órzésekr´ól, a foganatosított intézkedésekr´ól
és azok eredményér´ól az OM Alapkezel´ó legkés´óbb a
tárgyévet követ´ó év február hó 28. napjáig az oktatási
minisztert összefoglaló jelentésben tájékoztatja.

Záró és vegyes rendelkezések
16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 17/1999. (IV. 2.) OM rendelet, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 17/1999. (IV. 2.) OM rendelet módosításáról rendelkez´ó 47/1999. (XII. 25.) OM rendelet.
(3) Az Szht. hatálya alá tartozó gyakorlati képzésben
részt vev´ó tanulók juttatásairól külön jogszabály rendelkezik.
(4) Az Szht.-ban meghatározott alapkezel´ó alatt — az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
54/A. §-ában foglaltak alapján — az Oktatási Minisztérium Alapkezel´ó Igazgatósága, mint központi költségvetési szerv értend´ó. Az alaprész jogel´ódjei által nyújtott
támogatások folyósítására kötött szerz´ódések vonatkozásában az Oktatási Minisztérium képviseletében az OM
Alapkezel´ó jár el. A szerz´ódésekb´ól következ´ó feladatok
ellátását az OM Alapkezel´ó végzi.
(5) E rendelet alkalmazásában nagy érték´ú ingónak
min´ósül az az egyedileg 5 millió forint értékhatár felett
beszerzett ingóság, melynek a vételéhez az alaprészb´ól
nyújtott támogatás mértéke meghaladja a 4 millió forintot.
(6) Az Ftv. hatálya alá tartozó fels´óoktatási gyakorlati
képzések az Szht. 19. § (19) bekezdése alapján a következ´ó
képzési szinteken lehetségesek:
a) akkreditált iskolai rendszer´ú fels´ófokú szakképzés,
b) f´óiskolai szint´ú alapképzés,
c) f´óiskolai szakirányú továbbképzés,
d) egyetemi szint´ú alapképzés,
e) egyetemi szakirányú továbbképzés.
Dr. Pálinkás József s. k.,
oktatási miniszter
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Az oktatási miniszter
32/2001. (IX. 14.) OM
rendelete
a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók
részére szervezett szakképzéssel teljesít´ó hozzájárulásra
kötelezettek költségei elszámolásának feltételeir´ól
és az elszámolás szabályairól
A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény
(a továbbiakban: Szht.) 19. §-a (18) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a szakképesítésért
felel´ós miniszterek és a gazdasági miniszter véleményének
figyelembevételével, valamint a pénzügyminiszterrel
egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
E rendeletet kell alkalmazni a szakképzési hozzájárulást
a saját munkavállalók részére szervezett szakképzéssel
teljesít´ó, hozzájárulásra kötelezettek költségei elszámolásának feltételeire és az elszámolás szabályaira.

2. §
(1) Az Szht. 2. §-ának (1)—(2) bekezdésében meghatározott szakképzési hozzájárulásra kötelezett (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett), a szakképzésr´ól szóló
1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)
52. §-ában el´óírt képzési szerz´ódés, illet´óleg tanulmányi
szerz´ódés alapján megszervezett szakképzés költségeivel
(kiadásaival) a hozzájárulás alapjának legfeljebb 0,5 százaléka mértékéig akkor csökkentheti bruttó kötelezettségét,
ha a következ´ó feltételeknek együttesen megfelel:
a) a képzés a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeir´ól szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet
(a továbbiakban: R .) szerint történik;
b) az R . 2. § (3) bekezdése szerinti képzési programot
benyújtották;
c) a képzést a megyei munkaügyi központ regisztrációjában szerepl´ó, tanúsítvánnyal rendelkez´ó intézmény szervezi;
d) a képzés az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szerepl´ó szakképesítést ad, vagy megfelel az
Szt. 1. § (1) bekezdés a)— e) pontjaiban foglaltaknak, a
nyelvi képzés, ha az a szakmai képzés részét képezi, és a
nyelvi képzés id´ótartama a teljes képzési óraszám 75%-át
nem haladja meg, továbbá az Szt. szerinti mesterképzés és
-vizsgáztatás;
e) a képzés minimális id´ótartama 15 óra, és nem kevesebb, mint 3 nap;
f) a képzésre a Magyar Köztársaság területén kerül sor.
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(2) Nem szükséges az (1) bekezdés b) pont szerint el´óírt
képzési program benyújtása, ha a képzés a 10. § a) pontjában meghatározott küls´ó képzésként valósul meg, és ha
a képzést a megyei munkaügyi központ regisztrációjában
szerepl´ó, tanúsítvánnyal rendelkez´ó intézmény szervezi.
(3) Az OKJ-ban nem szerepl´ó szakképzések tekintetében az Szht. 4. § (2) bekezdés e) pontjának és az 5. §
(2) bekezdés b) ponjának második mondatában foglaltak
az irányadók.

3. §
(1) A hozzájárulásra kötelezettnek az elszámolási kérelmet a képzés megkezdésének tárgyévében az Országos
Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont (a továbbiakban:
OKÉV) területileg illetékes szervezeti egységéhez kell benyújtania a R egionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) által meghatározott ügyrend
szerint. Az OKÉV területileg illetékes szervezeti egységeinek címlistáját az 1. számú melléklet, a kérelem formanyomtatványának mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza. A kérelemre vonatkozó adatokat a 2. és a 3. számú
mellékletek tartalmazzák.
(2) Egy elszámolási kérelemhez több képzési adatlap is
csatolható. Az adatlap mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A hozzájárulásra kötelezett a saját felel´ósségére
megkezdheti a képzést a Bizottság döntése el´ótt is. Ha a
kötelezett a képzést a Bizottság elfogadó döntésének hiányában kezdi meg és a Bizottság a kérelmet elutasítja,
akkor a hozzájárulási kötelezettséget a képzés költségeivel
nem csökkentheti.
(4) Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, aki ugyanazt
a képzést ugyanazzal a képz´ó intézménnyel bonyolítja az
ország különböz´ó pontjain, csak a hozzájárulásra kötelezett székhelye szerinti Bizottsággal kell engedélyeztetnie a
képzést, amennyiben a hozzájárulásra kötelezett székhelye
szerinti Bizottság által kiadott engedély hiteles másolatát
a képzés helyszíne szerinti Bizottságnak a képzés megkezdésének évében bemutatja.
(5) A kérelemhez mellékelni kell a képzést szervez´óknek, az R . 24. §-a szerinti tanúsítványának eredeti vagy
cégszer´úen hitelesített másolati példányát. Mellékelni kell
továbbá a képzés szükségességének tartalmi indokolását,
valamint az R . 2. § (3) bekezdése szerinti képzési programot, illetve a kérelem alapjául szolgáló dokumentumok
eredeti vagy cégszer´úen hitelesített másolati példányát.
Nem szükséges a képzési program benyújtása, ha a 2. §
(2) bekezdésében megjelölt feltételek fennállnak.
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4. §

(1) A kérelmet a Bizottság a benyújtástól számított
60 napon belül elbírálja. A Bizottság az elutasító döntését
köteles megindokolni. A döntésr´ól a Bizottság 8 napon
belül értesíti a képzési program benyújtóját. A Bizottság a
kérelem elbírálásához szakért´ót is igénybe vehet.
(2) A Bizottság vagy az általa felkért szakért´ó az indokok
megállapításához helyszíni ellen´órzést is végezhet.
(3) Amennyiben a kérelem és mellékletei a jelen rendeletben foglaltaknak nem felelnek meg, a Bizottság köteles
a kérelmet elutasítani.
(4) A Bizottság elutasító döntésével szemben a pályázó
a Fejlesztési és Képzési Tanácshoz az elutasítás kézhezvételét´ól számított tizenöt napon belül felülbírálati kérelmet terjeszthet el´ó.
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megfelel´óen a képzés tárgyévében érvényes pénzügyi el´óírásoknak megfelel´óen számolhatják el.

7. §
Az Szht.-ban és a jelen rendeletben foglalt kötelezettségek, illetve a benyújtott képzési programok teljesítését
az OKÉV, elszámolását pedig az Oktatási Minisztérium,
az Oktatási Minisztérium Alapkezel´ó Igazgatósága útján,
illetve az Adó- és Pénzügyi Ellen´órzési Hivatal területileg
illetékes igazgatósága ellen´órzi.

8. §
Az elszámolható kiadások körét az 5. számú melléklet
tartalmazza.

5. §
9. §
(1) A hozzájárulásra kötelezett az OKJ-ba tartozó, az
Szt. 52. §-ában el´óírt képzési szerz´ódés, illet´óleg tanulmányi szerz´ódés alapján megszervezett szakképzés esetén
a képzés megkezdésének tárgyévében köteles a 2. és 3. számú (a 14. pont kivételével) melléklet kitöltésével elszámolást benyújtani az OKÉV területileg illetékes szervezeti
egységének.
(2) A benyújtott kérelmekr´ól és elszámolásokról az
OKÉV nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetésére
vonatkozó szabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
Az OKÉV a nyilvántartás egészére vonatkozóan jelentést
köteles szolgáltatni az Oktatási Minisztérium Szakképzési
Fejlesztési és Értékelési F´óosztálya részére minden évben,
az els´ó félévr´ól július 20-áig, az egész évr´ól a tárgyévet
követ´ó január 20. napjáig.

6. §
(1) Küls´ó képzés esetén a hozzájárulásra kötelezett és a
szakképzést folytató intézmény közötti szolgáltatási
szerz´ódés és az annak alapján kiállított számla képezi az
elszámolás alapját. A hozzájárulásra kötelezett közölni
köteles a szakképzést folytató intézménnyel saját statisztikai azonosítószámát.
(2) A bels´ó szakképzéssel, illetve vegyes képzéssel a
bels´ó kapacitások igénybevételének elszámolása bels´ó elkülönített számlán és bizonylaton történik.
(3) Áthúzódó képzés esetén a hozzájárulásra kötelezettek a képzés költségeit a hatályos számviteli szabályoknak

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók
részére szervezett szakképzéssel teljesít´ó, hozzájárulásra
kötelezettek költségei elszámolásának feltételeir´ól és az
elszámolás szabályairól szóló 48/1999. (XII. 26.) OM rendelet.

10. §
E rendelet alkalmazásában
a) küls´ó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra
kötelezett teljes egészében saját szervezetét´ól elkülönült,
szakképzést folytató szervezet közrem´úködésével valósít
meg;
b) bels´ó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra
kötelezett teljes egészében saját szervezetén belül valósít
meg;
c) vegyes képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra
kötelezett részben küls´ó, részben pedig bels´ó képzéssel
valósít meg;
d) áthúzódó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett a Bizottság egyszeri engedélye alapján több
naptári évet érint´óen valósít meg.
Dr. Pálinkás József s. k.,
oktatási miniszter
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1. számú melléklet a 32/2001. (IX. 14.) OM rendelethez
Regionális címlista:
OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

1052 Budapest, Városház u. 7.

OKÉV Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

9024 Gy´ór, Bem tér 15.

OKÉV Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága

8200 Veszprém, Óváros tér 21.

OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága

7400 Kaposvár, Szántó I. u. 5.

OKÉV Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

3530 Miskolc, Városház tér 5.

OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A

OKÉV Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

6720 Szeged, Pet´ófi sugárút 3.

2. számú melléklet a 32/2001. (IX. 14.) OM rendelethez
Adatlap
a saját munkavállaló részére szervezett szakképzéssel teljesített szakképzési hozzájárulás költségeinek
elszámolására a 32/2001. (IX. 14.) OM rendelet alapján (sokszorosítható)
Dátum: 200... __.__.
Iktatószám: __/SZ A/____/200...
Csatolt képzési adatlap I/A/db __
1. Név (Cég/gazdasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkez´ó gazdasági társaság, egyéni vállalkozó):
....................................................................................................
....................................................................................................
...
2. R övidített cégnév: .........................................................................................................................................................................
3. Cím (székhely) ________ (ir.sz.) ..............................................................................................................................................
4. Telephely(ek): ...............................................................................................................................................................................
5. Adószám: ______-__-__
6. Statisztikai számjel:
_________________
törzsszám: az
adószám els´ó nyolc
számjegye

_________________
szakágazat,
f´ószakma/kód

_________________
gazdálkodási forma

_________________
megye

7. Az állami adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszám: __________-__________-__________
Számlavezet´ó bank neve: .............................................................................................................................................................
8. Bankszámlaszám: __________-__________-__________
Számlavezet´ó bank neve: .............................................................................................................................................................
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9. Csatolt okiratok jegyzéke

Eredeti

2001/100. szám

Hitelesített

1. Az állami adóhatósághoz történ´ó
Bejelentkezés adatlapja
2. Cégbejegyzést elrendel´ó végzés
vagy cégkivonat
ezek hiányában az alapító okirat, társasági szerz´ódés, alapszabály vagy vállalkozói igazolvány
3. A képzést szervez´ó(k) tanúsítványa(i)
Tanúsítvány
Név:
Cím:
(db)
....................................................................... ............................................................................. ....................................
....................................................................... ............................................................................. ....................................

4. Küls´ó vagy vegyes képzés esetén a képz´óvel kötött szerz´ódés ____ db

5. Csatolt programok száma: ____ db

6. Programonként a képzés(ek) szükségességének tartalmi indoklása

7. Csatolt Képzési adatlap(ok) (I/A.) száma: ____ db

8. Nyilatkozat a képzési, illetve a tanulmányi szerz´ódések megkötésének vállalásáról

Tudomásul veszem, hogy az általam becsatolt iratok az elévülési id´ón belül a döntést hozónál (Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottság/Fejlesztési és Képzési Tanács) kerülnek meg´órzésre, amely szervezetek azokat kötelesek a titoktartásra vonatkozó szabályok szerint kezelni.

..............................., 200......... év ................................. hó ......... nap.

...............................................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszer´ú aláírása

P. H.
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3. számú melléklet a 32/2001. (IX. 14.) OM rendelethez
Képzési adatlap
(képzésenként kérjük kitölteni)
Dátum: 200... __.__.
__. s.sz. Elszámolási kérelem
__. s.sz. adatlap
__/SZ A/____/200...
1. A képzés megnevezése: ..............................................................................................................................................................

2. OKJ-s képzés esetén azonosítószám: __-____-__
(nem OKJ-s képzés esetén a képzés jellegének leginkább megfelel´ó OKJ azonosítószám)

3. A munkakör(ök) megnevezése, amelyre a képzés alkalmassá tesz: ......................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...
FEOR szám: ______

4. A szakképzés besorolása
4.1. A szakképzés, a szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 1. §-ának (1) bekezdése szerint:
4.1. a) a szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés
4.1. b) állam által elismert (OKJ-s) szakképesítést adó
4.1. c) valamely munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges szakképesítés megszerzése
4.1. d) a szakmai tevékenység magasabb szint´ú gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítása
4.1. e) a hátrányos helyzet´úeket, a megváltozott munkaképesség´úeket rehabilitáló képzés
4.1. f) az elhelyezést, a vállalkozást segít´ó képzés
4.2. Mesterképzés
4.3. Mestervizsgáztatás
A szakmai képzés részét képez´ó nyelvi képzés, óraszám: ____
A nyelvi képzés aránya % -ban: ____
szint:
.................................

5. Képzési id´ótartam, óraszám: ____

nyelv:
.................................

napok száma: ____

6. A képzésben részt vev´ó saját munkavállaló száma:

7. A képzés összes költsége (Ft): ___________________
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8. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség (0,5% ) terhére elszámolni kívánt
összes költség (Ft): ___________________
(tájékoztató adat)

9. A képzés fajlagos költsége (Ft/f´ó/óra):
(tájékoztató adat)

___________

10. A képzés típusa:
bels´ó 0
(a megfelel´ót kérjük bekarikázni)

küls´ó 1

11. A képzés programja a munkaügyi központ által

vegyes 2

regisztrált

nem regisztrált

12. A szakképzést folytató szervezet neve: .....................................................................................................................................
címe: .............................................................................................................................................................................................
A 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet szerinti nyilvántartási száma: __-____/__
Képzési helyszín(ek) címe: ..........................................................................................................................................................

13. A képzés tervezett indítása: .................... év .......................................... hó
zárása: .................... év .......................................... hó

14. A képzés szükségességének rövid indoklása:

.............................., 200......... év ................................. hó ......... nap.

..............................................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszer´ú aláírása

P. H.

A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntése:
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........
....................................................................................................
....................................................................................................
........

.............................., 200......... év ................................. hó ......... nap.

..............................................................................................
a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke

...................................... Régió
Nyilvántartás (éves összesítés)
Az OKÉV kötelez´ó nyilvántartása a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget a saját munkavállalóik képzésére fordítók kérelmér´ól és annak elbírálásáról,
valamint a benyújtott elszámolásról
A gazdasági
szervezet

Sorszám

adószáma

A szakképzés
megnemegne- vezése
vezése

A szakképzést
folytató szervezet
A szakmai
képzés
A
hely- képzés
színe formá(irája*
nyítószáma)

A
képzés
jellege**

nyilvántar- megnetási szá- vezése
ma

A képzés
megkezdésének
ideje

A szakképzés
azonosítója

szintje

A
A
szakmai
szakmai
képzés
képzésA
részét
re
képzés
képez´ó
óratanul- jellemnyelvi
z´ó
száma
mányi
képzés
területe FEOR
órakód
száma

év

hó

nap

A képzés
tervezett
befejezési id´ópontja

év

hó

nap

A Regionális
Fejlesztési és
Képzési Bizottság
döntése***

A szakképzési
hozzájárulási
kötelezettség
terhére
elszámolásra elfogadott
képzési
költség
(Ft-ban)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MAGYAR KÖZLÖNY

A szakképzési
A
hozzáképzésjárulási
ben
A
kötelerészt- képzés zettség
vev´ó
összes terhére
saját
költsé- elszámunkage
molni
vállalók
kívánt
száma
képzési
költség
(Ft-ban)
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4. számú melléklet a 32/2001. (IX. 14.) OM rendelethez

A táblázatot a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsághoz benyújtott 2. Elszámolási kérelem és a 3. Képzési adatlap alapján kérjük kitölteni.
A táblázat az összesen sorral zárul.
* A képzés formája: bels´ó képzés (0), küls´ó képzés (1), vegyes képzés (2).
** A képzés jellege: szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés [4. a)]; állam által elismert (OKJ) szakképesítést adó [4. b)]; valamely munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges
szakképesítés [4. c)]; szakmai tevékenység magasabb szint´ú gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítása [4. d)]; hátrányos helyzet´úek, megváltozott munkaképesség´úek rehabilitációs képzése [4. e)];
elhelyezkedést, vállalkozást segít´ó képzés [4. f)]; mesterképzés (4.2.); mestervizsgáztatás (4.3.).
*** A képzés: elfogadott (E), elutasított (N), formai hiba miatt elutasított (H).

A nyilvántartást készít´ó neve: ................................................................................................. telefonszáma: .....................................
(nyomtatott bet´úvel)
Kelt: ....................................., 200........... év ........................................ hó ........... nap.
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5. számú melléklet
a 32/2001. (IX. 14.) OM rendelethez
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b) nem mérnöki oklevéllel rendelkez´ók esetén ,,rehabilitációs környezettervez´ó szakember’’ megnevezés´ú
szakirányú szakképzettség szerezhet´ó.

A hozzájárulásra kötelezettek — saját munkavállalóik
számára a szakképzésr´ól szóló 1993. évi LXXVI. törvényben el´óírt képzési szerz´ódés vagy a Munka Törvénykönyvér´ól szóló 1992. évi XXII. törvény által el´óírt tanulmányi
szerz´ódés alapján biztosított képzések költségeinek a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére történ´ó elszámolásakor — az alábbi kiadásokat vehetik figyelembe:
1. Küls´ó képz´ó intézmény által lebonyolított képzés
díja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakképzettség csak szakirányú továbbképzésben szerezhet´ó meg.

2. §
A rehabilitációs környezettervez´ó szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeit e rendelet mellék lete tartalmazza.

2. Az oktatók részére fizetett juttatás és annak
— a kifizet´ót terhel´ó — járulékai.
3. Külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj.
4. A képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Pálinkás József s. k.,
oktatási miniszter

5. Az elméleti, gyakorlati képzés során felhasznált
anyagok igazolt költségei.
6. Munkaruha, véd´óruha költségei.
7. Tananyagfejlesztés igazolt költségei.
8. Egyéb, a képzés megszervezésével, lebonyolításával,
értékelésével kapcsolatos költségek (igazolt bérleti díjak,
posta- és adminisztrációs költségek).
9. Alkalmassági vizsgálat költsége.
10. A képzéssel összefügg´ó igazolt utazási és szállásköltségek, amennyiben a képzés nem a munkáltató telephelyén történik.

Az oktatási miniszter
33/2001. (IX. 14.) OM
rendelete
a rehabilitációs környezettervez´ó szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeir´ól
A fels´óoktatásról szóló — többször módosított —
1993. évi LXXX. törvény 74. §-a (1) bekezdésének
e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket
rendelem el:

Melléklet
a 33/2001. (IX. 14.) OM rendelethez
A rehabilitációs környezettervez´ó szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményei
1. A képzési cél
A cél olyan szakemberek képzése, akik fogyatékos
személyek és id´ós emberek lehet´óség szerinti önálló életvitelének, tanulásának, munkavállalásának feltételeit biztosító akadálymentes épített és technikai környezet, használati tárgyak és gyógyászati segédeszközök tervezéséhez,
kivitelezéséhez, a meglév´ó környezet akadálymentesítéséhez, az el´óz´óekkel összefügg´ó szakhatósági tevékenységhez és az ellátó intézményhálózat m´úködtetéséhez
szükséges orvostudományi, pszichológiai, ergonómiai,
szabályozási és m´úszaki ismeretekkel rendelkeznek.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakirányú szakképzettség megnevezése
Szakmérnök rehabilitációs környezettervez´ó szakon
(mérnöki oklevéllel rendelkez´ók esetén).
Rehabilitációs környezettervez´ó szakember (nem mérnöki oklevéllel rendelkez´ók esetén).
3. A képzésben résztvev´ók köre

1. §
(1) A rehabilitációs környezettervez´ó szakirányú
továbbképzési szakon
a) mérnöki oklevéllel rendelkez´ók esetén ,,szakmérnök rehabilitációs környezettervez´ó szakon’’,

Egyetemi szint´ú oklevéllel rendelkez´ó mérnökök,
forma-, termék-, bútortervez´ók, bels´óépítészek vehetnek
részt a képzésben.
4. A képzési id´ó
A képzési id´ó legalább 3 félév, 2700 összóra, 90 kredit.
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[E melléklet alkalmazásában az id´ó- és teljesítményegységek definíciói megegyeznek a ,,M´úszaki fels´óoktatás
alapképzési szakjainak képesítési követelményeir´ól’’ megjelent 157/1996. (X. 22.) Korm. rendeletben alkalmazottakkal.]
5. A képzés f´óbb tanulmányi területei
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Az oktatási miniszter, valamint
az ifjúsági és sportminiszter
34/2001. (IX. 14.) OM—ISM
együttes rendelete
az iskolai sporttevékenységr´ól

Alapismeretek és szakmai törzsanyag (40—50%):
funkcionális anatómia, magatartástudomány, legiszláció, logisztika, antropometria és általános ergonómia,
min´óségbiztosítás.

A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: Stv.) 93. §-a (5) bekezdésének a) , b) és d) pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendeljük el:

Speciális szakismeretek (50—60%):
terápiás módszerek, fogyatékosok környezetalakítása,
önálló életvitelt segít´ó eszközök, m´úszaki egészségügyi
ismeretek, gyógyászati segédeszközök, akadálymentesség
ergonómiája, megváltozott munkaképesség´úek pszichológiája, épületek akadálymentessége, épületgépészet és épületszerkezettan, akadálymentesítés, akadálymentes város.

1. §

6. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az ismeretek ellen´órzési rendszere a tantervben el´óírt,
részben egymásra épül´ó, részben egymástól független, aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséb´ól, vizsgák letételéb´ól, diplomamunka elkészítéséb´ól, valamint záróvizsgából tev´ódik össze.
6.1. A diplomamunka
A szakképzettségnek megfelel´ó alkotó jelleg´ú kutatási
vagy kutatás-fejlesztési feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, kiegészít´ó szakmai irodalom tanulmányozásával, kritikai értékelésével és feldolgozásával
témavezet´ó vagy konzulens irányításával a tantervben meghatározott id´ó alatt elvégezhet´ó. A diplomamunka igazolja
azt, hogy a hallgató képes a problémafelvetés, kísérlettervezés, gyakorlati munka kivitelezésére, az eredmények
értékelésére és az elvégzett munka eredményeinek szakszer´ú dokumentálására és következtetések levonására.
6.2. A záróvizsga
6.2.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei:
— a tantervben el´óírt követelmények teljesítése (a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min.
8 kollokvium stb.),
— bíráló által elfogadott diplomamunka.
6.2.2. A záróvizsga részei:
— szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
— a diplomamunka megvédése.
6.2.3. A záróvizsga eredménye:
— a vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára
— annak megvédése eredményeként — adott érdemjegy,
valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani
középértékének átlaga.

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 52. §-ának (9) bekezdése alapján létrehozott iskolai sportkör egy tanítási
évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját.
(2) Az iskolai sportkör szakmai programjának tartalmaznia kell, hogy az iskolai sportkör keretei között mely
sportágban, milyen tevékenységi formában és feltételekkel
lehet részt venni a sportkör tevékenységében.
(3) Az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskola munkatervének részeként kell elfogadni.
(4) A testnevel´ó tanári munkaközösség felméri, hogy a
tanulók a következ´ó tanítási évben milyen iskolai sportköri
foglalkozás megszervezését igénylik. A testnevel´ó tanári
munkaközösség a tanulók, illetve a diákönkormányzat véleménye alapján — március 31-éig — javaslatot tesz az
iskolai sportkör szakmai programjára.
(5) A testnevel´ó tanári munkaközösség az iskolai sportkör szakmai programjára vonatkozó javaslatot az annak
megvalósításához szükséges, a 2. § (1) bekezdése szerinti
id´ókeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthet´ó személyi és tárgyi feltételeket figyelembe véve készíti el.
(6) A testnevel´ó tanári munkaközösség az iskolai sportkör szakmai programjára vonatkozó javaslat elkészítésekor megvizsgálja, hogy a településen m´úköd´ó sportszervezet a szakmai program megvalósításába milyen feltételekkel vonható be.

2. §
(1) Az iskolai sportkör foglalkozásaira a sportágak és
tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai sportköri
csoportonként (a továbbiakban: sportcsoport) hetente legalább kétszer negyvenöt perc áll rendelkezésre.
(2) Az iskolai sportkör kérelmére annak foglalkozásaira
az iskola a közoktatási törvény 52. §-ának (7) bekezdése
alapján számított nem kötelez´ó tanórai foglalkozásokra
rendelkezésre álló id´ókeret legalább húsz százalékát
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(a továbbiakban: minimális id´ókeret) köteles biztosítani,
ha az iskolában a sportcsoportok száma eléri a nem kötelez´ó tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló id´ókeret
tíz százalékát.
(3) A minimális id´ókeret arányosan csökkenthet´ó, ha a
sportcsoportok száma kevesebb a nem kötelez´ó tanórai
foglalkozásokra rendelkezésre álló id´ókeret tíz százalékánál.
(4) Az iskolai sportkör foglalkozásait az iskola a közoktatási törvény 52. §-ának (7) bekezdése alapján biztosított
nem kötelez´ó tanórai foglalkozások id´ókerete terhére
szervezi.
(5) Az iskolai sportkörnek a minimális id´ókereten túli
sportköri foglalkozásai a közoktatási törvény 115. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározottak szerint
térítésidíj-fizetési kötelezettség melletti tanórán kívüli
foglalkozásként is megszervezhet´ók, ha a 3. § a) pontjában
meghatározott keret azokra nem biztosít fedezetet.

3. §
A költségvetésr´ól szóló törvényben a diáksportra, iskolai sportra biztosított normatív kötött felhasználású támogatásból a mindennapos testedzés feladatait, különösen:
a) az iskolai sportkör foglalkozásainak, a foglalkozást
vezet´ó testnevel´ó tanár díjazásának költségeit,
b) az iskolák által szervezett intézményi, helyi, intézmények közötti versenyek, sportrendezvények költségeit
(els´ósorban a nevezési díjat, a játékvezet´ói díjat, a szállásköltséget, az utazási és az étkezési kiadást),
c) az iskolai sportköri foglalkozások és az iskolai versenyek megtartásához szükséges — az iskolai sportlétesítményen kívüli — sportlétesítmények bérleti díját,
d) a mindennapos testedzéshez szükséges sporteszközök beszerzésének költségeit
kell fedezni.
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d) korcsolyázás,
e) úszás,
f) labdajátékok.
(3) A tornaszobával, tornateremmel nem rendelkez´ó
iskola részére annak igazgatója és iskolai sportköre kérelmére az iskola fenntartója a fenntartásában m´úköd´ó másik
iskola, kollégium tornatermét, tornaszobáját köteles a
mindennapos testedzés céljaira rendelkezésre bocsátani.
A következ´ó tanítási évre vonatkozó kérelmet a tanítási év
utolsó tanítási napjáig kell az iskola fenntartójának átadni.
(4) Az iskola fenntartójának fenntartásában m´úköd´ó
iskola, kollégium tornaterme, tornaszobája csak a (3) bekezdés szerinti igénybevételen kívüli id´ótartamban hasznosítható más célra.
(5) Az iskola fenntartója a fenntartásában m´úköd´ó települési sportlétesítmény igénybevételét a mindennapos
testedzés céljaira, annak teljesítéséhez szükséges id´ótartamban, az iskolával kötött megállapodás alapján, ellenszolgáltatás nélkül köteles biztosítani az iskola és az iskolai
sportkör részére.

5. §
A rendelet alkalmazásában az iskolai sportkör feladatait
ellátó diáksportegyesület iskolai sportkörnek min´ósül.

6. §
(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel — a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba
azzal, hogy az iskolai sportkör szakmai programjára el´óször 2002. március 31-ig kell javaslatot tenni.
(2) A rendelet 3. §-a a 2001—2002. tanítási év els´ó
tanítási napján lép hatályba.

4. §
(1) Ha az iskola nem rendelkezik tornateremmel vagy
tornaszobával, az iskola fenntartója a helyi települési
adottságoknak és lehet´óségeknek megfelel´óen biztosítja a
mindennapos testedzéshez szükséges feltételeket.
(2) Az iskola fenntartója az (1) bekezdés szerinti tevékenysége során különösen a következ´ó sportolási lehet´óségekhez biztosíthat feltételeket:
a) természetjárás,
b) tájfutás,
c) kerékpározás,

(3) A rendeletben foglaltakat a nem a helyi önkormányzat fenntartásában lév´ó oktatási intézmények esetében a
külön jogszabály szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) A településen lév´ó sportlétesítmény igénybevételét
az iskola és az iskolai sportkör részére a 4. § (5) bekezdése
szerint kell biztosítani akkor is, ha a sportlétesítmény fenntartója a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás
által alapított gazdasági társaság, illetve a f´óvárosi, megyei
önkormányzat.
Dr. Pálinkás József s. k.,

Dr. Deutsch Tamás s. k.,

oktatási miniszter

ifjúsági és sportminiszter

2001/100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A pénzügyminiszter
32/2001. (IX. 14.) PM
rendelete
a Vámtarifa Magyarázatról
szóló 23/1990. (XII. 3.)PM rendelet
módosításáról
A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A Vámtarifa Magyarázatról szóló, többször módosított
23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 1. számú melléklete az e rendelet 1. számú mellékletében, 2. számú melléklete az e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követ´óen végrehajtott vámkezeléseknél kell alkalmazni.
Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet
a 32/2001. (IX. 14.) PM rendelethez
A 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 1. számú melléklete
e melléklet szerint módosul.
1. A IV. Áruosztály 19. Árucsoport 1901 vtsz. magyarázata ,,Ide tartoznak...’’ kezdet´ú bekezdése a 7. pont után az
alábbi új 8. ponttal egészül ki:
,,8. Nem sütött (nyers) pizza, pizza tésztalapból áll, amelyet különféle anyagokkal borítanak, pl. sajt, paradicsom,
olaj, hús, szardella (ajóka). Az el´ósütött vagy megsütött
pizza azonban az 1905 vtsz. alá tartozik.’’
2. A IV. Áruosztály 19. Árucsoport 1905 vtsz. magyarázata A) részének 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
,,14. Pizza (el´ósütött vagy megsütött), pizza tésztalapból
áll, amelyet különféle anyagokkal borítanak, pl. sajt, paradicsom, olaj, hús, szardella (ajóka). A nem sütött (nyers)
pizza azonban az 1901 vtsz. alá tartozik.’’
3. A IV. Áruosztály 22. Árucsoport 2206 vtsz. magyarázata harmadik bekezdésének második mondata az alábbiak
szerint módosul:
,,Ezeket e vtsz. alá kell osztályozni akkor is, ha hozzáadott alkohollal feler´ósítették, vagy ha az alkoholtartalom
a további erjedés során emelkedik, feltéve, hogy jellegük
alapján továbbra is e vtsz. alá tartoznak.’’
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4. A IV. Áruosztály 23. Árucsoport 2309 vtsz. magyarázatának utolsó bekezdése az alábbi új ij) ponttal egészül ki:
,,ij) Antibakteriális fert´ótlenít´ó jelleg´ú készítmény,
amelyet állati takarmányok gyártásánál használnak a nemkívánt mikroorganizmusok ellen.’’
Egyidej´úleg a jelenlegi ij) pont k) pontra változik.
5. A VI. Áruosztály 38. Árucsoport 3808 vtsz. magyarázata IV. részének második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
,,A fert´ótlenít´ószereket például kórházakban falak stb.
lemosására vagy készülékek sterilizálására használják.
A mez´ógazdaságban is használatosak a magok fert´ótlenítésére és állati takarmányok gyártásánál a nemkívánt
mikroorganizmusok ellen.’’
6. A XV. Áruosztály 73. Árucsoport 7321 vtsz. magyarázata els´ó bekezdésének ii) pontja az alábbiak szerint módosul:
,,ii) szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzel´óanyagokkal vagy más energiaforrással (pl. napenergiával)
m´úköd´óek, az elektromosak kivételével;’’
7. A XVI. Áruosztály 84. Árucsoport 8443 vtsz. magyarázata második bekezdésének 2. pontja az alábbiak szerint
módosul:
,,2. Tintasugaras nyomtatók, kivéve a speciálisan a 8471
vtsz. alá tartozó egységnek kialakítottak (lásd a vtsz. magyarázata I. része A) pontjának a nyomtatókra vonatkozó
bekezdését);’’
8. A XVI. Áruosztály 84. Árucsoport 8471 vtsz. magyarázata I. része A) pontjának tizenhatodik bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
,,Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések (5) bekezdés
D) pontja értelmében az olyan nyomtatókat, X—Y koordináta beolvasó berendezéseket és lemezes tárolóegységeket azonban, amelyek megfelelnek a fenti b) és c) pontokban megadott feltételeknek, minden esetben az adatfeldolgozó gép alkotórészeként kell osztályozni.
Az el´óbbi feltételt azonban a 84. Árucsoporthoz tartozó
Megjegyzések (5) bekezdésével összefüggésben kell vizsgálni,
és így ezen bekezdés E) pontjának feltételeit´ól függ´óen kell
alkalmazni, ahogyan azt a B) pont bevezet´ó mondata ki is
mondja. Tehát az automatikus adatfeldolgozó géppel összekötve m´úköd´ó tintasugaras nyomtató, amelynek azonban,
különösen méretei, m´úszaki paraméterei és különleges alkalmazási területei tekintetében, olyan nyomdagépre utaló jellemz´ói vannak, amelyek alapján a gépet a nyomda- vagy
grafikai iparban különleges feladatok végrehajtására szánták
(például el´ózetes színes kefelevonatok készítésére), meghatározott feladat ellátására szánt gépnek kell tekinteni és a
8443 vtsz. alá kell osztályozni.’’
9. A XVI. Áruosztály 84. Árucsoport 8471 vtsz. magyarázata I. része A) pontja tizenhetedik bekezdésének els´ó
sora az alábbiak szerint módosul:
,,Továbbá azok a mér´ó- vagy vizsgálóm´úszerek, amelyeket kiegészít´ó szerkezetek...’’
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10. A XVI. Áruosztály 84. Árucsoport 8471 vtsz. magyarázata I. része D) pontjának els´ó bekezdése az els´ó mondata után az alábbi új második mondattal egészül ki:
,,Ezek lehetnek egység formájában, különálló házban és
például kábelek segítségével más gépekkel egy rendszerré
összeköthet´ók, vagy különálló házzal nem rendelkez´ók,
arra szánva, hogy belehelyezzék azokat egy gépbe (pl. a
központi m´úveleti egység alaplapjára).’’
11. A XVI. Áruosztály 84. Árucsoport 8471 vtsz. magyarázata I. része D) pontjának harmadik bekezdése 2. pontjának második sorában a ,,ferritmagos tárolók’’ kifejezés
után az alábbi kifejezéssel egészül ki:
,,szalagos önbetölt´ó rendszerek és könyvtárak, optikai
lemez meghajtós könyvtárak’’
12. A XVI. Áruosztály 84. Árucsoport 8471 vtsz. magyarázata I. része D) pontja harmadik bekezdésének 2. pontja
után az alábbi új bekezdéssel egészül ki:
,,Ebbe a csoportba tartozik az ,,egyedi háttértároló
(proprietary storage format)’’ néven ismert kiegészít´ó
adattároló berendezés, akár automatikus adatfeldolgozó
gépbe történ´ó beépítésre, akár ilyen géppel küls´ó egységként való együttm´úködésre szánták. A berendezés lemezes
vagy szalagos meghajtó formájú lehet.’’
13. A XVI. Áruosztály 84. Árucsoport 8471 vtsz. magyarázata I. része D) pontja harmadik bekezdése 4. pontjának
második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
,,Ebbe a kategóriába tartoznak az útválasztók (router),
a hidak (bridge) és a csomópontok (hub), amelyeket a helyi
hálózatokban (LAN-rendszerek) a gépek vezérlésére és a
gépek közötti közvetlen adatcserére használnak, valamint
azok a csatornailleszt´ók, amelyeket két digitális rendszer
(például két LAN-rendszer) egymáshoz kapcsolásához alkalmaznak.’’
14. A XVI. Áruosztály 84. Árucsoport 8471 vtsz. magyarázata I. része D) pontja harmadik bekezdésének 5 .pontja
az alábbi új második bekezdéssel egészül ki:
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,,Ebbe a csoportba tartoznak az optikai szálas átalakítók, amelyeket a LAN-rendszerekben használnak.’’
15. A XVI. Áruosztály 84. Árucsoport 8471 vtsz. magyarázata I. része D) pontja harmadik bekezdésének 6. pontja
az alábbi új bekezdésekkel egészül ki:
,,Ebbe a csoportba tartoznak a grafikus táblák, amelyek
X—Y koordinátás beviteli egységek, segítségükkel egy
görbe vagy bármilyen geometriai alakzat koordinátái megállapíthatók, illetve követhet´ók. A berendezés általában az
alábbiakból áll: aktív érzékel´ó réteggel ellátott négyszöglet´ú tábla, mutatóeszköz vagy toll a görbe létrehozására és
az adatok bevitelére szolgáló, a keresztirányú tartóhoz
rögzített érzékel´ó.
Ide tartoznak továbbá a digitalizálók, amelyek funkciója
hasonló a grafikus táblákéhoz. Amíg azonban a grafikus
táblákat eredeti m´úvészi rajzok létrehozására, valamint a
képerny´óre kiírt menüpontok közötti választással történ´ó
vezérlésre használják, a digitalizálók általában már létez´ó,
de csak papíron rendelkezésre álló rajzok bevitelére szolgálnak. A digitalizáló mutatóegysége bármilyen alakú lehet, de eléggé kicsinek kell lennie ahhoz, hogy kézzel mozgatható legyen a digitalizáló (aktív) érzékel´ó felületén.
A szálkereszt formájú kurzor a legelterjedtebb forma.’’
16. A XVI. Áruosztály 85. Árucsoport 8512 vtsz. magyarázata az alábbi új 14. ponttal egészül ki:
,,14. Gépjárm´úvekben használt elektromos berendezés,
amely fény- vagy hangjelzéssel figyelmezteti a járm´úvezet´ót arra, hogy sebességellen´órz´ó készüléket, például radarvagy lézeres elven m´úköd´ó berendezést m´úködtetnek a
közelében.’’
17. A XVIII. Áruosztály 90. Árucsoport 9017 vtsz. magyarázata az alábbi új harmadik bekezdéssel egészül ki:
,,Nem tartozik e vtsz. alá a grafikus tábla és a digitalizáló
(8471 vtsz.).’’

2. számú melléklet a 32/2001. (IX. 14.) PM rendelethez
A 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 2. számú melléklete e melléklet szerint módosul.
5606.00

1. Teljes hosszában ,,bolyhos’’ hatású fonal, amelyet két szemoszlopot, azaz hurkok láncolatát tartalmazó
textilanyagnak éppen középen, a vetülékszál felett történ´ó közvetlen elvágásával állítanak el´ó. A hurkok a
szemoszlop hossza mentén másik szálhoz csatlakoznak, amely a felvágás után a bolyhokat alkotja majd.
Ezeket a fonalakat a kiskereskedelmi forgalom számára 50 g-os gombolyagban szerelik ki, és kézimunkázásra, például kézi kötésre használják.
2. Teljes hosszában ,,bolyhos’’ hatású fonal, amelyet egy láncirányú huroksor és további láncfonalak
alkotnak, amelyeket az el´óállítás után felvágnak, hogy bolyhokat képezzenek.
Ezeket a fonalakat a kiskereskedelmi forgalom számára 50 g-os gombolyagban szerelik ki, és kézimunkázásra, például kézi kötésre használják.

6212.90

2. Meger´ósített gerinctámasztó öv, tartásjavítóval, elasztikus szövetb´ól (43% poliamid, 25% réteges
elasztán, 16% pamut, 16% poliészter) olyan keresztmetszeti megoldással, amely biztosítja az öv
stabilitását (megel´ózi az összegy´úr´ódését), tép´ózárral ellátva. Az öv hátulsó részén (kb. 27 cm szélességben) három szövött szalag helyezkedik el (keresztben, az izomm´úködés analógiájára) és négy, az öv
hosszirányára mer´óleges, merev szalagból álló merev anatómiai váz található (tartásjavító). Az öv
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hatféle méretben létezik, a páciens derékméretének megfelel´óen. Leírása szerint az alábbiak kezelésére
és megel´ózésére alkalmazzák:
— akut és krónikus lumbágó és isiász,
— foglalkozási ártalmak,
— csigolyagyulladás (vertebrális arthrosis) miatti hátfájdalom,
— sérv (a hasfal megtámasztására),
vagy operáció utáni segédeszközként.
8443.51

1. Digitális tintasugaras nyomtató, amely változó méret´ú képpontok alkalmazásával, a nyersanyagok
széles körére (pl. újságpapírra, matt vagy fényes normál papírra, átlátszó anyagokra stb.) folyamatos
tónusú színes képeket nyomtat (A0-ás, 864× 1,169 mm méretig). A nyomdaiparban els´ósorban színes
kefelevonatok készítésére használják, valamint olyan más ipari célokra alkalmazzák, mint fényvisszaver´ó vagy hátulról megvilágított jelzések, kiállítási tablók, csomagolóanyagok stb. gyártása. A nyomtatás
küls´ó automatikus adatfeldolgozó gép által szolgáltatott adatok alapján történik, amelyhez a nyomtatót
párhuzamos illeszt´ón keresztül kapcsolták.

8471.80

2. Kommunikációs vezérl´ó vagy útválasztó (router) [beleértve a ,,LAN-hidakat’’ (bridge) is]. Központi
egységb´ól (processzorból), bels´ó tárolóból és többféle be- és kimeneti csatlakozóból áll. Automatikus
adatfeldolgozó rendszer hálózatban ezek a berendezések két automatikus adatfeldolgozó gép vagy ilyen
gépek csoportjai között, illetve a helyi hálózatokban (LAN) a hálózati berendezések között helyezkednek el. Irányítják az adatforgalmat, ami a LAN rendszerek szerkezetének jellegzetessége, valamint
lehet´óvé teszik az adatok és információk átalakítását, cseréjét vagy átadását két eltér´ó rendszerprotokollt használó automatikus adatfeldolgozó gép vagy ilyen gépek csoportjai között. Ezek a berendezések
ismerik a hálózat szerkezetét és képesek azonosítani a címzettet és az adattovábbításhoz szükséges
kapcsolódási pontokat. A berendezésen található kommunikációs csatlakozók automatikus adatfeldolgozó gépek, más kommunikációs vezérl´ók [útválasztók (router) vagy hidak (bridge)], illetve egyéb
hálózati berendezések csatlakoztatására szolgálnak. A kommunikációs vezérl´ók alkotta rendszer képezi
a hálózat vázát, amelyhez a többi hálózat és adatfeldolgozó eszköz kapcsolódik.
3. Csomóponti vezérl´ó szinkron hálózati architektúrához (SNA) (beleértve a távvezérl´ót is). Magában
foglal egy olyan berendezést, amely SNA hálózati protokollt használó helyi hálózatok (LAN) végponti
koncentrátoraként (központosító egységeként) m´úködik. Az adatforgalmat vezérli a központi adatfeldolgozó berendezés és a hálózatban található számos adatfeldolgozó perifériális egység között, mint
például a távoli terminál egységek, a nyomtatók vagy a lemezmeghajtók.
4. Többutas bemeneti egység, amely passzív helyi hálózati (LAN) csomópont. Azért nevezik passzívnak,
mivel nem kell hozzá közvetlen energiaellátás. Legfeljebb nyolc gy´úr´ús (token ring) LAN munkaállo máshoz vagy automatikus adatfeldolgozó géphez használják bekötési csomópontként, azért, hogy a
fizikai csillagkapcsolásuk elektronikusan gy´úr´út alkosson. A többutas bemeneti egységeket össze is
kapcsolhatják a (token ring) gy´úr´ús rendszerhez csatlakozó munkaállomások számának növelése
céljából, de a berendezések száma legfeljebb 260 lehet. A csomópont olyan fizikai reléként m´úködik,
amelyhez a (token ring) gy´úr´ús rendszerbe kapcsolt összes gép csatlakozik és jelzi, ha egy gép vagy egység
nem m´úködik, azért, hogy fenntartsa az adatáramlást a többi gépekhez.
5. Optikai szálas átalakító, amely átalakítja a kis területi (token ring) gy´úr´ús vagy másféle helyi hálózat
(LAN) rézkábelen érkez´ó digitális jeleit optikai jelekké. Ezeket az átalakítókat akkor alkalmazzák, ha
például egy (token ring) gy´úr´ús LAN hálózatban optikai szálas kábelt használnak, hogy kiterjesszék azt
az intézmény területén kívülre, vagy ha a rézkábel optikai szálas kábellel történ´ó helyettesítése az
interferencia csökkentése érdekében fontos.

8481.80

4. Tölt´ószelep gumiabroncshoz, amely az alábbi részekb´ól áll:
(i) gumi szár,
(ii) rácsavarható szelepsapka,
(iii) sárgaréz betét, amelyben van egy nyílás, egy t´ú és egy rugóval nyomott dugattyús mechanizmus.
Ezt a szerkezetet olyan kerékbe építik be, amelyre gumitöml´ót szereltek.
Amikor a t´ú fejét kézzel lenyomják, a szelep kinyit, és így a leveg´ó a nyomáskülönbség hatására kiáramlik
a gumitöml´ób´ól.

8512.30

1. Gépjárm´úvekben használt elektromos berendezés, amely fény- vagy hangjelzéssel figyelmezteti a járm´úvezet´ót arra, hogy sebességellen´órz´ó készüléket, például radar- vagy lézeres elven m´úköd´ó berendezést m´úködtetnek a közelében. A készülék jellegzetes hang- és fényjeleket ad, ha sebességellen´órz´ó
berendezés által kibocsátott mikrohullámokat észlel. Az alábbiak együtteseként mutatják be vámkezelésre: radar/lézer detektor, szélvéd´ó csipesz, közvetlen hálózati kábel, biztosítékok és pótalkatrészek,
nyomtatványok és használati utasítás.
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A pénzügyminiszter
33/2001. (IX. 14.) PM
rendelete
a kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás díjemelésének
mértékér´ól szóló 35/2000. (X. 13.) PM rendelet
módosításáról
A gépjárm´ú üzembentartójának kötelez´ó felel´ósségbiztosításáról szóló 171/2000. (X. 13.) Korm. rendelet
18. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítás díjemelésének mértékér´ól szóló 35/2000. (X. 13.) PM rendelet 1. §-a
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. § A biztosító kötelez´ó gépjárm´ú-felel´ósségbiztosítási állományának 2002. évre vonatkozó, a 2. § szerint meghatározott átlagos díjemelési mértéke nem haladhatja meg az 4,8%-ot’’.

2. §
Ez a rendelet 2001. szeptember 15. napján lép hatályba.
Varga Mihály s. k.,

2001/100. szám

,,(1) Szolgálati viszony állományba vételi eljárás keretében létesíthet´ó. A jelentkezést a munkáltatói jogkört
gyakorló elöljáróhoz címezve, írásban kell el´óterjeszteni,
és mellékelni kell hozzá a saját kézzel írt önéletrajzot.
(2) A felvételi eljárás során be kell mutatni:
a) az erkölcsi bizonyítványt,
b) az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló
okiratot,
c) a jelentkez´ó, valamint a közeli hozzátartozói és a vele
egy háztartásban él´ók írásbeli nyilatkozatát a Hszt. 37. § és
258. § (1) bekezdésében meghatározott ellen´órzések elvégzéséhez és személyes adataik kezeléséhez,
d) vagyonnyilatkozat tételére kötelezett beosztásba
való felvételekor a jelentkez´ó, valamint a vele közös háztartásban él´ó házas-, illetve élettársa, gyermekei írásbeli
hozzájárulását személyes adataik vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos — a köztisztvisel´ók jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben meghatározott szervek általi — kezeléséhez,
e) a Társadalombiztosítási Azonosító Jelr´ól (TAJ)
szóló igazolást,
f) az adóazonosító jelr´ól szóló adóigazolványt,
g) férfiak esetében, amennyiben sorkatonai szolgálatát
letöltötte az err´ól szóló igazolást,
h) a korábbi foglalkoztatási jogviszonyairól szóló igazolásokat.
Eredetiben kell bemutatni az a) , c), d), g) és h) pontban
foglaltakat.’’

pénzügyminiszter

2. §

A pénzügyminiszter
34/2001. (IX. 14.) PM
rendelete
a vám- és pénzügy´órség hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 15/1997. (V. 8.) PM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. § (2) bekezdésének b), c), d), f), h), i),
j), k), l), m) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a
vám- és pénzügy´órség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
15/1997. (V. 8.) PM rendeletet (a továbbiakban: R .)
a következ´ók szerint módosítom:
1. §
Az R . 4. §-ának (1)—(2) bekezdései helyébe a következ´ó (1)—(2) bekezdések lépnek:

(1) Az R . 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) Magasabb beosztásnak min´ósül az a munkakör,
amely magasabb beosztási kategóriába tartozik, illetve vezet´ói beosztások esetén magasabb a szervezeti struktúrában elfoglalt helye vagy magasabb az adott beosztásban
elérhet´ó rendfokozat, illetve mindezek azonossága esetén
magasabb az illetménykiegészítés vagy a vezet´ói illetménypótlék mértéke. Amennyiben a beosztásváltozás nem jár
beosztási kategóriaváltással, úgy a beosztásban eltöltött
id´ót az áthelyezés esetén folyamatosnak kell tekinteni.’’
(2) Az R . 7. §-a a következ´ó (4)—(7) bekezdéssel egészül ki, az eredeti (4)—(5) bekezdés számozása
(8)—(9) bekezdésre változik:
,,(4) A Hszt. 245/H. § (2) bekezdésében meghatározott
vezet´ói szintek szerinti beosztásba kinevezettek esetében a
kinevezési okmányban a munkakör megnevezése mellett
rendelkezni kell az illetmény besorolás szempontjából
irányadó vezet´ó szint meghatározásáról is.
(5) A vezet´ói beosztásból történ´ó felmentést írásban
kell elrendelni, és annak átadásáról jegyz´ókönyvet kell
készíteni.
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(6) A Hszt. 245/D. § (2) bekezdés szerinti beosztás felajánlását személyes megbeszélés keretében kell végrehajtani, amelyr´ól jegyz´ókönyvet kell készíteni, és egy példányát az érintett részére át kell adni.
(7) Az (5)—(6) bekezdés szerinti megbeszéléseken részt
kell venni az érintettnek, az állományilletékes parancsnoknak vagy a szolgálati elöljárónak, valamint a személyügyi
szerv vezet´ójének — és amennyiben az érdekelt igényli —
a szakszervezet képvisel´ójének.’’

3. §
Az R . 14. §-a a következ´ó (3)—(4) bekezdésekkel egészül ki:
,,(3) A nemzetbiztonsági ellen´órzés során megállapított
kockázati tényez´ó felmerülése esetén az állományilletékes
parancsnok köteles mérlegelni az érintettnek az adott beosztásban, illetve a hivatásos szolgálati viszonyban tartásának kérdését, azonban a biztonsági szakvélemény megállapításával szemben benyújtott panasz joger´ós elbírálásáig a
beosztás betöltésér´ól vagy a szolgálati viszony megszüntetésér´ól nem lehet dönteni.
(4) Akivel szemben az ellen´órzés során felmerült kockázati tényez´ó, illetve az az ellen benyújtott panasz joger´ós
elbírálása alapján az állományilletékes parancsnok a beosztás ellátására vonatkozó alkalmatlanságot állapít meg,
a szolgálati viszony megszüntetésére soron kívül intézkedni kell. Az érintettet a felmentési id´ó teljes id´ótartamára
mentesíteni kell a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.’’

4. §
Az R . 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A beosztás ellátására való alkalmatlanság megállapítására — az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmatlanság kivételével — csak a min´ósítés alapján a szolgálattal
összefügg´ó tevékenységben jelentkez´ó konkrét hibák, mulasztások megjelölésével van mód. A min´ósítés abban az
esetben lehet a szolgálati viszony megszüntetésének jogalapja, ha a feltárt hibák ismétl´ódtek, az azok kijavítására
adott határid´ó eredménytelenül telt el, illetve a mulasztások súlyossága miatt az érintett további hivatásos állományban tartása sértené a Vám- és Pénzügy´órség érdekeit.
Az alkalmatlanság megállapítása el´ótt biztosítani kell az
érintett vagy képvisel´ójének meghallgatását, és arról jegyz´ókönyvet kell készíteni. ’’

5. §
Az R . 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Ismételt hivatásos állományba vétel esetén a szolgálati id´ó számításánál a Hszt. 328. § el´óírásait kell meg-
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felel´óen alkalmazni azzal, hogy a korábbi szolgálati viszony
során már beszámított szolgálati id´ót tényleges szolgálati
viszonyban töltött id´ónek kell tekinteni.’’

6. §
Az R . 30. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,A Rend´órtiszti F´óiskola nappali tagozatos hallgatóiról, valamint a Vám- és Pénzügy´óri Iskola vám- és pénzügy´óri szaktanfolyamainak hallgatóiról tanulmányaik befejezésekor tanulmányi jellemzést kell készíteni.’’

7. §
Az R . 30. §-a a következ´ó (9)—(11) bekezdéssel egészül ki:
,,(9) A hivatásos állomány szolgálati tevékenységének,
munkateljesítményének
évenkénti
értékelését
az
állományilletékes parancsnok által meghatározott célok
figyelembevételével a szolgálati elöljáró két példányban
írásban készíti el, és külön utasításban meghatározott
határideig felterjeszti az állományilletékes parancsnokhoz,
aki azt — egyetértése esetén — jóváhagyja.
(10) Az állomány tagjáról készült teljesítményértékelés
egy jóváhagyott példányát az érintettnek át kell adni, míg
másik példányát a személyi anyagban kell elhelyezni,
amelynek megállapításait az állományilletékes parancsnok
a soron következ´ó min´ósítés elkészítésekor köteles figyelembe venni.
(11) Az írásbeli értékelés átadására biztosított személyes megbeszélésén részt kell venni a szolgálati elöljárónak
és a személyügyi szerv képvisel´ójének.’’

8. §
Az R . 46. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,46. § A köztársasági elnöki elismerésekre vonatkozó
javaslatot minden év április 15-éig, a pénzügyminiszteri és
országos parancsnoki elismerésekre a javaslatot a tervezett
átadás el´ótt másfél hónappal köteles a középfokú szerv
parancsnoka az országos parancsnokságra felterjeszteni.’’

9. §
Az R . 49. §-ának a) pontja helyébe a következ´ó a) pont
lép, a jelenlegi a) —b) pont egyidej´úleg b)—c) pontra módosul:
(49. § A pénzügy´órök fegyelmi ügyében a Hszt. 126. §-ában
meghatározott szolgálati elöljárón kívül fegyelmi jogkör gyakorlására az alábbiak jogosultak:)
,,a) f´óigazgató,’’
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10. §

Az R . 50. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következ´ó c) pont lép, a jelenlegi c)—e) pontok egyidej´úleg
d)—f) pontokra változnak:
[(2) Fegyelmi jogkörét:]
,,c) a f´óigazgató az országos parancsnokság állományából a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tagjával,’’
[szemben gyakorolja.]
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pedig az utóbbi id´óponttól kell megállapítani és folyósítani.’’

15. §
Az R . 71. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,71. § A rokkantság fokára, illetve a munkaképességcsökkenés mértékére vonatkozóan az Egészségügyi Központ FÜV Bizottsága írásban tesz javaslatot az Országos
Orvosszakért´ói Intézet illetékes orvosi bizottsága részére.’’

11. §
Az R . 51. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,51. § A fegyelmi jogkör gyakorlására jogosult elöljáró
jogkörét az illetékességébe tartozó állomány egészére vagy
annak egy részére vonatkozóan szervezetszer´ú helyettesére ruházhatja. A fegyelmi jogkör átruházását és az átruházás terjedelmét írásba kell foglalni.’’

12. §
Az R . 56. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A balesetnek, betegségnek a szolgálati kötelmekkel
való összefüggésér´ól, valamint a kifizetend´ó kártérítés
összegér´ól a vonatkozó jegyz´ókönyvek, illetve az Egészségügyi Központ javaslata alapján az országos parancsnok
indokolt határozatban dönt.’’

16. §
Az R . 74. §-a (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
[(3) A gy´újt´óben kell elhelyezni az alábbi személyi iratokat:]
,,f) a min´ósítést, a jellemzést, a teljesítményértékelésr´ól
készült feljegyzéseket,’’

17. §
Az R . 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

18. §
13. §
Az R . 65. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,65. § Az özvegyi nyugdíjat és az árvaellátást a pénzügy´ór elhalálozása hónapját követ´ó második hónap adott
napjától, vagy ha az elhunyt hozzátartozói számára az kedvez´óbb, akkor az elhalálozás napjától kell folyósítani.’’

14. §
Az R . 66. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,66. § A pénzügy´órrel közös háztartásban nem élt, de
nyugellátásra jogosult családtagjainak nyugdíját az elhalálozás napjától, a jogosultság kés´óbbi keletkezése esetén

(1) A rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát veszti a R . 69. §
b) és h) pontja.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a R . 49. §
(1) bekezdésének a) pontjában, az 50. § (1) bekezdésének
b) pontjában, valamint az 50. § (2) bekezdésének c) pontjában a ,,Rendvédelmi F´óiskola’’ szövegrész helyébe a
,,R end´órtiszti F´óiskola’’ szövegrész; a 41. § (1) bekezdésében, a 43. §-ában, az 52. § (2) bekezdésében, az 54. §
(1)—(3) bekezdéseiben, az 55. §-ában és az 56. § (1) bekezdésében az ,,Egészségügyi Szolgálat’’ szövegrész helyébe az
,,Egészségügyi Központ’’ szövegrész lép.
Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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Melléklet a 34/2001. (IX. 14.) PM rendelethez

[1. számú melléklet a 15/1997. (V. 8.) PM rendelethez]

Vám- és Pénzügy´órség
Vezet´ói munkakörök

Képesítési követelmény
Szerv

Központi

Vezet´ói szint

Helyi

Rendfokozati
maximum

Állami isk.
végzettség

Szakképesítés

Államtitkári
illetményre jogosult

Országos parancsnok

tábornok

egyetem

szakirányú
fels´ófokú

Helyettes államtitkári
illetményre jogosult

Országos parancsnok-helyettes
(bevételi f´óigazgató)
Országos parancsnok-helyettes
(rendészeti f´óigazgató)
Országos parancsnok-helyettes
(pénzügyi f´óigazgató)
Országos parancsnok-helyettes
(integrációs f´óigazgató)

tábornok

egyetem

szakirányú
fels´ófokú

F´óosztályvezet´ói
illetményre jogosult

Igazgató
F´óosztályvezet´ó
Hivatalvezet´ó
Önálló osztályvezet´ó

tábornok

egyetem

szakirányú
fels´ófokú

Igazgató-helyettes
F´óosztályvezet´ó-helyettes
Hivatalvezet´ó-helyettes
F´órevizor
Kabinetf´ónök
Tanszékvezet´ó (RTF)*

ezredes

egyetem vagy
f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

Osztályvezet´ói
illetményre jogosult

Osztályvezet´ó

ezredes

egyetem vagy
f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

F´óosztályvezet´ói
illetményre jogosult

Középfokú szerv parancsnok

tábornok

egyetem

szakirányú
fels´ófokú

F´óosztályvezet´óhelyettesi illetményre
jogosult

Középfokú szerv parancsnokhelyettes

ezredes

egyetem vagy
f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

F´óosztályvezet´óhelyettesi illetményre
jogosult

Területi

Munkakör (beosztás)

Osztályvezet´ói
illetményre jogosult

Osztályvezet´ó

alezredes

egyetem vagy
f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

Osztályvezet´ói
illetményre jogosult

Alsó fokú szerv parancsnoka

alezredes

egyetem vagy
f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

Megjegyzés: Az egyes beosztási kategóriáknál megjelölt beosztásokba a címzetes beosztások is beleértend´ók.

* Képesítési követelmény az 1993. évi LXXX. törvényben meghatározottak szerint.
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I. besorolási osztály
Képesítési követelmény
Szerv

Központi

Területi

Beosztási
kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami isk.
végzettség

Szakképesítés

VI.

Osztályvezet´ó-helyettes
Alosztályvezet´ó
Kiemelt f´óreferens
Kiemelt f´óoktató
Jogtanácsos
Szóviv´ó
Nemzetközi összeköt´ótiszt

alezredes

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

V.

Csoportvezet´ó
Kiemelt f´óel´óadó
F´óreferens
Sajtótitkár
Ügyrendi titkár
Helyettes szóviv´ó
Revizor

alezredes

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

IV.

F´óel´óadó
Referens
Ügyeletes tiszt
F´óoktató

´órnagy

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

III.

El´óadó
Oktató

százados

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
középfokú

II.

Fogalmazó

százados

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
középfokú

VI.

Osztályvezet´ó-helyettes
Alosztályvezet´ó
Kiemelt f´óreferens
Jogtanácsos
Kiemelt f´óoktató
Századparancsnok

alezredes

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

V.

Csoportvezet´ó
Kiemelt f´óel´óadó
Kiemelt f´ónyomozó
F´óoktató
F´óorvos
F´ómérnök
Vezet´ó karmester
Revizor
Rendszerfelügyel´ó
Századparancsnok-helyettes
Szakaszparancsnok
Szóviv´ó

alezredes

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú
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Képesítési követelmény

Szerv

Helyi

Pályakezd´ó

Beosztási
kategória

Munkakör (beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami isk.
végzettség

Szakképesítés

´órnagy

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

IV.

F´óel´óadó
F´ónyomozó
Szakoktató
Szakorvos
Szakmérnök
Pszichológus
Vezet´ó asszisztens
Karmester
Hajóvezet´ó
Szervez´ó-programozó
Ügyeletes tiszt
Rendszergazda

III.

El´óadó
Nyomozó
Oktató
Hajógépkezel´ó
Szakasszisztens
Zenekari szolgálatvezet´ó
Koncertmester
Szólamvezet´ó zenész

százados

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
középfokú

II.

Fogalmazó
Segédnyomozó
Asszisztens
Kottatáros
Zenész

százados

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
középfokú

VI.

Alsófokú szerv pkh.
Alosztályvezet´ó
Kirendeltségvezet´ó
Kiemelt f´óreferens

alezredes

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

V.

Részlegvezet´ó
Csoportvezet´ó
Kiemelt f´óel´óadó
Kiemelt f´ónyomozó

alezredes

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

IV.

F´óel´óadó
F´ónyomozó
Rendszergazda

´órnagy

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
fels´ófokú

III.

El´óadó
Nyomozó

százados

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
középfokú

II.

Fogalmazó
Segédnyomozó

százados

egyetem
vagy f´óiskola

szakirányú
középfokú

hadnagy

egyetem
vagy f´óiskola

Megjegyzés: Az egyes beosztási kategóriáknál megjelölt beosztásokba a címzetes beosztások is beleértend´ók.
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II. besorolási osztály

Szerv

Központi

Beosztási
kategória

IV.

III.
II.
Területi

IV.

III.

II.

Helyi

IV.

III.

II.

Pályakezd´ó

Munkakör (beosztás)

F´ószemlész
Irodavezet´ó
Ügyeletes
Szemlész
Segédel´óadó
Szakügyintéz´ó
F´ószemlész
F´ónyomozó
Irodavezet´ó
Ügyeletes
Részlegvezet´ó
Fegyvermester
Szemlész
Nyomozó
Jár´órvezet´ó
Segédel´óadó
Hajóvezet´ó
Hajógépkezel´ó
Rendszerüzemeltet´ó
Gépjárm´úvezet´ó
Technikus
Szakasszisztens
Váltásparancsnok
Szakügyintéz´ó
Segédnyomozó
Asszisztens
Kottatáros
Zenész
Jár´ór
Objektum´ór
Kutyavezet´ó
F´ószemlész
F´ónyomozó
Szolgálatvezet´ó
Raktárvezet´ó
Részlegvezet´ó
Szemlész
Nyomozó
Rendszerüzemeltet´ó
B´únjelkezel´ó
Raktáros
Szakügyintéz´ó
Segédnyomozó
Kutyavezet´ó
Kutató

Rendfokozati
maximum

Képesítési követelmény
Állami isk.
végzettség

Szakképesítés

f´ótörzszászlós

középiskola

szakirányú
középfokú

f´ótörzszászlós

középiskola

f´ótörzs´órmester
f´ótörzszászlós

középiskola

szakirányú
középfokú
szakirányú
középfokú
szakirányú
középfokú

f´ótörzszászlós

középiskola

szakirányú
középfokú

középiskola

szakirányú
középfokú

f´ótörzszászlós

középiskola

szakirányú
középfokú

f´ótörzszászlós

középiskola

szakirányú
középfokú

f´ótörzs´órmester

középiskola

szakirányú
alapfokú

´órmester

középiskola

zászlós

középiskola

Megjegyzés: Az egyes beosztási kategóriáknál megjelölt beosztásokba a címzetes beosztások is beleértend´ók.
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III. rész

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársaság Elnökének
112/2001. (IX. 14.) KE
határozata
szolgálati viszony megszüntetésr´ól és szolgálati
nyugállományba helyezésr´ól
A honvédelmi miniszter el´óterjesztésére, 2001. szeptember 1-jei hatállyal kezd´ód´ó felmentéssel, a hivatásos
katonai szolgálati viszonyát megszüntetem, és — érdemeinek elismerése mellett — 2002. március 1-jei hatállyal
szolgálati nyugállományba helyezem
Tóth Kálmán dandártábornokot.
Budapest, 2001. szeptember 5.
Mádl Ferenc s. k.,
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A Köztársaság Elnökének
114/2001. (IX. 14.) KE
határozata
kitüntetéses doktorrá avatásról
Az oktatási
ahhoz, hogy

miniszter

el´óterjesztésére

hozzájárulok

dr. Schnaider Tamás orvost
a Semmelweis Egyetem ,,Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae’’ kitüntetéses doktorává avassák.
Budapest, 2001. július 18.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr Pálinkás József s. k.,
oktatási miniszter

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

A Kormány határozatai
A Köztársaság Elnökének
113/2001. (IX. 14.) KE
határozata
egyetemi tanári kinevezés hatálytalanításáról
Az oktatási miniszter el´óterjesztésére a 79/2001.
(VII. 10.) KE számon meghozott határozatot módosítom,
tekintettel arra, hogy a Semmelweis Egyetemen
dr. Udvardy Miklós egyetemi tanári pályázatát id´óközben
visszavonta.
Fentiek értelmében a nevezettre vonatkozó 79/2001.
(VII. 10.) KE határozat hatályát veszti.
Budapest, 2001. szeptember 5.
Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

A Kormány
1106/2001. (IX. 14.) Korm.
határozata
a Magyarországi Evangélikus Egyház
és a Magyarországi Baptista Egyház számára
2001. évben rendezésre javasolt ingatlanokról
és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról
A Kormány az 1991. évi XXXII. törvény értelmében
alakított egyeztet´ó bizottságok által rendezésre javasolt
ingatlanok jegyzékét jóváhagyja, és elrendeli, hogy a határozat mellékletét képez´ó jegyzékben felsorolt ingatlanok
tulajdonba adásáról és a kártalanítások kifizetésér´ól a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma gondoskodjék.
Felel´ós: nemzeti kulturális örökség minisztere
Határid´ó: a határozat kihirdetését követ´ó 30 napon belül

Ellenjegyzem:
Dr. Pálinkás József s. k.,

Orbán Viktor s. k.,

oktatási miniszter

miniszterelnök
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Melléklet a 1106/2001. (IX. 14.) Korm. határozathoz
Sorszám

Tulajdonba átadott ingatlan

Kártalanítással rendezett ingatlan

Ingatlan tervezett funkciója

Magyarországi Evangélikus Egyház
1.

Bakonybánk,
Kossuth u. 9.
hrsz.: 153/1

szolgálati lakás

2.

Bakonyszentlászló,
Vak Bottyán u. 4.
hrsz.: 31/3

gyülekezeti ház

3.

Csikóstt´ót´ós,
Szabadság u. 33.
hrsz.: 175

szolgálati lakás,
gyülekezeti ház

4.

Dabas,
Luther u. 12.
hrsz.: 4445

gyülekezeti terem

5.

Debrecen,
Miklós u. 3.
hrsz.: 9167

oktatás, egyházi
igazgatás

6.

Farmos,
Szelei u. 2.
hrsz.: 804/2

hitélet

7.

Gyönk,
Pet´ófi u. 354.
hrsz.: 525

lelkészlakás

8.

Hánta,
Kossuth u. 38.
hrsz.: 419

gyülekezeti terem

9.

Jobaháza,
Ady E. u. 5.
hrsz.: 139/4

10.

hitoktatás

Kaposszekcs´ó,
Táncsics u. 35.
hrsz.: 231

gyülekezeti és
ifjúsági ház

11.

Kemenesh´ógyész,
Ady E. u. 25.
hrsz.: 397

gyülekezeti terem,
ifjúsági központ

12.

K´ószeg,
Árpád tér 1.
hrsz.: 1727

szakközépiskola

13.

K´ószeg,
Várkör 44.
hrsz.: 1729

kollégium

14.

Kutasó,
Ady E. u. 1.
hrsz.: 153/2

hitélet

2001/100. szám
Sorszám

15.

MAGYAR KÖZLÖNY
Tulajdonba átadott ingatlan

Kártalanítással rendezett ingatlan

Magyarkeresztúr,
Kossuth u. 52.
hrsz.: 168/1

6963
Ingatlan tervezett funkciója

szolgálati lakás,
közösségi terem

16.

Nagyacsád,
Zrínyi u. 21.
hrsz.: 232/4

gyülekezeti ház,
ifjúsági központ

17.

Nagydém,
Árpád u. 12.
hrsz.: 248

gyülekezeti ház

18.

Nagysimonyi,
Kossuth u. 3.
hrsz.: 2

gyülekezeti ház

19.

Rábcakapi,
F´ó u. 72.
hrsz.: 95

ifjúsági ház

20.

Répcelak,
Jókai u. 2—1.
hrsz.: 264/1—3

gyülekezeti ház

21.

Répcelak,
Bartók B. u. 55.
hrsz.: 297/1,2

gyülekezeti ház

22.

Somlósz´ól´ós,
Kossuth u. 105.
hrsz.: 446/1

gyülekezeti terem

23.

Súr,
Pet´ófi S. u. 36.
hrsz.: 217

lelkészlakás

24.

Tolnanémedi,
F´ó u. 36.
hrsz.: 2

szolgálati lakás

25.

Vanyola,
Vajda P. u. 2.
hrsz.: 77/3

gyülekezeti terem

26.

Veszprémvarsány,
Kossuth u. 34.
hrsz.: 131

gyülekezeti ház,
szolgálati lakás

Magyarországi Baptista Egyház

1.

Budapest VIII.,
József u. 12.
hrsz.: 34901; 173/200-ad része

templomépítés
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
2/2001. (MK 100.) MNB
közleménye
a jegybanki alapkamat mértékér´ól
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 12. §-a értelmében közöljük, hogy a jegybanki alapkamat
mértéke — 2001. szeptember 10. napjától — 11%.
Magyar Nemzeti Bank

A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)
hirdetményei
Az FVM Somogy Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a balatonszárszói Balatoni Sz´ól´óskert Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak
megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Balatonszárszó, Szóládi u. 20., M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2001. október 18., 9 óra.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: balatonszárszói Balatoni Sz´ól´óskert Mez´ógazdasági Szövetkezet gazdálkodási
területén részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkez´ó személyek. Több részarány-tulajdonos egyezségen
alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere megállapodásokat az FM hivatal figyelembe
veszi. A közös igényt a sorsolás kezdetéig, a cserét pedig a sorsolást követ´ó 15. napig lehet az FM hivatalhoz benyújtani.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Balatonszárszó
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

019/12

erd´ó

0,1800

0,94

0,94

019/13

erd´ó

0,2451

1,27

1,27

022/19

szántó

0,1030

3,04

3,04

022/37

erd´ó

0,4080

2,12

2,12

026/10

gyep

0,1942

1,61

1,61

026/30

erd´ó

1,1780

6,13

6,13

027/1

erd´ó, gyep

9,7029

53,75

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

53,75 Bányaszolgalmi
vízvezeték jog

jog,
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

027/5

erd´ó

028

szántó

031/13

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

6965
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0,1556

0,81

0,81 Bányaszolgalmi
vízvezeték jog

23,8556

670,94

24,34

erd´ó

0,4119

2,14

2,14

033/17

gyümölcsös

0,1670

3,62

3,62

033/19

erd´ó

0,0850

0,44

0,44

033/20

erd´ó

0,0580

0,30

0,30

033/88

erd´ó, gyep

6,0077

43,79

0,05

033/95

erd´ó

1,8348

9,54

9,54

033/111

erd´ó, gyep

8,6887

48,34

48,34

035/8

erd´ó

0,1742

0,91

0,91

035/18

erd´ó

4,2177

21,93

21,93

035/20

erd´ó

0,5533

2,88

2,88

035/25

erd´ó

0,0718

0,37

0,37

035/26

erd´ó

0,0379

0,20

0,20

036/1

erd´ó

25,7127

179,99

179,99

042

erd´ó

1,0755

7,53

044/7

erd´ó, gyep

14,2879

75,51

31,94

045/30

gyep

0,2782

3,28

2,31

045/31

gyep

0,2758

3,25

3,25

045/32

erd´ó, gyep

0,3630

3,05

3,05

045/33

erd´ó

0,2878

1,50

1,50

053/22

erd´ó

3,8743

20,15

20,15 Földmérési jelek

053/24

erd´ó

3,0303

15,76

15,76

056/45

erd´ó

0,5400

2,81

2,81

058/17

erd´ó

0,3024

1,57

1,57

062

erd´ó

0,4073

2,12

2,12

065

sz´ól´ó

6,9990

291,86

291,86

070/55

erd´ó

0,1648

0,86

0,86

074

szántó

1,5688

46,28

077/7

szántó, nádas, erd´ó

61,2727

1583,13

079

szántó

4,4985

97,11

jog,

7,53 Bányaszolgalmi jog

46,28 Bányaszolgalmi jog
25,40 Földmérési jelek
1,06
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

2001/100. szám
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

081/4

erd´ó, gyep

9,4894

154,18

16,80 Bányaszolgalmi jog

082/1

szántó, gyep

9,0030

222,98

222,98 Bányaszolgalmi jog

12019

erd´ó

0,1058

0,55

0,55

12029/1

erd´ó

0,1823

0,95

0,95

12029/3

erd´ó

0,2837

1,48

1,48

12216/2

erd´ó

1,7258

8,97

8,97

12222

kert

0,0182

0,39

0,39

12237

gyep

0,0590

1,95

1,95

Település: Karád
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

027/1

szántó, gyep

25,9708

512,49

28,86

027/3

gyep

11,8028

186,12

40,17

032/7

erd´ó

0,2686

0,38

0,38

032/11

gyep

4,1272

4,13

4,13

034

szántó, erd´ó

77,3385

1476,08

13,04

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Köröshegy
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

07

erd´ó

7,1628

25,07

25,07 Bányaszolgalmi jog

08/114

szántó

1,9261

56,82

7,10

021

gyep, szántó, erd´ó

5,7627

127,57

5,36

027

szántó

1,6440

39,95

9,62

028

gyep

6,9885

82,46

2,41

030/3

erd´ó

8,8395

31,89

1,33

030/4

erd´ó

18,2733

68,02

0,41

030/6

erd´ó

11,5578

60,10

8,04 Földmérési jelek

030/7

erd´ó

17,4199

76,13

0,74

030/9

erd´ó

40,9781

154,59

41,40

036/9

gyep

1,6612

8,64

2,59

041/62

erd´ó

0,1241

0,43

0,43

2001/100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték
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Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

052/26

szántó

2,4911

60,53

0,80

057

gyep, szántó, erd´ó

1,6543

20,76

0,06 Bányaszolgalmi jog

060/16

erd´ó

13,9829

59,36

4,22 Bányaszolgalmi jog

060/21

erd´ó

0,3711

1,30

1,30 Bányaszolgalmi jog

063/1

szántó

52,9900

1282,95

5,00 Bányaszolgalmi jog

064/1

erd´ó

5,1071

26,56

26,56 Bányaszolgalmi jog

064/3

erd´ó

12,4052

64,51

64,51 Bányaszolgalmi jog

069

szántó

7,4484

181,00

2,41 Építési korlátozás

071

szántó

6,3883

155,24

25,29 Építési korlátozás

073

erd´ó, szántó

18,7028

473,58

8,25 Építési korlátozás

076/1

szántó

24,1718

700,07

4,28 Építési korlátozás

084

szántó

2,5400

74,93

5,39

086

szántó

14,8621

326,99

1,33

091/25

erd´ó

0,3162

1,11

1,11

094/1

gyep, erd´ó

2,1704

14,77

14,77

094/2

erd´ó

1,6292

10,26

10,26

094/3

erd´ó

0,4286

2,70

2,70

096/2

erd´ó

0,8767

4,56

4,56

096/3

erd´ó

0,1710

1,08

1,08

099

erd´ó

1,1718

4,10

4,10

0101

erd´ó

3,6258

18,85

18,85 Bányaszolgalmi jog

0102

erd´ó

3,3956

17,66

17,66 Bányaszolgalmi jog

0103

gyep, erd´ó

4,0163

30,97

30,97 Bányaszolgalmi jog

0104

gyep, erd´ó

3,1007

26,28

26,28 Bányaszolgalmi jog

0106/16

szántó

0,3170

3,96

3,96

0106/20

erd´ó

2,1828

11,35

11,35

0107/2

gyep

1,6328

19,27

19,27 Bányaszolgalmi jog

0109

gyep

0,4363

5,15

5,15 Bányaszolgalmi jog

0129

gyep, szántó, nádas,
erd´ó

11,9552

215,55

0,30 Bányaszolgalmi jog

0139/36

szántó

1,0325

25,09

10,23

0157/1

erd´ó

0,5892

2,06

2,06

6968

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

2001/100. szám
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

0173/1

gyep, nádas

1,6215

25,34

4,51

0173/9

gyep, nádas

0,1175

2,45

1,09

0178/17

szántó

1,2436

36,69

36,69

0181/3

gyep, erd´ó

3,7667

13,96

6,03

0185/1

sz´ól´ó

3,6728

153,16

40,32

0185/3

sz´ól´ó

3,3059

149,44

1,05

0186/1

sz´ól´ó

10,0023

453,51

15,17 Bányaszolgalmi jog

0186/3

sz´ól´ó

10,2055

457,84

1,25 Bányaszolgalmi jog

0189/1

sz´ól´ó

7,8758

344,02

0,55

0191/1

sz´ól´ó

5,3607

223,54

57,85

0191/2

sz´ól´ó

2,0680

86,24

10,92

0191/3

sz´ól´ó

4,7334

190,43

8,15

0192/1

erd´ó

1,5391

5,39

5,39 Földmérési jelek

0193/3

gyep, erd´ó

2,3548

9,00

9,00

0206/18

szántó

0,3077

5,60

5,60

0217/16

nádas

1,7738

37,07

5,52

0228/62

gyep

0,2309

7,62

0,20 Bányaszolgalmi jog

0228/65

gyep

0,1220

4,03

0,15 Bányaszolgalmi jog

0228/203

gyep

2,7733

62,68

27,43 Bányaszolgalmi jog

2301/1

gyep, sz´ól´ó

0,5244

14,31

2,53

2324

gyep

0,4337

9,80

9,80

2325

gyep

0,4733

10,70

10,70

2346

gyep

0,2154

5,99

5,99

2348

gyep

0,5973

16,60

16,60

2415

gyep

0,6740

18,74

18,74

2430/4

gyep

0,0849

2,36

2,36

2440

erd´ó

0,1293

0,31

0,31

2450

gyep, erd´ó

0,6283

15,63

15,63

2508/2

gyep

0,0903

2,04

1,41

2521

kert, erd´ó, gyep, szántó

0,8212

16,07

16,07

2539/3

erd´ó

1,0846

5,64

5,64

2001/100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

6969
Sorsolandó
AK érték

2539/14

sz´ól´ó

0,1777

7,41

2,85

2550

gyep

0,1877

4,24

4,24

2565/1

gyep

0,1572

3,55

3,55

2565/2

erd´ó

0,0944

0,23

0,23

2569

gyep

0,2823

6,38

6,38

2586

gyep, erd´ó, szántó

3,0663

60,27

2,74

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Kötcse
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

07/12

gyümölcsös, erd´ó, gyep

07/26

gyep, erd´ó, szántó

013/25

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

2,2431

30,30

30,30

16,1461

29,60

29,60

gyümölcsös

0,2449

4,26

4,26

015/4

gyep, erd´ó

2,2503

7,93

7,93

015/6

erd´ó

16,3573

22,90

22,90

019/3

erd´ó

2,1298

2,98

2,98

023/12

sz´ól´ó

0,2823

6,13

2,63

033/12

erd´ó

0,1288

0,18

0,18

033/34

szántó

0,6948

7,99

0,34

036/2

erd´ó

1,6536

2,32

2,32

037/1

erd´ó

0,5521

0,77

0,77

039/27

erd´ó

1,1890

3,33

3,33

039/28

erd´ó

0,2032

0,57

0,57

052/11

gyep, szántó, erd´ó,
nádas

43,6539

242,41

21,43

055/2

gyep, szántó, erd´ó,
nádas

42,4910

491,94

26,20 Földmérési jelek

060/5

erd´ó

0,1521

0,21

0,21

060/6

erd´ó

0,1511

0,21

0,21

065/18

szántó

0,9239

10,62

10,62

067/1

gyümölcsös, szántó,
erd´ó

15,9665

139,86

1,89

067/21

gyümölcsös

0,6085

10,59

10,59

6970

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

2001/100. szám
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

076/10

szántó, erd´ó

169,6409

1696,54

10,12 Földmérési jelek

081/3

szántó, erd´ó

55,0491

548,23

090/8

gyep, erd´ó, szántó

105,9633

759,92

1,51 Földmérési jelek

098/5

szántó, erd´ó

25,1446

173,68

0,62

098/6

gyep, erd´ó

90,0682

125,50

36,46

0101/2

erd´ó

24,9729

34,96

30,67

0110/4

gyep, szántó, erd´ó,
nádas

106,1682

599,62

4,02

0121/17

gyümölcsös

0,2725

5,70

4,87

0121/19

szántó

0,2590

2,98

2,98

12,88

Település: Nagycsepely
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

05

sz´ól´ó

14,0966

408,63

17,98

013/2

szántó, erd´ó

23,1039

159,52

20,98

014/2

erd´ó

25,5960

40,03

40,03

016/1

szántó, erd´ó

97,9339

795,81

10,82

024/2

szántó, erd´ó

2,6153

9,01

2,32

026/8

szántó

8,8444

164,29

13,55

031/28

szántó

0,3756

6,54

6,54

031/35

szántó, erd´ó, gyep

2,0651

42,21

24,22

035/8

szántó, erd´ó, gyep,
sz´ól´ó

3,1156

11,95

2,86

035/28

szántó, erd´ó, gyep, gyümölcsös

25,2345

150,62

57,55

041/3

szántó, erd´ó, gyep, gyümölcsös

37,1770

307,27

5,61

041/4

erd´ó

14,5217

21,73

21,73

044/2

erd´ó

12,2588

34,32

34,32

051/4

erd´ó

10,8451

30,37

30,37

052

szántó, gyep

22,7990

163,01

2,70

054/2

szántó, erd´ó

8,5413

64,05

64,05

054/3

erd´ó

19,2460

49,44

49,44

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

2001/100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

M´úvelési ág

Összes
AK érték

6971
Sorsolandó
AK érték

054/4

erd´ó

36,0965

83,17

83,17

055/1

gyep, szántó, erd´ó

67,7849

479,97

13,21

056/3

erd´ó

18,0858

46,44

46,44

056/4

szántó

31,2783

317,34

30,11

060/4

gyep, szántó, erd´ó

132,6259

1220,89

73,45

062/3

gyep

2,9070

7,56

7,56

062/5

erd´ó

2,6941

7,54

7,54

062/8

gyep

0,4804

1,25

1,25

062/10

gyep

0,3102

0,81

0,81

062/11

erd´ó

2,7967

7,83

7,83

064/1

gyep, erd´ó

17,3135

49,79

49,79

064/2

gyep, szántó, erd´ó

34,2421

533,70

10,23

066/3

gyümölcsös,
gyep, sz´ól´ó

szántó,

3,8155

115,03

11,64

066/4

gyümölcsös,
sz´ól´ó

szántó,

6,4847

160,04

7,62

066/7

szántó

0,4429

10,01

10,01

069/6

szántó, gyep, erd´ó,
sz´ól´ó, gyümölcsös

16,0599

285,63

82,11

071

szántó

25,3750

531,88

48,30

087

gyep

0,2758

6,48

6,48

088

gyep

12,4470

292,50

36,54

609

szántó

0,1687

4,98

4,98

659

szántó

0,1968

5,81

5,81

676/1

kert

0,0392

1,29

1,29

677/2

kert

0,0628

2,07

2,07

680/1

kert

0,0111

0,37

0,37

680/2

kert

0,0330

1,09

1,09

681/1

kert

0,0342

1,13

1,13

681/2

kert

0,1047

3,46

3,46

685/1

kert

0,0091

0,30

0,30

685/2

kert

0,0360

1,19

1,19

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

6972

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

2001/100. szám
Sorsolandó
AK érték

693/1

kert

0,0204

0,67

0,67

693/2

szántó

0,1648

3,72

3,72

704/5

kert

0,0013

0,04

0,04

715

kert

0,1036

3,42

3,42

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

Település: Szólád
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

57

szántó

1,4159

41,77

13,14 Bányaszolgalmi jog

04/3

gyep

4,1182

71,66

30,66

04/13

gyep

0,5325

14,80

14,80

04/39

gyep

0,0666

1,85

1,85

04/41

gyep

25,8927

550,63

63,67

04/42

gyep

1,7229

40,49

0,86

04/43

gyep

0,2175

5,38

5,38

04/45

gyep

1,6846

46,83

46,83

07/5

gyep

18,0691

351,23

186,70

010

gyep

7,1231

159,49

16,48

025

gyep

1,9579

46,01

27,18

028

gyep

5,1365

48,68

19,18 Bányaszolgalmi jog

030

gyep

0,3860

3,47

032

gyep

3,3824

30,44

034

gyep

0,6753

6,08

6,08

035

gyep

0,1540

3,62

3,62 Bányaszolgalmi jog

039/2

gyep

8,7914

133,13

133,13 Bányaszolgalmi jog

043/10

gyep

0,6220

8,65

8,65

043/11

gyep

0,5654

7,86

7,86

043/13

gyep

1,0153

14,11

14,11

043/26

gyep

3,5143

48,85

48,85

043/27

gyep

5,7655

89,74

89,74

044/3

szántó

0,3626

10,70

10,70 Bányaszolgalmi jog

048/2

gyep

0,5390

4,10

4,10 Bányaszolgalmi jog

3,47
30,44 Bányaszolgalmi jog

2001/100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

060/2

szántó

060/3

szántó, gyep

062/5

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

6973
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

4,3160

97,54

97,54 Bányaszolgalmi jog

25,1835

356,95

356,95 Bányaszolgalmi jog

gyep

0,3243

1,59

1,59 Bányaszolgalmi jog

068/5

szántó

0,2952

6,67

6,67

069

gyep

0,2740

0,71

0,71

075/1

szántó

0,0299

0,34

0,34 Vízvezeték szolgalmi
jog

075/6

szántó

0,0756

1,32

1,32 Vízvezeték szolgalmi
jog

081

gyep

0,5190

2,54

2,54

082/2

erd´ó, gyep

35,6126

96,28

5,33 Bányaszolgalmi jog

085/1

erd´ó, gyep, szántó

8,4121

87,92

7,31

086

szántó

6,9664

80,11

80,11

087/2

szántó

32,0097

634,97

096

szántó

0,6247

14,12

14,12

097/2

szántó

0,6170

13,94

13,94 Bányaszolgalmi jog

098

szántó

0,1553

3,51

099/1

szántó

8,1778

142,29

099/10

gyep, szántó

3,5204

40,89

0109/3

szántó

37,3126

749,66

0110/6

szántó

0,9139

15,90

6,75

0110/13

szántó

0,1193

2,08

0,74

0110/23

szántó

0,5667

9,86

9,86

0113/9

szántó

0,3193

5,56

5,56

0113/10

gyep

0,3077

0,80

0,80

0113/14

szántó

0,1199

2,09

2,09

0113/23

szántó

0,2992

5,60

5,60

0113/26

gyep, erd´ó

13,5572

47,59

2,43

0127/12

gyep, erd´ó

9,1103

22,55

22,55

0129/12

gyep

10,1035

34,16

0142/4

gyep

0,3464

1,70

1,70

0146

gyep

0,3140

2,39

2,39

302,24 Bányaszolgalmi jog

3,51
13,09 Bányaszolgalmi jog
40,89
4,74 Földmérési jelek

1,06 Földmérési jelek

6974

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

2001/100. szám
Sorsolandó
AK érték

0149/6

nádas

10,2953

107,07

107,07

0154/1

gyep, szántó

20,3224

324,21

20,98

0161

erd´ó

4,2351

10,86

10,86

0179/58

szántó

57,8322

1136,73

0185/40

szántó

1,5473

26,92

26,92

0188

gyep

0,5626

4,28

4,28

3715

sz´ól´ó

0,1343

2,91

2,91

3714

sz´ól´ó

0,1023

2,22

2,22

3701/4

szántó, gyep, erd´ó,
sz´ól´ó, gyümölcsös

5,0285

34,99

34,99

3713

gyep

0,1391

0,68

0,68

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

49,55 Földmérési jelek

Település: Teleki
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

188/2

szántó

2,2904

39,85

39,85

05/10

erd´ó

0,2027

0,57

0,57

010/2

szántó

1,0648

18,53

18,53

026/1

erd´ó

1,4632

4,10

4,10

026/4

erd´ó

0,1608

0,45

0,45

026/6

erd´ó

9,3830

26,27

26,27

028

erd´ó

0,2856

0,80

0,80

038/12

sz´ól´ó

0,2986

11,94

041

erd´ó

0,8106

2,27

2,27

047

erd´ó

0,1182

0,33

0,33

048/4

erd´ó

0,5853

1,64

1,64

051

gyümölcsös, erd´ó

8,4694

38,57

38,57

052/7

gyep

0,1596

0,78

0,78

055/4

erd´ó

4,1645

11,66

8,57

055/6

erd´ó

0,2553

0,71

0,71

055/7

erd´ó

1,4172

3,97

3,97

055/9

erd´ó

1,9059

5,34

5,34

057/23

szántó

0,2062

3,59

3,59

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

11,94 Vízvezeték szolgalmi jog

2001/100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

M´úvelési ág

058

szántó

074

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

6975
Sorsolandó
AK érték

21,7176

454,42

102,11

erd´ó

0,2212

0,62

0,62

075/2

erd´ó

5,9486

16,66

077/6

gyep, erd´ó

2,8613

6,95

6,95

079/4

erd´ó

0,3069

0,86

0,86

081

erd´ó

4,1970

11,75

11,75

0105/1

gyep, szántó

8,2026

183,94

0105/3

gyep

2,6491

46,09

46,09

0106/6

gyep

0,6994

12,17

12,17

0117/4

gyep

0,0676

1,88

1,88

0117/5

gyep

0,1928

5,36

5,36

0117/8

gyep

1,9579

54,43

54,43

0126

gyep, nádas

3,2781

50,79

50,79

0132

erd´ó, szántó, gyep

6,7761

131,20

131,20

0134

nádas

1,0700

11,13

11,13

0136

nádas

6,5011

67,61

67,61

0140

gyep

0,0821

0,08

0,08

0144

gyep

14,1041

362,69

362,69

0147/1

gyep

0,3620

6,30

6,30

1001

erd´ó

0,8092

2,27

2,27

1006/2

szántó

1,2527

14,41

14,41

1051

erd´ó

0,0356

0,10

0,10

1107/3

erd´ó, szántó, gyep

0,8639

15,75

15,75

1123

erd´ó

0,0029

0,01

0,01

1128

erd´ó

0,4046

7,54

7,54

1129

erd´ó

0,0043

0,01

0,01

1130

erd´ó

0,0043

0,01

0,01

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

16,66 Földmérési jelek

6,80 Földmérési jelek

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsolás egyidej´úleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
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Az FVM Somogy Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a balatonszárszói Balatoni Sz´ól´óskert Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lev´ó, részarány-földtulajdonnak
megfelel´ó földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Balatonöszöd, Szabadság u. 82., Faluház
A sorsolás ideje: 2001. október 24., 9 óra.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: balatonszárszói Balatoni Sz´ól´óskert Mez´ógazdasági Szövetkezet és a Balatonöszödi Termel´ó, Szolgáltató és Értékesít´ó Szövetkezet gazdálkodási területén részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkez´ó személyek. Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere megállapodásokat az FM hivatal figyelembe veszi. A közös igényt a sorsolás kezdetéig, a cserét
pedig a sorsolást követ´ó 15. napig lehet az FM hivatalhoz benyújtani.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Balatonöszöd
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

06/39

gyep, nádas, erd´ó

016/1

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

4,7581

47,55

gyep

11,3464

39,71

4,83

020/16

nádas

0,5684

5,91

5,91

020/17

nádas

0,0461

0,48

0,48

020/18

nádas

0,2947

3,06

3,06

020/29

gyep

0,2374

2,73

2,73

020/30

gyep

0,0864

0,99

0,99

020/31

gyep

10,5837

150,61

150,61

024/26

gyep

2,2666

26,07

26,07

024/27

gyep

0,3982

4,58

4,58

024/28

gyep

1,3926

16,01

16,01

024/29

nádas

0,2771

2,88

2,88

024/30

nádas

0,0389

0,40

0,40

024/31

nádas

0,1663

1,73

1,73

024/40

gyep

1,4309

24,90

24,90

024/48

gyep

2,1746

30,99

30,99

024/49

gyep

0,5319

6,12

6,12

024/50

gyep

1,1884

13,67

13,67

027/21

szántó

8,1664

197,57

34,77

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

47,55 Bányaszolgalmi jog
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

6977
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

027/22

szántó, gyep

1,3528

21,82

21,82

027/23

szántó, gyep

24,2096

567,80

207,09

027/25

erd´ó, szántó, gyep

18,7964

392,45

1,21

027/27

szántó

3,9570

96,16

0,48

029/2

erd´ó

0,3453

1,21

0,11

036/1

erd´ó

0,3273

1,15

1,15

038/17

erd´ó

0,2021

0,71

0,71

041

erd´ó, szántó

0,8414

8,53

8,53

042/1

erd´ó

2,9873

10,46

10,46 Bányaszolgalmi jog

043/12

gyep

1,8043

20,13

20,13 Bányaszolgalmi jog

043/14

gyep, erd´ó

21,9737

159,73

159,73 Bányaszolgalmi jog

051/6

erd´ó, gyep

13,8906

52,11

46,36 Bányaszolgalmi jog

051/8

gyümölcsös, erd´ó

4,7457

49,49

49,49 Bányaszolgalmi jog

053/1

erd´ó

23,3657

146,06

146,06 Bányaszolgalmi jog

053/3

erd´ó

7,5702

52,99

52,99 Bányaszolgalmi jog

055

erd´ó

4,7340

33,14

33,14

057/30

erd´ó

11,1122

38,89

23,31

069/1

gyep

1,3444

15,86

15,86

071/1

gyep, erd´ó

1,5070

6,52

6,52

071/3

szántó

5,8399

251,75

27,89

071/6

szántó

0,9727

35,50

0,20

457/4

kert

0,1127

2,45

2,45

478/11

erd´ó

1,5502

5,43

5,43

478/12

erd´ó

0,1688

0,59

0,59

478/13

erd´ó

0,4276

1,50

1,50

483

gyep

0,4150

3,44

3,44

940/10

gyep, erd´ó

5,9600

70,33

977/2

gyep

1,0515

8,73

8,73

1438/18

szántó

0,4269

18,53

18,53

1438/19

szántó

0,7326

31,79

31,79

1439

szántó

3,6961

109,03

109,03

70,11 Vezetékjog
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Település: Balatonszemes
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

1836/2

szántó

1,6137

58,90

56,63

2374/9

nádas

2,7263

28,35

28,35

2377/1

erd´ó

6,8084

11,57

11,57 Szennyvízcsatorna
vezetési jog

2379

gyep, erd´ó

10,2741

53,29

53,29

07/2

erd´ó

0,2346

0,82

0,82

09/3

gyep

0,2198

0,57

0,57

011/1

erd´ó

1,4050

4,92

4,92

013/4

gyep, erd´ó

6,3549

19,77

19,77

013/6

erd´ó

0,8880

1,51

1,51

023/1

gyep

1,0519

5,47

0,52

030

gyep

0,7342

3,82

3,82

042/155

erd´ó

0,5096

1,78

1,78 Földmérési jelek

048/4

szántó

0,1481

4,37

0,62 Gázvezetési szolgalmi jog

048/5

szántó

0,1480

4,37

4,37

053

szántó

10,8332

381,41

11,50

059/54

gyep, szántó

0,1629

4,09

4,09

059/55

gyep, szántó

3,4013

70,41

70,41

059/60

gyep, szántó

6,2473

146,65

50,08

059/62

gyep

2,7596

57,16

57,16

070/1

gyep, nádas

31,9310

188,99

188,99

2581/4

gyep, erd´ó

2,2280

7,60

5,42

2583

szántó

0,2755

5,01

0,39

2584/1

szántó

0,3484

6,34

1,72

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsolás egyidej´úleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebb´ól az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Lukács Zoltán s. k.,
hivatalvezet´ó
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken kívül —
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárm´ú törzskönyvek sorszámát teszi közzé:

193109A
451282B
527244A
279286B
424565B
285392B
104389B
232911B
657217A
824191A
294611A
965065A
309815A
647196A
270006B
298624A
336296B
365221A

730881A
584856A
817833A
716642A
700042A
285735A
370022A
197242A
642420A
709112A
337241A
883135A
284380A
273705A
491301A
404831B
Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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KÖZLEM ÉNY
A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
cím´ú, A/4 formátumú, 376 oldal terjedelm´ú kiadvány.
A kötet a 2001. január 1-jét´ól hatályos, a számvitelr´ól szóló 2000. évi C. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeleteket
tartalmazza, így a különböz´ó gazdálkodók (a biztosítók; a betétbiztosítási és az intézményvédelmi alapok, valamint a befektet´ó-védelmi alap; a befektetési alapok; a kockázati t´óketársaságok és a kockázati t´ókealapok; a Pénztárak Garancia Alapja; az egyházi jogi
személyek; az ÁPV Rt.; az árut´ózsde, az értékpapír-t´ózsde és az elszámolóházak; az MNB; a magánnyugdíjpénztárak; az önkéntes
nyugdíjpénztárak; az államháztartás szervezetei; a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások; a befektetési vállalkozások; az önkéntes
kölcsönös egészség- és önsegélyz´ó pénztárak; a Magyar Államkincstár; illetve egyes egyéb szervezetek) beszámolókészítési,
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, továbbá a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól rendelkez´ó
jogszabályokat.
A kézirat lezárva: 2001. április 2-án.
Ára: 2380 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy
267-2780.

MEGRENDEL ´ÓLAP
Megrendeljük a

II.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK
cím´ú kiadványt ................. példányban.
A megrendel´ó (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................................................................
Az ügyintéz´ó neve, telefonszáma: .............................................................................................................................................................
A megrendel´ó (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követ´ó számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelz´ószámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszer´ú aláírás

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhet´ó a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2001. évi éves el´ófizetési díj: 48 720 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 84 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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