MAGYAR KÖZLÖNY

111. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA
2011. szeptember 29., csütörtök

Tartalomjegyzék

2011. évi CXXIV. törvény

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról

28719

2011. évi CXXV. törvény

Az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról

28719

196/2011. (IX. 29.) Korm.
rendelet

Egyes felnõttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

28732

197/2011. (IX. 29.) Korm.
rendelet

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm.
rendelet módosításáról

28734

12/2011. (IX. 29.) PSZÁF
rendelet

A független biztosításközvetítõk felügyeleti adatszolgáltatási
kötelezettségérõl

28740

13/2011. (IX. 29.) PSZÁF
rendelet

A Kártalanítási Alap kezelõje adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól

28759

32/2011. (IX. 29.) BM
rendelet

Egyes miniszteri elismerésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek
módosításáról

28771

33/2011. (IX. 29.) BM
rendelet

Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának
rendjérõl szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról

28774

10/2011. (IX. 29.) HM
rendelet

A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól

28775

29/2011. (IX. 29.) KIM
rendelet

A Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és
költségtérítésérõl szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet és a Céginformációs
és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat mûködésérõl,
valamint a céginformáció költségtérítésérõl szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM
rendelet módosításáról

28786

57/2011. (IX. 29.) NEFMI
rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

28787

49/2011. (IX. 29.) NFM
rendelet

A XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
2011. évi felhasználásának rendjérõl szóló 38/2011. (VII. 20.) NFM rendelet
módosításáról

28791

89/2011. (IX. 29.) VM
rendelet

A vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó
mûszaki elõírásokról
28792

66/2011. (IX. 29.) OGY
határozat

A magyar nyelv napjáról

67/2011. (IX. 29.) OGY
határozat

A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.)
OGY határozat módosításáról
28795

28794

28718

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 111. szám

Tartalomjegyzék

224/2011. (IX. 29.) KE
határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez
való hozzájárulásról

28796

225/2011. (IX. 29.) KE
határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez
való hozzájárulásról

28796

226/2011. (IX. 29.) KE
határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez
való hozzájárulásról

28797

227/2011. (IX. 29.) KE
határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezésérõl

28797

228/2011. (IX. 29.) KE
határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezésérõl

28798

229/2011. (IX. 29.) KE
határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezésérõl

28798

230/2011. (IX. 29.) KE
határozat

Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezésérõl

28799

231/2011. (IX. 29.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról

28799

232/2011. (IX. 29.) KE
határozat

Államtitkár felmentésérõl

28800

1325/2011. (IX. 29.) Korm.
határozat

Az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport
létesítésérõl és mûködésének elõkészítésérõl szóló 2115/2006. (VI. 29.)
Korm. határozat módosításáról

28801

Az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelõs
kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

28801

1326/2011. (IX. 29.) Korm.
határozat

MAGYAR KÖZLÖNY

II.

•

28719

2011. évi 111. szám

Törvények

2011. évi CXXIV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról*
1. §

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Fizetési kötelezettségekre, fizetésre kötelezettek körére, a fizetési kötelezettség mértékére vonatkozó törvények
kihirdetése és hatálybalépése között legalább harminc napnak kell eltelnie, kivéve, ha a törvény a fizetési
kötelezettséget mérsékli és a fizetési kötelezettségek, valamint a fizetésre kötelezettek körét nem bõvíti.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke

2011. évi CXXV. törvény
az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról**
1. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása
1. §

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 52. § (1) bekezdésének c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adó mértéke – figyelemmel a (3)–(4) bekezdés rendelkezéseire is –:]
„c) a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vámtarifaszám alatti, tüzelõ-, fûtõanyag célú gázolajra 110 350 Ft/ezer liter,
d) a 2710 19 41 vámtarifaszám alatti, üzemanyag célú gázolajra 110 350 Ft/ezer liter,”

2. §

A Jöt. 57/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A beszerzéskor megfizetett adóból
a) az üzemanyagtöltõ-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával megvásárolt,
b) a (2) bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra
rendszeresített – a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármû kilométeróra állását rögzítõ –
üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérõeszközön keresztül betöltött
kereskedelmi gázolaj után literenként 19,50 Ft visszaigényelhetõ.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2011. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
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3. §

(1) A Jöt. 64. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl, címkézésérõl, és földrajzi
jelzéseinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2008. január 15-i
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 110/2008/EK rendelet) II. mellékletében felsorolt
termékek, valamint az olyan szeszes italok esetében, amelyek alkoholtartalma kizárólag a 110/2008/EK rendelet
II. mellékletének 6. és 9. pontja szerinti termékbõl származik, és ízesítésükre mézet, vagy az élelmiszerekben és azok
felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkezõ élelmiszer-összetevõkrõl, valamint az
1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról
szóló 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) és
d) pontjaiban meghatározott aroma anyagot használnak, – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – az (1) bekezdés
szerinti adóalapra 289 900 forint, egyéb szeszes italok esetében 414 150 Ft.
(3) A szeszfõzdében bérfõzés keretében, a bérfõzetõ alapanyagából elõállított párlat (a továbbiakban: bérfõzött párlat)
adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva egy bérfõzetõ részére évente
a) legfeljebb 50 liter mennyiségig 0 forint,
b) az 50 litert meghaladó mennyiségre 289 900 forint.”
(2) A Jöt. 64. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az eladásra szánt bérfõzött párlat – kivéve az alkoholtermék-adóraktár
engedélyese részére értékesítésre kerülõ bérfõzött párlatot – adója az (1) bekezdés szerinti adóalapra számítva
289 900 forint.
(6) A magánfõzés keretében a magánfõzõ által évente 50 litert meghaladó mennyiségben elõállított párlat, valamint
a magánfõzõ által elõállított 50 liter mennyiségen belül a 9. § (3) bekezdés rendelkezése alá nem esõ párlat adója az
(1) bekezdés szerinti adóalapra számítva 289 900 forint.”

4. §

A Jöt. 68. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Adómentes felhasználás az alkoholterméknek a felhasználása]
„a) a külön jogszabályban meghatározott hatóság által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek, valamint
a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmények (a szájon át
fogyasztható alkoholtartalmú termékek esetében 40 ml-t meg nem haladó összes napi fogyasztási dózisnak megfelelõ
összetételben elõállított készítmények), továbbá a gyógyszeranyagok, gyógyszeripari intermedierek külön jogszabály
szerinti engedéllyel végzett ipari elõállításához (beleértve e termékek gyártóberendezéseinek a technológiai
elõírásokban rögzített tisztítási eljárásához való felhasználást is), ide nem értve a 2207 vámtarifaszámú alkoholtermék
és a víz keverékének elõállítását, kiszerelését,”

5. §

A Jöt. 76. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adó hektoliterre vetítve
a) Balling-(Plató-) fokonként 665 forint,
b) alkoholfokonként 1470 forint.”

6. §

A Jöt. 80. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke hektoliterenként a szõlõborra 0 forint, az egyéb borra 9870 forint.”

7. §

A Jöt. 89. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke hektoliterenként 14 960 forint.”

8. §

A Jöt. 93. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke hektoliterenként 23 200 forint.”
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9. §

A Jöt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 10 550 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 28,4 százaléka, de legalább
19 530 forint/ezer darab,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 8790 forint/kilogramm,
d) és az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 8790 forint/kilogramm.”

10. §

A Jöt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 11 300 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 28,4 százaléka, de legalább
20 900 forint/ezer darab,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 9720 forint/kilogramm,
d) és az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 9720 forint/kilogramm.”

11. §

A Jöt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 11 750 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 28,4 százaléka, de legalább
21 740 forint/ezer darab,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka,
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább
10 440 forint/kilogramm,
d) és az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 10 440 forint/kilogramm.”

12. §

A Jöt 98. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhóban átvett adójegyek vonatkozásában
a) havonta legfeljebb kétmilliárd forint összeghatárig a tárgyhónapot követõ második hónap huszonötödik napjáig,
b) az a) pontban írt összeghatárt meghaladó összegre a tárgyhónapot követõ hónap tizenötödik napjáig
kell teljesíteni.
E bekezdés alkalmazása során az adóalany által a tárgyhóban különbözõ idõpontokban átvett adójegyei után
fizetendõ adóösszeget együttesen kell figyelembe venni úgy, hogy ha az adóalany összesített halasztott fizetési
kötelezettsége a tárgyhóban meghaladja a kétmilliárd forintot, akkor a kétmilliárd forintot meghaladó összegre az
adóalany halasztott fizetési kötelezettsége már a b) pontban foglaltak szerint alakul.”

13. §

A Jöt. 98/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„98/A. § (1) A dohánygyártmány az adómérték változásának hatálybalépését követõen csak az új adómértéknek
megfelelõ adójeggyel bocsátható szabad forgalomba, illetve importálható a szabad forgalom számára és hozható be
más tagállamból.
(2) Adómérték-változás hatálybalépését követõ
a) 30. napon túl a jövedéki engedélyes kereskedõ, az importáló
b) 60. napon túl a nem jövedéki engedélyes kereskedõ kizárólag a hatályos adómértéknek megfelelõ adójeggyel
ellátott dohánygyártmányt értékesíthet, birtokolhat.
(3) A más tagállamból beszerzett dohánygyártmányra az adójegyet a bejegyzett kereskedõnek legkésõbb a
dohánygyártmány fogadásának napján kell átvennie, és legkésõbb a dohánygyártmány fogadásának napját követõ
öt munkanapon belül kell felhelyeznie.”

14. §

A Jöt. 99. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adójegy tartalmazza
a) a dohánygyártmány megnevezését (cigaretta, szivar, szivarka, finomra vágott fogyasztási dohány, egyéb
fogyasztási dohány),
b) a dohánygyártmány fogyasztói csomagolási egységben foglalt mennyiségét (darab, kilogramm) – darabonként
csomagolt szivar kivételével –,
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c) a fogyasztói csomag kiskereskedelmi eladási árát,
d) az adójegy sorszámát, valamint
e) annak – külön jogszabályban foglalt módon való – jelölését, hogy az adójegy által képviselt fizetési kötelezettség
milyen idõpontban hatályba lépett (lépõ) adómérték alapján került meghatározásra.”
15. §

A Jöt. 120. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 98/A. § (1) vagy (2) bekezdésében foglalt elõírások megsértésével szabadforgalomba bocsátott, importált, más
tagállamból behozott, értékesített, birtokolt dohánygyártmányt el kell kobozni, ha a kötelezettség megsértése miatt
mulasztási bírság kerül kiszabásra.”

16. §

A Jöt. a következõ 128/D. §-sal egészül ki:
„128/D. § E törvénynek az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV. törvénnyel megállapított 57/C. § (1) bekezdésének rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni elõször,
amelyekben az adó-visszaigénylési jogosultság 2011. november 1. napján vagy azt követõen keletkezik.”

17. §

A Jöt. 129. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg]
„a) a mezõgazdasági ágazatban a szántó, a kert, a gyümölcsös, a szõlõ, a gyep, a halastó mûvelési ágban, valamint
az erdõfelújításban felhasznált, de évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj jövedéki adója 82 százalékának
a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett mezõgazdasági termelõ részére történõ visszatérítését, a visszatérítés
feltételeit és szabályait,”

2. A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
18. §

A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. §-a az alábbi új
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha az állami adóhatóság megállapítja, hogy internetes oldalon az állami adóhatóság engedélye nélkül
szerveznek szerencsejátékot,
a) az internetes oldalhoz való hozzáférésben közvetítõ szolgáltatóként résztvevõ elektronikus hírközlési szolgáltatót
errõl tájékoztatja, és egyidejûleg felhívja a szolgáltatót arra, hogy hálózatában tegye hozzáférhetetlenné a
szerencsejátékban való részvételre vonatkozó ajánlatot, valamint
b) errõl és a szervezõ által tétfizetés érdekében megjelölt pénzforgalmi számláról tájékoztatja a pénzügyi intézményt,
illetve egyidejûleg felhívja a pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy az érintett pénzforgalmi számláról és pénzforgalmi
számlára átutalás, beszedés, egyéb fizetési megbízás, mûvelet teljesítésében a – legfeljebb 90 napos – tilalom
feloldásáig ne mûködjön közre.”

19. §

(1) Az Szjtv. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Liberalizált tevékenység az 1. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott tevékenységek közül a 16. §-ban
valamint az 1. § (3) bekezdésének b) és d) pontjában meghatározott tevékenység, továbbá az 1. § (3) bekezdésének
e) pontjában meghatározott tevékenységek közül a hírközlõ eszköz és rendszer útján szervezett lóversenyfogadás és
kártyajátékok nyújtása (a továbbiakban együtt: távszerencsejáték).”
(2) Az Szjtv. 2. §-a az alábbi új (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Távszerencsejáték szolgáltatás nyújtásához az állami adóhatóság engedélye szükséges. A távszerencsejáték
szolgáltatásokra e törvény hatálya abban az esetben terjed ki, ha
a) a távszerencsejátékot Magyarország területén szervezik, vagy
b) a szolgáltatás igénybe vevõje Magyarország területén vesz részt a távszerencsejátékban, vagy
c) a szolgáltatás Magyarország területén lévõ igénybe vevõk felé irányul, különösen olyan esetekben, amikor a
szolgáltatás magyarul hozzáférhetõ, vagy azt Magyarország területén reklámozzák.”
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(3) Az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(4) Nem adható meg az engedély, ha]
„b) a kérelmezõ, illetõleg vezetõ tisztségviselõje, vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkezõ tagja a székhelye
vagy lakóhelye szerinti állam joga alapján büntetett elõéletû, illetõleg jogerõs bírósági ítéletben megállapított,
a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló törvény szerinti tevékenység korlátozása
alatt áll,”
(4) Az Szjtv. 2. § (4) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(4) Nem adható meg az engedély, ha]
„d) a kérelmezõ, illetõleg vezetõ tisztségviselõje, vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkezõ tagja
a kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül a székhelye, vagy lakóhelye szerinti állam joga alapján tiltott
szerencsejáték szervezõ tevékenységet folytatott, vagy a kérelmezõ vezetõ tisztségviselõje, vagy a szavazatok
legalább 25%-ával rendelkezõ tagja olyan gazdálkodó szervezetben volt vezetõ tisztségviselõ, vagy a szavazatok
legalább 25%-ával rendelkezõ tag, amely a vezetõ tisztségviselõi vagy tagsági jogviszonyának fennállása alatt,
a kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül tiltott szerencsejáték szervezõ tevékenységet folytatott, és a tiltott
szerencsejáték szervezõ tevékenység folytatását jogerõs közigazgatási vagy szabálysértési határozat, illetve bírósági
ítélet állapította meg,”
(5) Az Szjtv. 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az állami adóhatóság az engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmezõvel, illetve vezetõ tisztségviselõjével,
vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkezõ tagjával szemben a székhelye, vagy lakóhelye szerinti állam
adóhatósága a kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül jogerõsen 2 millió forintot meghaladó adóbírságot vagy
mulasztási bírságot szabott ki, vagy a kérelem benyújtását megelõzõ 1 éven belül a kérelmezõnek, illetve vezetõ
tisztségviselõjének vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkezõ tagjának a székhelye, vagy lakóhelye szerinti
államban 2 millió forintot meghaladó 30 napon túli köztartozása vagy adótartozása volt.”
(6) Az Szjtv. 2. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A szerencsejáték-szervezõ a (4) bekezdés b) és d) pontjaiban és az (5) bekezdésben meghatározott személyi
megfelelõségének folyamatosan fenn kell állnia, ennek érdekében azt a szervezõ évente igazolni köteles, az állami
adóhatóság pedig a személyi megfelelõség meglétét köteles ellenõrizni.”
20. §

Az Szjtv. 7/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az állami adóhatóság a távszerencsejáték engedélyezése iránti kérelem elbírálásáról három hónapon, egyéb
szerencsejáték szervezésének engedélyezése iránti kérelem elbírálásáról két hónapon, játékautomata nyilvántartásba
vételérõl pedig tizenöt napon belül dönt . E törvény hatálya alá tartozó hatósági engedélyezési, ellenõrzési és
bírságolási eljárások megindítása az ügyfél errõl szóló értesítésének mellõzésével történik. A határozott idõtartamra
szóló engedély lejárati idõpontja elõtt ugyanarra a tevékenységre vonatkozó új engedélykérelem legfeljebb az
engedély lejárata elõtt 100 nappal benyújtható.”

21. §

Az Szjtv. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az állami adóhatóság a szerencsejátékból származó nyeremények, játékosokat megilletõ egyéb kifizetések, illetve
szerencsejáték ügyben kiszabott bírság fedezetének biztosítása céljából biztosítékot írhat elõ. A biztosíték letételének,
vagy a (2) bekezdésben foglaltak elmulasztása az engedély visszavonásával jár.”

22. §

(1) Az Szjtv. 12. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(3) A bírság]
„b) 100 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet az 1. § (6) bekezdésébe, a 9. § (2) bekezdésébe, a 11. §
(8)–(10) bekezdéseibe, a 17. § (3)–(4) bekezdéseibe, a 26. § (2), (4), (7), (12), (13), (20) bekezdéseibe, a 26/B. §
(5) bekezdésébe, a 27. § (9) és (11) bekezdéseibe, a 29/A. § (3) bekezdésébe, 29/B. § (2), (5)–(8) bekezdéseibe, valamint
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvény, továbbá az egyes
szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló,
a miniszter által kiadott rendelet rendelkezéseibe,”
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(2) Az Szjtv. 12. § (3) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(3) A bírság]
„d) 500 ezer forinttól 100 millió forintig terjedhet az 1. § (4)–(5) bekezdésébe, a 2. § (2) és (7) bekezdéseibe, a 26. §
(3) bekezdésébe, 29/B. § (3) bekezdésébe, 29/C. § (1)–(7), (9) bekezdésébe és a 30. § (3) bekezdésébe ütközõ
tevékenység vagy mulasztás esetén.”
23. §

(1) Az Szjtv. 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(1) A szerencsejáték-szervezõ engedélyét az állami adóhatóság legfeljebb 3 éves idõtartamra vagy az akadályok
elhárulásáig felfüggesztheti, ha a szerencsejáték-szervezõ]
„e) az állami adóhatóság felhívása, illetve hatósági intézkedése ellenére a jogszabálysértõ állapotot nem szünteti
meg,”
(2) Az Szjtv. 13. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
[(2) Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervezõt, annak vezetõit vagy vezetõ tisztségviselõit a szerencsejáték-szervezõ
tevékenységtõl legfeljebb 5 éves idõtartamra, meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy akár véglegesen is eltilthatja,
ha]
„a) a szerencsejáték-szervezõ az állami adóhatóság ismételt felhívása, illetve hatósági intézkedése ellenére a
jogszabálysértõ állapotot nem szünteti meg,”
(3) Az Szjtv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az állami adóhatóság a játékkaszinó, az elektronikus kaszinó és a kártyaterem mûködtetõjével, valamint a
távszerencsejátékok közül a kártyajátékok szervezõjével szemben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén e §-ban
meghatározott intézkedést alkalmazhat.”
(4) Az Szjtv. 13. §-a az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a szerencsejáték-szervezõ a személyi megfelelõség meghosszabbítása iránti kötelezettségének jogszabályban
meghatározott határidõben nem tesz eleget, vagy személyi megfelelõsége nem áll fenn, az állami adóhatóság
a szerencsejáték-szervezõ részére kiállított engedélyek érvénytelenségét és a szerencsejáték-szervezõi tevékenység
megszûnését megállapítja. Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervezõi tevékenység megszûnéséig benyújtott
engedély iránti kérelmek alapján indult eljárásokat megszünteti. A személyi megfelelõség hivatalból indult vizsgálata
esetében a 2. § (4) bekezdésének d) pontjában és a 2. § (5) bekezdésében meghatározott idõtartamokat az eljárás
hivatalból történõ megindításától kell számítani.”

24. §

(1) Az Szjtv. 26. §-a a következõ új (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Szerver alapú pénznyerõ automatának minõsül az a pénznyerõ automata, amely az internet mint távközlési
rendszer felhasználásával mûködtetett szerver alapú rendszerben üzemeltethetõ, és melynek játékprogramja a
központi szerveren egy zárt, ellenõrzött rendszeren mûködik, a hozzá csatlakoztatott gépek (mûszaki egységek) pedig
a játékteremben, játékkaszinóban találhatók.”
(2) Az Szjtv. 26. §-a a következõ új (22)–(24) bekezdésekkel egészül ki:
„(22) Az I. kategóriába tartozó játékteremben és a II. kategóriába tartozó játékteremben – az (5) bekezdésben foglalt
korlátozás figyelembe vételével – kizárólag szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltethetõ.
(23) Az elektronikus kaszinóban szerver alapú pénznyerõ automata is üzemeltethetõ. Az elektronikus kaszinóban
üzemeltetett pénznyerõ automata ellenõrzõ készülékét abban az esetben is online kapcsolati módon a szerver alapú
pénznyerõ automatákat üzemeltetõ szerverhez kell csatlakoztatni, ha a pénznyerõ automata nem minõsül szerver
alapú pénznyerõ automatának.
(24) Szerver alapú pénznyerõ automatákat üzemeltetõ szerver mûködtetésére – az e törvényben és külön
jogszabályban a pénznyerõ automata üzemeltetésére elõírt feltételek teljesítésén túl – engedély annak a
Magyarországon bejegyzett székhellyel, legalább 50 millió forint jegyzett tõkével, magyar állampolgár vezetõ
tisztségviselõvel rendelkezõ gazdasági társaságnak adható, amelynek tagja (részvényese) a kérelem benyújtását
megelõzõen legalább 10 éven át Magyarországon szerencsejáték szervezésével foglalkozott és egyébként megfelel
az e törvényben elõírt feltételeknek.”
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Az Szjtv. az alábbi új 29/C. §-sal és azt megelõzõen a következõ címmel egészül ki:

„Távszerencsejátékok
29/C. § (1) Távszerencsejátékot szervezõ gazdasági társaságnak valamely EGT-állam területén székhellyel és legalább
200 millió forintnak megfelelõ összegû jegyzett tõkével kell rendelkeznie.
(2) A szervezõnek igazolnia kell, hogy a külön jogszabályban meghatározott szerencsejáték szervezõi gyakorlattal
rendelkezik, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság által a külön jogszabályban foglaltak alapján megállapított,
magasabb összegû biztosítékot kell nyújtania.
(3) Ha a szervezõ Magyarország területén nem rendelkezik székhellyel, a szervezõnek olyan belföldi lakóhellyel vagy
székhellyel rendelkezõ képviselõt kell meghatalmaznia, aki a cég nevében a hatóságok elõtt eljárni jogosult és egyben
a szervezõ kézbesítési megbízottjának is minõsül. Ha a szervezõ nem rendelkezik Magyarországon belföldi
fiókteleppel, akkor az adóügyekkel kapcsolatban köteles az adózás rendjérõl szóló törvény 9. §-a szerinti pénzügyi
képviselõt megbízni. Az e bekezdés szerinti képviseletet – a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése
esetén – ugyanazon személy is elláthatja.
(4) A szervezõ köteles akkreditált ellenõrzõ testület által bevizsgált játékrendszert és üzleti rendszert alkalmazni.
Az állami adóhatóság az engedély érvényessége alatt bármikor elrendelheti, hogy a szervezõ a rendszer további
tesztelését, ellenõrzését és tanúsítását végezze el.
(5) Távszerencsejáték szervezése esetén az adat feldolgozására és tárolására szolgáló eszközöket (szerver)
EGT-államban kell elhelyezni. A szervezõnek a távszerencsejáték szolgáltatás igénybevételével összefüggõ adatok
tárolását Magyarország területén található adattárolásra szolgáló eszközön is biztosítania kell. A tárolt adatoknak ki
kell terjednie különösen az ügyfél-regisztrációra, a játékosi számla finanszírozásának részleteire, a játékosi számla
egyenlegének alakulására, a játékmenettel kapcsolatos adatokra és tranzakciókra.
(6) A szervezõnek akadálymentes hozzáférést kell biztosítania az állami adóhatóság részére a szerveren és az
(5) bekezdésben megjelölt tárolóeszközön tárolt adatokhoz és ennek érdekében biztosítania kell a megfelelõ
eszközöket és az adatok biztonságát garantáló szoftvert. A hozzáférésnek lehetõvé kell tennie az adatok olvasását,
másolását és a kimásolt adatok feldolgozását.
(7) A szervezõnek biztosítani kell a tárolt és hozzáférhetõvé tett adatok biztonságát, az adatokat az
adómegállapításhoz való jog elévüléséig meg kell õriznie.
(8) Az állami adóhatóság jóváhagyhatja, hogy az (5) bekezdésben meghatározott adattárolására szolgáló eszköz ne
kerüljön Magyarország területén elhelyezésre, ha az adatfeldolgozására és tárolására szolgáló eszköz (szerver)
elhelyezése szerinti EGT-állam valamely állami adóhatóság felügyeli a szervezõ szerencsejáték szervezõi
tevékenységét és ezen felügyelõ hatóság megállapodással rendelkezik az állami adóhatósággal a szervezõ ezen
országban végzett szerencsejáték szervezõi tevékenységének felügyeletére vonatkozóan.
(9) A szervezõ köteles a szerencsejáték-szervezõi tevékenységérõl havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 20. napjáig
elszámolást, jelentést készíteni és azt elektronikus úton az állami adóhatóság részére benyújtani.
(10) Az állami adóhatóság a szerencsejáték szervezõ tevékenységet legfeljebb 5 éves idõtartamra engedélyezi,
az engedély megújítható.”
26. §

Az Szjtv. 32. §-a elõtti cím az alábbiak szerint módosul és az Szjtv. 32. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„Sorsolásos játékok, fogadások és a távjátékok játékadója”
„(5) A távszerencsejátékok játékadója a tiszta játékbevétel 20 %-a.”
27. §

Az Szjtv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § (1) A pénznyerõ automata tételes játékadója játékhelyenként – a játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerõ
automata kivételével – az I. és II. kategóriájú játékteremben üzemelõ pénznyerõ automata esetén havonta
500 000 forint, az elektronikus kaszinóban üzemeltetett pénznyerõ automata esetén havonta 700 000 forint. A tételes
játékadót minden megkezdett hónap után meg kell fizetni.
(2) A pénznyerõ automata üzemeltetõje (szerencsejáték-szervezõ) negyedévente százalékos mértékû játékadó
fizetésére is köteles, ha a pénznyerõ automata tiszta játékbevétele a tárgynegyedévben a 900 000 forintot eléri vagy
meghaladja. A százalékos mértékû játékadó a pénznyerõ automata tárgynegyedévi tiszta játékbevétele
900 000 forintot meghaladó részének 20%-a. Több játékhellyel mûködtetett pénznyerõ automata esetén
a 900 000 forint és a játékhelyek számának szorzatát kell a százalékos mértékû játékadó-fizetési kötelezettség
keletkezését jelentõ összeghatár számításánál figyelembe venni.
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(3) A (2) bekezdés alkalmazásában tárgynegyedéven belül törtidõszaki üzemeltetés esetén a százalékos mértékû
játékadó-fizetési kötelezettség keletkezését jelentõ összeghatár arányos részét kell figyelembe venni azzal, hogy egy
üzemeltetéssel érintett naptári napra a százalékos mértékû játékadó-fizetési kötelezettség keletkezését jelentõ
összeghatár kilencvened részét kell alapul venni. A (2) bekezdés rendelkezéseit játékkaszinóban üzemeltetett
pénznyerõ automatára nem lehet alkalmazni.
(4) A pénznyerõ automata üzemeltetése után nem kell az (1)–(3) bekezdésben meghatározott játékadót fizetni,
ha az állami adóhatóság megállapította, hogy
a) a pénznyerõ automata megsemmisült, vagy tartósan üzemképtelenné vált,
b) a jogszabály szerinti üzemeltetés nem lehetséges.
(5) A pénznyerõ automaták tételes játékadójára az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit a következõ
eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a szerencsejáték-szervezõ a tételes játékadót havonta köteles bevallani;
b) a tételes játékadó befizetése a bevallással egy idõben esedékes;
c) a pénznyerõ automata tételes játékadójára részletfizetés vagy fizetési halasztás nem engedélyezhetõ.
(6) A százalékos mértékû játékadóra az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a pénznyerõ automata üzemeltetõje (szerencsejáték-szervezõ) a százalékos mértékû játékadót negyedévente
vallja be az állami adóhatósághoz az adó egyidejû megfizetése mellett. A százalékos mértékû játékadóra részletfizetés
vagy fizetési halasztás nem engedélyezhetõ.
(7) Az adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervezõ engedélyeit
köteles visszavonni. Ez a határozat a jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajtható.
(8) A szerencsejáték-szervezõ játékadó-fizetési kötelezettsége a pénznyerõ automata üzemeltetésére jogosító
engedély átvételét követõ naptól keletkezik.
(9) A szerver alapú pénznyerõ automata esetén a szerencsejáték szervezõ mentesül az (1)–(3) bekezdésben
meghatározott játékadó megfizetésének kötelezettsége alól, helyette a tiszta játékbevétel 33%-nak megfizetésére
köteles.”
28. §

Az Szjtv. 37. §-a a következõ 23–25. ponttal egészül ki:
„23. Távszerencsejáték: a lóversenyfogadás és a kártyajáték, ha azt hírközlõ eszköz és rendszer útján szervezik.
24. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam.
25. Biztosíték: EGT-állam területén székhellyel rendelkezõ hitelintézetnél vagy befektetési szolgáltatónál elhelyezett
pénz vagy állampapír, EGT-állam területén székhellyel rendelkezõ hitelintézet által nyújtott bankgarancia és a
biztosítási szerzõdés alapján kiállított kötelezvény.”

29. §

(1) Az Szjtv. 38. § (2) bekezdése f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„f) szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltetésének és a szerver alapú pénznyerõ automatákat üzemeltetõ szerver
mûködtetésének, valamint az állami adóhatóság által felügyelt központi adatbázis részletes személyi, pénzügyi,
mûszaki, informatikai feltételeit;”
(2) Az Szjtv. 38. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
„i) a távszerencsejátékok szervezésének engedélyezésével, ellenõrzésével, a szervezés személyi, tárgyi-mûszaki és
gazdasági feltételeivel és lebonyolításával, az engedély nélküli szerencsejátékok szolgáltatásában való közremûködõk
kötelezettségeivel és az állami adóhatóság feladataival,”

30. §

Az Szjtv. 38. §-át követõen a következõ új 39. és 40. §-sal egészül ki:
„39. § (1) E törvénynek az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV. törvénnyel megállapított 33. § (1), (4)–(5), (7)–(8) bekezdéseit elsõ alkalommal 2011. november tárgyhónapra
kell alkalmazni.
(2) E törvénynek az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV. törvénnyel megállapított 33. § (2), (3), (6) bekezdéseit 2012. január 1. napjától és elsõ alkalommal
a 2012. január–március tárgynegyedévre kell alkalmazni.”
40. § (1) E törvénynek az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV. törvénnyel megállapított 2. §-a (4) bekezdésének b) és d) pontját és 2. §-a (5) és (8) bekezdését a 2012. január
1. napját követõen megindított engedélyezési, illetve személyi megfelelõség megállapítására irányuló eljárásokban
kell alkalmazni.
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(2) A 2011. december 31-én távszerencsejátéknak minõsülõ szerencsejáték szervezésére engedéllyel rendelkezõ
szervezõ tevékenységét a részére kiadott engedély érvényességéig a korábbi jogszabályi feltételek és játékterv alapján
végezheti.
(3) E törvénynek az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV. törvénnyel megállapított Szjtv. 26. § (1a) bekezdését, 26. § (22), (23) és (24) bekezdését, 38. § (2) bekezdés
f) pontját a 2011. október 31. napját követõen indult eljárásokban kell alkalmazni. Az I. kategóriába tartozó
játékteremben és a II. kategóriába tartozó játékteremben, valamint elektronikus kaszinóban pénznyerõ automata
üzemeltetésére 2011. november 1. napja elõtt indult eljárásban kiadott engedélyek az Szjtv. 2011. december
31. napján hatályos rendelkezései szerint és az engedélyben foglalt idõtartamban, de legfeljebb 2012. december
31. napjáig érvényesek és ezen engedélyek alapján a pénznyerõ automaták az engedélyben foglaltak szerint
üzemeltethetõk.”
31. §

Az Szjtv. 26. §-ának (18) bekezdése és a 29/B. § (2) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

3. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
32. §

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a következõ új 188. §-sal egészül ki:
„188. § E törvénynek az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV. törvénnyel megállapított 2. számú melléklete 6. pontját 2012. január 1. napjától és elsõ alkalommal
a 2012. január–március tárgynegyedévre kell alkalmazni.”

33. §

Az Art. 2. számú melléklete e törvény 1. melléklete szerint módosul.

4. Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény módosítása
34. §

35. §

Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 23. §-ának
(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„23. § (1) Az Szt. 177. §-a a következõ (18)–(19) bekezdésekkel egészül ki:
„(18) A könyvviteli szolgáltatást végzõk a 2012. évi továbbképzési kötelezettségüknek a 2012. április 1-jén
akkreditációval rendelkezõ szervezeteknél, a 2012. április 1-jén hatályos szabályok szerint lebonyolított
továbbképzések teljesítésével kötelesek eleget tenni.
(19) A 152. § alapján a 2012. évben kreditrendszerû továbbképzések teljesítésével megszerzett kreditpontok
a 2013. évi továbbképzési kötelezettség vonatkozásában vehetõk figyelembe.””
(1) A Gtv. 44. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 16. § (2)–(4) bekezdése, valamint a 18. § 2011. október 1-jén lép hatályba.”
(2) A Gtv. 44. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A 21. § és a 22. §, valamint a 23. § (1) bekezdése 2012. október 1-jén lép hatályba.”

5. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény módosítása
36. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 17. § (1) bekezdésének s)–t) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[Mentes az ajándékozási illeték alól:]
„s) lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerzõdésbõl származó követelés, ha az
a törvényben rögzített árfolyamon végtörlesztõ magánszeméllyel szemben végérvényesen megszûnik,
t) a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú
kölcsönszerzõdésbõl származó követelés feltéve, hogy
ta) a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának egy fõre esõ jövedelme
– a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelõzõ három hónap átlagában – nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét vagy
tb) a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelõzõen
végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le.”

28728

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 111. szám

6. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
37. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklete e törvény
2. melléklete szerint módosul.

7. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény módosítása
38. §

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
1. § (1) bekezdésének i) pontja az alábbiak szerint módosul:
„i) játékkaszinót, elektronikus kaszinót, kártyatermet mûködtet, vagy távszerencsejátéknak minõsülõ kártyajátékot
szervez.”

8. A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása
39. §

A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 5. § (1) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
„5. § (1) Reklám akkor tehetõ közzé, ha a reklámozó a reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató – ennek hiányában
a reklám közzétételének megrendelésekor a reklám közzétevõje – részére megadja a cégnevét, illetve nevét,
a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát és a szerencsejátékot népszerûsítõ reklám esetén
az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt.”

40. §

A Grtv. 21. §-a az alábbi (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Tilos közzétenni olyan reklámot, amely az állami adóhatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot
népszerûsíti.
(4) Tilos olyan reklámban szerepelni, amely az állami adóhatóság engedélye nélkül Magyarország területén szervezett
szerencsejátékot népszerûsít.”

41. §

A Grtv. 23. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 21. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértéséért a reklámban szerepet vállaló személy felelõs.”

9. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása
42. §

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Médiatv.)
27. § (1) bekezdése az alábbi új c) ponttal egészül ki:
[(1) Nem támogathat médiaszolgáltatást, illetve mûsorszámot]
„c) az állami adóhatóság engedélye nélkül szerencsejáték-szervezõi tevékenységet végzõ vállalkozás.”

43. §

A Médiatv. 30. § (4) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki:
[(4) A mûsorszámok nem tartalmazhatnak az alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést:]
„d) az állami adóhatóság engedélye nélkül nyújtott szerencsejáték-szolgáltatás.”

10. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
módosítása
44. §

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 20. § (7) bekezdése
az alábbiak szerint módosul:
„(7) Nem szabad médiatartalomban közzétenni dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, az állami adóhatóság
engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá
gyógyászati eljárást népszerûsítõ, ismertetõ kereskedelmi közleményt. E korlátozás nem terjed ki a gazdasági
reklámtevékenységrõl szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre.”
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11. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása
45. §

(1) A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.) 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Az Alap fedezetet nyújt a Magyarország határain belül és kívül élõ magyar közösségek kölcsönös megismerése,
valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatása, továbbá a magyarságismereti és
nemzetpolitikai kutatások elõsegítése érdekében létrehozott Magyarság Háza mûködéséhez.”
(2) A Bgatv. 1. §-a a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az Alap célja a határon túli magyarságot érintõ gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok
lebonyolítása és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolása.”

46. §

A Bgatv. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E törvényben foglalt támogatások nem érintik a hatályos jogszabályok által a világ bármely más részén élõ, magyar
állampolgársággal nem rendelkezõ, magyar nemzetiségû személyeknek biztosított kedvezményeket és
támogatásokat, nem érintik továbbá – az oktatási-nevelési támogatások kivitelével – a szomszédos államokban élõ
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) alapján nyújtott támogatásokat.”

47. §

A Bgatv. 6. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem lehet a Kollégium tagja]
„c) az Alap kezelõ szervének vezetõje, felügyelõ bizottságának tagja, továbbá az a személy, aki a kezelõ szervvel
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy más magánjogi jogviszonyban áll;”

48. §

(1) A Bgatv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenõrzésével és nyilvántartásával
összefüggõ, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54/A. §-a szerinti feladatokat az Alap kezelõ
szerveként a magyar állam tulajdonában lévõ Bethlen Gábor Alapkezelõ Nonprofit Zrt. látja el.
(2) Az Alap kezelõ szerve felett a tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter gyakorolja.
(3) Az Alap kezelõ szerve feladatainak hatékony ellátása érdekében a pályáztatási feladatok vagy azok egy részének
ellátása érdekében más szervezetet is létrehozhat vagy megbízhat.”
(2) A Bgatv. 9. §-a kiegészül a következõ (4) és (5) bekezdéssel:
„(4) A határon túli magyarságot érintõ gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítását és
a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolását az Alap kezelõ szerve végzi.
(5) Az Alap kezelõ szerve a határon túli magyarságot érintõ gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok
lebonyolítása és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolása érdekében más szervezetet is
létrehozhat vagy megbízhat.”

49. §

A Bgatv. a következõ 9/A. §-sal és 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A. § Az Alap kezelõ szervének vezetõje, illetve az Alap kezelõ szervével munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy nem lehet
a) politikai párt, vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet tisztségviselõje;
b) a MÁÉRT tagja, vagy annak közeli hozzátartozója;
c) a Kollégium elnöke, tagja, vagy azok közeli hozzátartozója;
d) a Bizottság tagja, vagy annak közeli hozzátartozója;
e) az Alapból támogatásban részesülõ természetes személy, az Alapból támogatásban részesülõ szervezet képviselõje,
vagy annak közeli hozzátartozója.
9/B. § (1) Az Alap kezelõ szerve végzi az önkormányzatok, valamint a civil szervezetek közötti határon átnyúló
magyar–magyar kapcsolatok regisztrációját és nyilvántartását.
(2) Az Alap feladatának teljesítése és céljainak elérése érdekében az Alap kezelõ szerve az Alapból támogatásban
részesülõ kedvezményezettekrõl – a hozzájárulásuk alapján – nyilvántartást vezet, és azt a személyes adatok
védelmére vonatkozó törvényi szabályok szerint kezeli.”
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(1) A Bgatv. 15. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 9. § az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvénnyel
megállapított (3) bekezdését a hatálybalépését megelõzõen benyújtott nyilvános pályázatok és egyedi kérelmek
alapján a hatálybalépését követõen megkötésre kerülõ támogatási szerzõdések vonatkozásában is alkalmazni kell.”
(2) A Bgatv. 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 9. § az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvénnyel
megállapított (5) bekezdését a 2012. január 1-jét megelõzõen benyújtott nyilvános pályázatok és egyedi kérelmek
alapján a 2011. december 31-ét követõen megkötésre kerülõ támogatási szerzõdések vonatkozásában is alkalmazni
kell.”

12. Záró rendelkezések
51. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésekben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
A 36. §, 37. § és a 2. melléklet 2011. október 3-án lép hatályba
A 1. §–9. §, 12. §–17. §, 24. §, 27. §, 29. §–30. §, 32. §–33. § és az 1. melléklet 2011. november 1-jén lép hatályba.
A (8) bekezdés, 18. §–23. §, 25. §–26. §, 28. §, 31. §, 38. §–44. §, 45. § (2) bekezdés, 48. § (2) bekezdés és 50. § (2) bekezdés
2012. január 1-jén lép hatályba.
A 10. § 2012. május 1-jén lép hatályba.
A 11. § 2012. november 1-jén lép hatályba.
Az Itv. e törvény 36. §-ával, továbbá az Szja tv. e törvény 37. §-ával megállapított rendelkezéseit az otthonvédelemmel
összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
Hatályát veszti a Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXXIV. törvény.
A Bgatv.
a) 6. § (3) bekezdésében a „kezelõ szervezete” szövegrész helyébe a „kezelõ szerve” szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében és 18. § (1) bekezdés d) pontjában a „kezelõ szervezetének” szövegrész helyébe a „kezelõ
szervének” szöveg
lép.
Nem lép hatályba az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
83. § (30) bekezdése.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke

1. melléklet a 2011. évi CXXV. törvényhez
Az Art. 2. számú melléklet 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. Az adózó – a játékautomata után fizetendõ játékadó és a pénznyerõ automata üzemeltetése után fizetendõ
százalékos mértékû játékadó kivételével – a játékadót a tárgyhót követõ hó 20. napjáig, a nem folyamatosan szervezett
sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követõ hó 20. napjáig vallja be és fizeti meg.
A játékautomata éves adóját az adózó az erre vonatkozó bevallással egyidejûleg fizeti meg. A pénznyerõ automata
üzemeltetése után fizetendõ százalékos mértékû játékadót az adózó a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig
vallja be és fizeti meg.”
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2. melléklet a 2011. évi CXXV. törvényhez
1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7.15. pontja a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[7.15. az elengedett követelés akkor, ha az]
„a) a fogyasztóvédelemrõl szóló törvényben meghatározott közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, valamint
a hitelintézet, pénzügyi vállalkozás által – az azonos helyzetben lévõket egyenlõ elbánásban részesítõ elv
betartásával – részben vagy egészben elengedett követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik),
feltéve, hogy a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának egy fõre esõ
jövedelme – a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelõzõ három hónap átlagában – nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét;”
2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7.20. és 7.21. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„7.20. lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsön adósa által teljesített, törvényben
rögzített árfolyamon történõ végtörlesztés miatt megszûnõ kötelezettség;
7.21. a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú
kölcsönszerzõdésbõl származó követelés feltéve, hogy
a) a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának egy fõre esõ jövedelme
– a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelõzõ három hónap átlagában – nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét vagy
b) a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés elengedését megelõzõen
végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le.”
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Kormányrendeletek

A Kormány 196/2011. (IX. 29.) Korm. rendelete
egyes felnõttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az 5. § tekintetében a foglakoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 6. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint 40. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának
szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004.
(II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az intézmény- és programakkreditáció megadásáról szóló jogerõs határozat jogosítottjának helyébe átalakulás,
átalakítás vagy más jogutódlással történõ megszûnés esetén az ennek tartalmát meghatározó szerzõdésben,
okiratban meghatározott jogutódja léphet, ha az intézmény- és programakkreditáció megadásának alapjául szolgáló
jogszabályi feltételek a jogutód vonatkozásában is maradéktalanul teljesülnek.”

2. §

Az R1. az alábbi új 16/B. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Az adatváltozás kezdeményezésének elmulasztása miatti jogkövetkezmények
16/B. § (1) Ha a felnõttképzést folytató intézmény az intézményakkreditációs tanúsítvány adataiban bekövetkezett
változás átvezetését a miniszteri rendeletben meghatározott határidõben nem kezdeményezi, vele szemben a FAT
a kötelezõ legkisebb munkabér havi összege háromszorosának megfelelõ összegû bírságot szab ki.
(2) Amennyiben a felnõttképzést folytató intézmény mulasztásának idõtartama meghaladja a miniszteri rendeletben
meghatározott határidõ kétszeresét, a FAT a kötelezõ legkisebb munkabér havi összege tízszeresének megfelelõ
összegû bírságot szab ki.
(3) A FAT az intézményakkreditációt visszavonja, ha a felnõttképzést folytató intézmény az (1) és (2) bekezdésben
foglalt bírságolás ellenére – a bírságolásról szóló határozat jogerõre emelkedését követõ öt napon belül – nem
kezdeményezi a tanúsítvány adataiban bekövetkezett változás átvezetését.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket a programakkreditációs tanúsítvány adataiban
bekövetkezett változás átvezetésének kezdeményezésére is alkalmazni kell.
(5) A FAT által kiszabott bírságot postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni az NSZFI
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744260-00000000 számú számlájára.
(6) A bírság megfizetésébõl származó bevételt az NSZFI elkülönítetten kezeli.”

3. §

Az R1. 24. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 16/B. § alapján kiszabott bírságból származó bevétel a 2011. évben kizárólag dologi kiadásokra használható fel,
2012. január 1-jétõl pedig e bevétel mûködési költségekre nem fordítható.
(5) E rendeletnek az egyes felnõttképzési és munkaügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2011.
(IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított 16/B. §-át a Kr. hatálybalépésekor folyamatban levõ
ügyekben is alkalmazni kell.”
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Az R1. 2. § (1) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (2) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész
helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 11. § (1) bekezdés d) pontjában az „a miniszteri rendeletben”
szövegrész helyébe az „az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló miniszteri
rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet)” szöveg, 15. § (3) bekezdésében a „szakképesítésekért” szövegrész
helyébe a „szakképesítésért” szöveg lép.

2. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció
„A hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható
támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért a
Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) a Budapest Fõváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központjára, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjára (a továbbiakban együtt: munkaügyi központok),”
(2) Az R2. 2. § (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Programba olyan, a munkaügyi központok által álláskeresõként nyilvántartott személy vonható be,”
(3) Az R2. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Programba nem vonható be az a személy,)
„b) akinek a munkaügyi központok által folyósított és jogerõs határozattal visszakövetelt támogatással összefüggõ
fizetési kötelezettsége áll fenn,”
(4) Az R2. 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Programba nem vonható be az a személy,)
„d) akivel összefüggésben a munkaügyi központok által korábban indított bármely programot, illetõleg
programszakaszt érintõen a nyomon követés nem zárult le,”
(5) Az R2. 4. § (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Program keretében megtéríthetõ a Programban résztvevõ személy foglalkoztatásával, valamint a képzésével
összefüggõen igénybe vett foglalkozás-egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálat költsége. A munkaügyi
központok a vizsgálat költségeit közvetlenül a vizsgálatot végzõ szervnek térítik meg.”
(6) Az R2. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Programban részt vevõ személy részére megtéríthetõk a munkaügyi központok által kezdeményezett
foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazás indokolt és igazolt
helyközi és helyi utazási költségei.”
(7) Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Programot a Minisztérium koordinálásával kedvezményezettként a munkaügyi központok hajtják végre.
A Program keretében nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a munkaügyi központoknak a Program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek
hiányában szálláshelye szerint illetékes kirendeltsége jár el.”
(8) Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Program keretében támogatás a – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Minisztérium mint a Munkaerõpiaci Alap
kezelõje és a munkaügyi központok között létrejött – támogatási szerzõdésekkel összhangban nyújthatók.”
(9) Az R2. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítás támogatásával kapcsolatos ügyekben
a munkaügyi központok munkaadó székhelye szerint illetékes kirendeltsége jár el.”

3. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
6. §

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következõ 13. és
14. §-sal egészül ki:
„13. § 2011. október 1-jétõl az állami foglalkoztatási szervnél folyamatban lévõ közigazgatási ügyekben az a szerv jár el,
amelynek hatáskörébe a közigazgatási ügy ellátása e rendelet szerint kerül.
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14. § (1) A 2011. október 1-je elõtt mûködött kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központ
központi szervezeti egysége által ellátott feladatok tekintetében általános és egyetemes jogutód az – az e rendelet
szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ – munkaügyi központ, amelynek hatáskörébe az adott feladat
ellátása tartozik.
(2) A 2011. október 1-je elõtt mûködött kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ munkaügyi központ
kirendeltségének általános és egyetemes jogutóda az – az e rendelet szerinti hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ – munkaügyi központ, amely munkaügyi központ szervezetének a kirendeltség e rendelet szerint a részét
képezi.”
7. §

Hatályát veszti az R3. 6/A. §-a.

4. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása
8. §

Nem lép hatályba a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggõ egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése.

5. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2011. október 2-án
hatályát veszti.
(2) E rendelet 5–8. §-a 2011. október 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 197/2011. (IX. 29.) Korm. rendelete
a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés p), q), t), u) és v) pontjában, az
Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhetõ)
„d) a településrendezési terv készítése során beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére
da) a kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezetében, a kiváló termõhelyi adottságú erdõterület övezetében,
a magterület övezetében, az ökológiai folyosó övezetében és az erdõtelepítésre alkalmas terület övezetében,
db) a kiemelt térség területrendezési tervére vonatkozó törvények hatálya alá tartozó települések közigazgatási
határától számított 200 m-nél közelebbi területen,
dc) a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervérõl szóló törvény hatálya alá tartozó magterület övezetében
történelmi sportterületen
(a továbbiakban együtt: beépítésre szánt terület kivételes kijelölése);”
(2) Az R. 1. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(Területrendezési hatósági eljárás kérelmezhetõ)
„f) a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervérõl szóló törvény hatálya alá tartozó településen a területcseréhez
(a továbbiakban: területcsere).”
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(3) Az R. 1. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az országos jelentõségû elem beillesztésére irányuló kérelem esetén a szakhatóság a 2. számú mellékletben foglalt
táblázat 10. sora szerinti szakkérdést a (3) bekezdésben foglaltak alapján vizsgálja.
(3) Az országos jelentõségû elem beillesztése az energiaellátás biztonságának biztosításához akkor szükséges, ha
a) az országban a piaci folyamatok eredményeként rendelkezésre álló villamos energia mennyisége hosszú távon
elõreláthatóan nem képes kielégíteni a felhasználók várható villamosenergia-igényét,
b) az a villamos energiáról szóló törvény szerinti, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervben
szerepel,
c) az a földgázellátásról szóló törvény szerinti, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervben
vagy a szállítási rendszerüzemeltetõ mûködési engedélyében szerepel, vagy
d) az a földgázellátásról szóló törvény szerinti szállítóvezeték kivételével szénhidrogén szállítóvezeték elemének
minõsülõ mûszaki infrastruktúra-hálózat elemei és egyéb építmény területi elhelyezésére irányul.”
2. §

Az R. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az 1. § (1) bekezdés b)–f) pontjában foglalt területrendezési hatósági eljárások megalapozására az e rendeletben
meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot kell készíteni.
(4) A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat során az eltérésre, a beillesztésre, a beépítésre szánt
terület kivételes kijelölésére, az országos jelentõségû elem beillesztésére, továbbá a területcserére vonatkozó javaslat
terület-, illetve településrendezési kihatásait össze kell vetni a hatályos területrendezési tervvel.”

3. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A területrendezési hatósági eljárás az
a) 1. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, az 1. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, valamint az 1. § (1) bekezdés
f) pontjában foglalt esetben a települési önkormányzat, a fõváros esetében a fõvárosi önkormányzat, több település
érintettsége esetén a megállapodásukban kijelölt önkormányzat, a megyei önkormányzat vagy a területrendezésért
felelõs miniszter,
b) 1. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában foglalt esetben a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervérõl szóló
törvény hatálya alá tartozó települések önkormányzata, a fõváros esetében a fõvárosi önkormányzat,
c) 1. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a beruházó
kérelme alapján indul.”
(2) Az R. 3. § (4) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következõ f) ponttal
egészül ki:
(A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem tárgyát és rövid összefoglaló indoklását, továbbá)
„c) beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére irányuló kérelem esetén
ca) a hatályos településrendezési terv másolatának megfelelõ részletét,
cb) a településrendezési terv tervezetét a beépítésre szánt területként kijelölni kívánt terület rajzi munkarészeken
történõ térbeli meghatározásával,
cc) a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot,
cd) a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervérõl szóló törvény hatálya alá tartozó magterület övezetében a
beépítésre szánt terület kijelölésével érintett történelmi sportterületen a ca)–cc) alpontban foglaltakon túl annak
bizonyító erejû dokumentumait, hogy a terület megfelel a történelmi sportterület a Budapesti Agglomeráció
területrendezési tervérõl szóló törvényben szereplõ meghatározásának;
d) a területcserére vonatkozó kérelem esetén a c) pont ca) és cc) alpontjában foglaltakon túl
da) a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervérõl szóló törvény mellékletét képezõ szerkezeti terv
területcserével érintett részleteinek másolatát,
db) a településrendezési terv tervezetét a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség
kiterjedése bõvítésének és a mezõgazdasági térség javára történõ egyidejû csökkentésének térbeli meghatározásával,
dc) annak igazoló számítását, hogy a területcsere során a városias települési térség és a hagyományosan vidéki
települési térség területének nagysága a település közigazgatási területén nem változik;
e) országos jelentõségû elem beillesztésére vonatkozó kérelem esetén
ea) az Országos Területrendezési Tervben nem szereplõ országos jelentõségû elem beillesztése esetén az Országos
Területrendezési Terv, a kiemelt térség területrendezési tervében nem szereplõ országos jelentõségû elem
beillesztése esetén a kiemelt térség területrendezési terve, a megyei területrendezési tervben nem szereplõ országos
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jelentõségû elem beillesztése esetén a megyei területrendezési terv másolatának részletét a beillesztendõ tervi elem
feltüntetésével,
eb) a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot;
f) az 1. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti eljárások esetén a kérelem benyújtását megerõsítõ képviselõ-testületi
(közgyûlési) határozatot, illetve több települési önkormányzat érintettsége esetén az önkormányzatok
képviselõ-testületi (közgyûlési) határozatát és az érintett települési önkormányzatok nevében eljáró önkormányzat
kijelölésére vonatkozó települési önkormányzatok közötti megállapodást.”
(3) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az ügyfél nem elektronikus úton tart kapcsolatot a hatósággal, akkor a kérelmet – postai úton vagy
személyes átadás útján – írásban a (4) bekezdésben meghatározott tartalommal kell benyújtani tíz papíralapú
példányban és egy példányban elektronikus adathordozón. Az eltérésre, a beillesztésre, a beépítésre szánt terület
kivételes kijelölésére, a területcserére, továbbá az országos jelentõségû elem beillesztésére vonatkozó tíz papíralapú
példányban benyújtott kérelemnek a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat rövid
összefoglalóját kell tartalmaznia. Az egyéb tartalmi elemeket teljes körûen kell benyújtani. Az eltérésre, a beillesztésre,
a beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, a területcserére, továbbá az országos jelentõségû elem beillesztésére
vonatkozó elektronikus adathordozón benyújtott kérelemnek a (4) bekezdésben meghatározott tartalommal kell
rendelkeznie, a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot teljes terjedelmében kell tartalmaznia.
Amennyiben a papíralapú kérelem és az elektronikus adathordozón benyújtott kérelem szövege egymástól eltér,
a papíralapú kérelem szövegét kell hitelesnek tekinteni.”
4. §

5. §

Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az eljáró állami fõépítész az eljárás során vizsgálja, hogy a kérelem mellékletét képezõ területi (környezeti,
társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot az arra a területrendezési tervezési jogosultságról szóló kormányrendelet
alapján jogosult személy irányításával készítették el.”
(1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. §

Hatályát veszti az R. 4. § (4) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdés b) és d) pontja.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 197/2011. (IX. 29.) Korm. rendelethez
Az R. 1. számú melléklet II. b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) A kérelemben szereplõ javaslatok környezeti és környezet-egészségügyi szempontú elemzése során vizsgálni kell
azok hatását:
– a levegõre (levegõminõség, porszennyezés, zaj- és rezgésszint);
– a talaj minõségére, a víz- és a szélerózióra, valamint a földtani veszélyforrásokra;
– a hulladékgazdálkodás helyzetére;
– a termõföld mennyiségére;
– a földtani veszélyforrásra és ásványvagyonra;
– a vízre (árvíz és belvíz, felszíni és felszín alatti vizek mennyisége és minõsége);
– az élõvilágra (védett természeti területek, Natura 2000 területek, biológiailag aktív felületek aránya, ökológiai hálózat
szerkezete és mûködése, biodiverzitás);
– az élettelen természeti értékekre (földtani feltárásokra, barlangokra, felszínformákra, forrásokra, víznyelõkre);
– az erdõre (erdõk rendeltetése, természetessége, károsító hatások);
– a tájra (tájszerkezet, tájjelleg változása, tájhasználati érték növelõ vagy csökkentõ hatás);
– az épített környezetre (településszerkezet);
– a kulturális örökségre (mûemlékvédelem, régészet).”
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2. melléklet a 197/2011. (IX. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A területrendezési hatósági eljárásban közremûködõ szakhatóságok

1.
2.

A

B

C

Bevonás és közremûködés feltétele

Vizsgálandó szakkérdés

Szakhatóság

A közúthálózat fõ elemei – gyorsforgalmi utak, és fõutak – és az
országos vasúti törzshálózat elemei
esetén, a pontosítási és az eltérési
eljárásnál.
A gyorsforgalmi úton és fõúton,
valamint a vasúti törzshálózaton, a
Dunán és a Tiszán tervezett nagy hidak
esetén, a pontosítási eljárásnál.
Határátkelõk és határátlépési pontok a
gyorsforgalmi- és fõúthálózat,
valamint a vasúti törzshálózat esetén, a
pontosítási eljárásnál.
A repülõterek esetén, a pontosítási
eljárásnál.
Országos kerékpárút törzshálózat
elemei esetén, a pontosítási és az
eltérési eljárásnál.
Nemzetközi és országos jelentõségû
vízi utak, közforgalmú kikötõk esetén,
a pontosítási eljárásnál.

Térségi jelentõségû mellékút esetén,
valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentõségû kerékpárút esetén,
valamennyi eljárásnál.
Vasúti mellékvonal esetén, valamennyi
eljárásnál.
Térségi jelentõségû közforgalmú
kikötõ esetén, valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentõségû híd esetén,
valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentõségû logisztikai központ
esetén, valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentõségû nyilvános
kereskedelmi repülõtér esetén,
valamennyi eljárásnál.
Térségi jelentõségû határátkelõhely
esetén, valamennyi eljárásnál.

A közlekedési hálózat
egységességének biztosíthatósága, a
közlekedésfejlesztési érdekek
érvényesíthetõsége.

Országos közúthálózatba
tartozó autópályák,
autóutak és a közúti
határátkelõhelyek
közlekedési építményei,
továbbá Dunán és a
Tiszán tervezett nagy
hidak, a vasúti
építmények, továbbá a
hajózási létesítmények
esetén: Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
Repülõterek esetében:
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatala
Minden más esetben:
fõvárosi és megyei
kormányhivatal
közlekedési
felügyelõsége

28738

MAGYAR KÖZLÖNY

3.

Minden esetben.

4.

Minden esetben.

5.

Minden esetben.

6.

Minden esetben.

A termõföld mennyiségi védelme.

7.

Minden esetben.

8.

Atomerõmû esetén, a pontosítási
eljárásban.
Atomerõmûnek nem minõsülõ
erõmûvek esetén, a pontosítási és a
beillesztési eljárásnál. A kiserõmû (az 5
MW és ezt meghaladó, de 50 MW-nál
kisebb teljesítményképességû erõmû)
esetén, a pontosítási és a beillesztési
eljárásnál.
A 120 kV-os elosztóhálózat esetén,
valamennyi eljárásnál.
A villamos-átviteli hálózat távvezeték
elemei esetén, valamennyi eljárásnál.

A szénhidrogén-szállító vezetékek
esetén a szakkérdés a
mûszaki-biztonsági követelmények
érvényesítésére vonatkozik.
A nyilvántartott ásványi nyersanyag
lelõhelyek figyelembevételének
biztosítása, a földtani veszély
megítélése (földtani veszélyforrás
megléte), a felszínmozgásra utaló
jellegek vizsgálata.
A nukleáris-biztonsági követelmények
érvényesítése.
A mûszaki-biztonsági követelmények
érvényesítése.

9.

A területrendezési tervekben rögzített
környezetvédelemi,
természetvédelmi és tájvédelmi
szabályozás, továbbá a környezet,
természet és táj védelmére vonatkozó
jogszabályban rögzített
követelmények érvényesülése.
Országos jelentõségû meglévõ
szükségtározók, megvalósuló árvízi
tározók és új vízi építmények esetén,
valamint az 1 millió m3-t meghaladó,
de 10 millió m3-nél kisebb tározási
lehetõségek esetén a vízgazdálkodás
jogszabályi követelményeinek
érvényesülése kérdésében.
A területrendezési tervekben rögzített
kulturális örökség-védelmi
szabályozás, továbbá a kulturális
örökség védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek
érvényesülése.
A termõföld minõségi védelme,
valamint erdõ esetében a
fenntartható erdõgazdálkodás és az
erdõk közérdekû szolgáltatásainak
biztosítása.

•
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környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

fõvárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

termõföld minõségi
védelme esetében a
megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi
igazgatósága, erdõ
esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
körzeti földhivatal, több
körzeti földhivatal
illetékességi területét
érintõ esetekben
a fõvárosi és megyei
kormányhivatal
földhivatala
bányakapitányság

Országos Atomenergia
Hivatal
fõvárosi és megyei
kormányhivatal
mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága

MAGYAR KÖZLÖNY
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11.
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Az országos, a kiemelt térségi vagy a
megyei területrendezési tervben nem
szereplõ, de más rendelkezéseinek
megfelelõ
a) atomerõmûnek nem minõsülõ
erõmû,
b) villamosenergia-átviteli hálózat
távvezeték elemei vagy
c) a földgázellátásról szóló törvény
szerinti szállítóvezeték elemének
minõsülõ mûszaki
infrastruktúra-hálózat elemei és egyéb
építmény
területi elhelyezése esetén.
Országos jelentõségû elem
beillesztése esetén.

Az energiaellátás biztonságának
biztosításához való szükségesség
megítélése.

Magyar Energia Hivatal

Az országos jelentõségû elem
beillesztése esetén a védelmi
kockázat felmérése.

Alkotmányvédelmi
Hivatal
”
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Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnökének rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelete
a független biztosításközvetítõk felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségérõl
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a független biztosításközvetítõkre (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.
(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.

2. §

Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ
tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles teljesíteni és
a Felügyelet részére megküldeni.

3. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által
meghatározott elektronikus formában, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész
3. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres
adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megõrizni.

4. §

(1) Az adatszolgáltató
a) az éves jelentést az éves beszámolóval együtt a tárgyévet követõ év május 31-ig,
b) a törzsadatairól szóló rendszeres jelentést az éves jelentéssel egyidejûleg, az április 30-ai állapotnak megfelelõen,
az idõközi változások miatti törzsadatjelentést a változást követõ 15 munkanapon belül
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig köteles eljuttatni a
Felügyelet részére.

5. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást
a) a tárgyévi felügyeleti alapdíj megfizetésekor (tárgyév január 31-ig),
b) az éves jelentés esetében 2011. évre vonatkozóan a 2012. május 31-ig teljesítendõ jelentésnél,
c) a törzsadatjelentés esetében a 2012. április 30-i állapotnak megfelelõ, az éves jelentéssel egyidejûleg
megküldendõ jelentésnél, valamint a 2012. évben bekövetkezõ változásoknál
kell alkalmazni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Táblakód
Éves jelentés
48A
48B1A
48B1B
48B2
48C
BESZAD

Megnevezés
A független biztosításközvetítő adatai a szakmai
felelősség vagyoni fedezetéről és a foglalkoztatottak
létszámáról
Biztosításközvetítői tevékenységből származó
jutalékbevételek és továbbadott jutalékok
A biztosításközvetítő egyéb tevékenységből származó
bevételei
A közvetített biztosítási szerződések száma, díja
A független biztosításközvetítőre vonatkozó főbb mérleg
és eredménykimutatás adatok
Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj
számítása (éves)

Törzsadat jelentés (éves és eseti)
KTABK1
Intézményi alapadatok
KTABK2
Tisztségviselő
Tulajdoni részesedés más független
KTABK3
biztosításközvetítőben

Adatszolgáltató

Gyakoriság

ALKUSZ

É

ALKUSZ

É

ALKUSZ

É

ALKUSZ

É

ALKUSZ

É

ALKUSZ

É

ALKUSZ
ALKUSZ

É, V
É, V

ALKUSZ

KTAFBK1

Biztosításközvetítő fióktelep intézményi alapadatok

ALKUSZ

KTAFBK2

Biztosításközvetítő fióktelep tisztségviselő

ALKUSZ

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések
Adatszolgáltató
Gyakoriság

Független biztosításközvetítő
Éves
Változás esetén (pl. KTA táblák)

ALKUSZ
É
V

É, V
É, V
É, V

48A01
48A02
48A03
48A04
48A05
48A06
48A07
48A08

48A20

48A21

48A30
48A301
48A302
48A31
48A32
48A33
48A331

48A332

009

010

011
012
013
014
015
016
017

018

PSZÁF
kód

001
002
003
004
005
006
007
008

Sorszám

•

Tilos

Tájékoztató adatok

Érték
1
a

MAGYAR KÖZLÖNY

Jelmagyarázat

A független biztosításközvetítővel
biztosításközvetítői munkaviszonyban állók
létszáma
A független biztosításközvetítői
tevékenységre irányuló egyéb
jogviszonyban álló nyilvántartott személyek
száma
Biztosítási díjak átvétele
Első díj
Folytatólagos díj
Ügyfélszámla vezetés
Kárrendezési tevékenység végzése
Közvetített szerződések típusa
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítás

Szakmai felelősségbiztosítás
Felelősségbiztosító neve
Szerződés időtartama, kezdete
Szerződés időtartama, vége
Vagyoni biztosíték
Megnevezése
Biztosíték összege
A fedezetből történt kárkifizetés összege

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint
Mód
2
z

A független biztosításközvetítő adatai a szakmai felelősség vagyoni fedezetéről és a foglalkoztatottak létszámáról

48A

28742
2011. évi 111. szám

001
002

1
a

Biztosító megnevezése

Tárgyévre járó jutalékbevétel éves bruttó Tárgyévre járó jutalékbevétel éves bruttó Tárgyévre be nem folyt jutalék összege - Tárgyévre be nem folyt jutalék összege összege - élet
összege - nem élet
élet
nem élet
2
3
4
5
b
c
d
e

Másik biztosításközvetítőnek
továbbadott jutalék - élet
6
f

Nagyságrend: ezer forint
Másik biztosításközvetítőnek
Mód
továbbadott jutalék - nem élet
7
8
g
z

•

Jelmagyarázat
Tilos

48B1A01
Összesen
48B1A0101
...
...
48B1A0199

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

48B1A
Biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételek és továbbadott jutalékok

MAGYAR KÖZLÖNY
2011. évi 111. szám

28743

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

48B1B1
48B1B11
48B1B12
48B1B13
48B1B14
48B1B15
48B1B16
48B1B17
48B1B18
48B1B19

Sorszám PSZÁF kód

Tilos

Jelmagyarázat

Egyéb tevékenységek bevételei összesen
kockázatelbírálás
módozatfejlesztés
kárrendezés
szaktanácsadás
oktatás
pénztári tagszervezés
egyéb pénzügyi szolgáltatás teljesítése
díj jellegű bevételek
egyéb

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b

A biztosításközvetítő egyéb tevékenységéből származó bevételei

48B1B

28744
MAGYAR KÖZLÖNY

•
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48B21

48B2101
...
48B2199

48B22

48B2201
...
48B2299

002

003

004

Tilos

...

Jelmagyarázat

Élő (záró) állományban lévő szerződések
összesen

...

Tárgyévben közvetített szerződések
összesen

Megnevezés

Biztosító megnevezése
1
a

Folyamatos dijfizetésű biztosítási szerződések
darabszáma (db)
éves állománydíjának összege (eFt)
élet nem élet viszontbiztosítás élet nem élet
viszontbiztosítás
2
3
4
5
6
7
b
c
d
e
f
g

Egyszeri díjfizetésű biztosítási szerződések
darabszáma (db)
éves biztosítási díjának összege (eFt)
élet nem élet viszontbiztosítás élet
nem élet
viszontbiztosítás
8
9
10
11
12
13
h
i
j
k
l
m
élet
14
n

nem élet
viszontbiztosítás
15
16
o
p
darabszáma (db)

Mód
17
q

Nagyságrend: ezer forint
Díjmentesített biztosítási szerződések

•

001

Sorszám PSZÁF kód

48B2
A közvetített biztosítási szerződések száma, díja

MAGYAR KÖZLÖNY
2011. évi 111. szám

28745

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015

Sorszám

48C01
48C02
48C03
48C04
48C041
48C042
48C05
48C06
48C07
48C08
48C09
48C10
48C11
48C12
48C13

PSZÁF kód

Jelmagyarázat
Tilos

Eszközök összesen
Befektetett pénzügyi eszközök
Követelések
Pénzeszközök
ebből: pénztár, csekkek
ebből: bankbetétek
Források összesen
Saját tőke
Jegyzett tőke
Mérleg szerinti eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek
Értékesítés nettó árbevétele
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint
Előző év
Tárgyév
Mód
1
2
3
a
b
c

A független biztosításközvetítőre vonatkozó főbb mérleg és eredménykimutatás adatok

48C

28746
MAGYAR KÖZLÖNY
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BESZAD
Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b

001

BESZAD1

A független biztosításközvetítő által, továbbá
a részéről megbízott gazdálkodó szervezet
által alkalmazott vagy megbízott
biztosításközvetítést végző természetes
személy száma tárgyév január 1-jén

002
003

BESZAD2
BESZAD3

Előírt alapdíj
Megfizetett alapdíj
Jelmagyarázat
Tilos

28748

MAGYAR KÖZLÖNY

KTABK1
Intézményi alapadatok
Sorszám

PSZÁF kód

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

KTABK101
KTABK102
KTABK103
KTABK104
KTABK105
KTABK106
KTABK107
KTABK1071
KTABK1072
KTABK1073
KTABK1074
KTABK108
KTABK1081
KTABK1082
KTABK1083
KTABK1084
KTABK109
KTABK110
KTABK111
KTABK112
KTABK113

022

KTABK114

023

KTABK1151

024

KTABK1152

025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045

KTABK116
KTABK1161
KTABK117
KTABK118
KTABK119
KTABK1191
KTABK1192
KTABK1193
KTABK1194
KTABK120
KTABK121
KTABK1211
KTABK1212
KTABK1213
KTABK1214
KTABK122
KTABK123
KTABK1231
KTABK1232
KTABK1233
KTABK1234

046

KTABK124

047
048
049
050

KTABK1241
KTABK1242
KTABK1243
KTABK1244

051

KTABK125

052
053
054

KTABK1251
KTABK1252
KTABK1253

055

KTABK126

056
057
058
059
060
061

KTABK1261
KTABK1262
KTABK127
KTABK1271
KTABK1272
KTABK1273

Megnevezés
Az intézmény neve*
Az intézmény régi neve****
Rövid név***
Cégforma***
Adószám*
Intézmény jogi státusza*
Székhely*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Levelezési cím
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Telefon
Telefax
E-mail
Weblap
Cégjegyzékszám***
Cégbírósági bejegyzés kelte
(éééé.hh.nn.)***
Alapítás időpontja (éééé.hh.nn.)***
Jogi státusz változás időpontja
(éééé.hh.nn)***
Jegyzett tőke összesen*
ebből: jegyzett tőke pénzbeni*
Hivatalos levelek címzettjének neve
Beosztása (hivatali rangja)
Telephely címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Külföldi fiók neve
Külföldi fiók címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Külföldi képviselet neve
Külföldi képviselet címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet. ajtó
Ország
Egyéb tényleges tevékenység
végzésére szolgáló hely címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet. ajtó
Ország
PSZÁF kapcsolattartásért felelős
személy*
Neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Felügyeleti adatszolgáltatásért felelős
személy*
Neve*
Telefonszáma*
Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó
Neve
Telefonszáma
E-mail címe*
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Nagyságrend: forint
Mód
2
b

•
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KTABK2
Tisztségviselő
Sorszám

PSZÁF kód

001
002
003
004
005
006
007
008
009

KTABK2101
KTABK2102
KTABK2201
KTABK2202
KTABK2203
KTABK2204
KTABK2205
KTABK2206
KTABK2207

010

KTABK22081

011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

KTABK22082
KTABK2209
KTABK2210
KTABK22101
KTABK22102
KTABK22103
KTABK22104
KTABK2211
KTABK2301
KTABK2302
KTABK2303
KTABK2304
KTABK2305
KTABK2306
KTABK2307

026

KTABK23081

027
028
029
030
031
032
033
034

KTABK23082
KTABK2309
KTABK2310
KTABK23101
KTABK23102
KTABK23103
KTABK23104
KTABK2311

Megnevezés
Bejelentő intézmény neve
Adószám
Igazgató/Ügyvezető neve
Születési név
Anyja neve
Születési helye
Születési ideje (éééé.hh.nn.)
Személyi igazolvány száma
Útlevélszám
Egyéb azonosító dokumentum
megnevezése
Egyéb azonosító dokumentum száma
Állampolgársága
Lakcím
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Legmagasabb iskolai végzettség
Szakmai vezető neve
Születési név
Anyja neve
Születési helye
Születési ideje (éééé.hh.nn.)
Személyi igazolvány száma
Útlevélszám
Egyéb azonosító dokumentum
megnevezés
Egyéb azonosító dokumentum száma
Állampolgársága
Lakcím
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Legmagasabb iskolai végzettség
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
b
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KTABK3
Tulajdoni részesedés más független biztosításközvetítőben
Sorszám

PSZÁF kód

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

KTABK30001
KTABK300011
KTABK300012
KTABK300013
KTABK3000131
KTABK3000132
KTABK3000133
KTABK3000134
KTABK301
KTABK3011
KTABK3012
KTABK3013
KTABK30131
KTABK30132
KTABK30133
KTABK30134
KTABK3014

018

KTABK3015

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

KTABK3016
KTABK3017
......
KTABK309
KTABK3091
KTABK3092
KTABK3093
KTABK30931
KTABK30932
KTABK30933
KTABK30934
KTABK3094

030

KTABK3095

031
032

KTABK3096
KTABK3097

Megnevezés
Bejelentő adatai
Bejelentő intézmény neve
Adószám
Székhely
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Tulajdonolt intézmény adatai
Tulajdonolt intézmény neve
Adószáma
Székhely
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Tulajdonszerzés időpontja
Tulajdon megszűnésének
időpontja
Tulajdoni rész %
Tulajdoni rész Ft
......
Tulajdonolt intézmény adatai
Tulajdonolt intézmény neve
Adószáma
Székhely
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Tulajdonszerzés időpontja
Tulajdon megszűnésének
időpontja
Tulajdoni rész %
Tulajdoni rész Ft
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Nagyságrend: forint
Mód
2
b

MAGYAR KÖZLÖNY
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KTAFBK1
Biztosításközvetítő fióktelep Intézményi alapadatok
Sorszám

PSZÁF kód

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

KTAFBK101
KTAFBK102
KTAFBK103
KTAFBK104
KTAFBK105
KTAFBK106
KTAFBK107
KTAFBK1071
KTAFBK1072
KTAFBK1073
KTAFBK1074
KTAFBK108
KTAFBK1081
KTAFBK1082
KTAFBK1083
KTAFBK1084
KTAFBK109
KTAFBK110
KTAFBK111
KTAFBK112
KTAFBK113

022

KTAFBK114

023

KTAFBK1151

024

KTAFBK1152

025
026
027
028
029
030
031
032
033
034

KTAFBK116
KTAFBK1161
KTAFBK117
KTAFBK118
KTAFBK119
KTAFBK120
KTAFBK1201
KTAFBK1202
KTAFBK1203
KTAFBK1204

035

KTAFBK121

036
037
038

KTAFBK1211
KTAFBK1212
KTAFBK1213

039

KTAFBK122

040
041
042
043
044
045

KTAFBK1221
KTAFBK1222
KTABK127
KTABK1271
KTABK1272
KTABK1273

Megnevezés
Az intézmény neve*
Az intézmény régi neve****
Rövid név***
Cégforma***
Adószám*
Intézmény jogi státusza*
Székhely*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Levelezési cím
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Telefon
Telefax
E-mail
Weblap
Cégjegyzékszám***
Cégbírósági bejegyzés kelte
(éééé.hh.nn.)***
Alapítás időpontja (éééé.hh.nn.)***
Jogi státusz változás időpontja
(éééé.hh.nn.)****
Jegyzett tőke összesen*
ebből: jegyzett tőke pénzbeni*
Hivatalos levelek címzettjének neve*
Beosztása (hivatali rangja)*
Anyaintézmény neve*
Telephely címe*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
PSZÁF kapcsolattartásért felelős
személy*
Neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Felügyeleti adatszolgáltatásért felelős
személy*
Neve*
Telefonszáma*
Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó*
Neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Nagyságrend: forint
Mód
2
b
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KTAFBK2
Biztosításközvetítő fióktelep Tisztségviselő
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004
005
006
007
008
009

KTAFBK2101
KTAFBK2102
KTAFBK2201
KTAFBK2202
KTAFBK2203
KTAFBK2204
KTAFBK2205
KTAFBK2206
KTAFBK2207

010

KTAFBK22081

011

KTAFBK22082

012
013
014
015
016
017

KTAFBK2209
KTAFBK2210
KTAFBK22101
KTAFBK22102
KTAFBK22103
KTAFBK22104

Bejelentő intézmény neve*
Adószám*
Igazgató/Ügyvezető neve*
Születési név
Anyja neve*
Születési helye*
Születési ideje (éééé.hh.nn.)*
Személyi igazolvány száma
Útlevélszám
Egyéb azonosító dokumentum
megnevezése
Egyéb azonosító dokumentum
száma
Állampolgársága*
Lakcím*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország

018

KTAFBK2211

Legmagasabb iskolai végzettség*

019
020
021
022
023
024
025

KTAFBK2301
KTAFBK2302
KTAFBK2303
KTAFBK2304
KTAFBK2305
KTAFBK2306
KTAFBK2307

026

KTAFBK23081

027

KTAFBK23082

028
029
030
031
032
033

KTAFBK2309
KTAFBK2310
KTAFBK23101
KTAFBK23102
KTAFBK23103
KTAFBK23104

Szakmai vezető neve*
Születési név
Anyja neve*
Születési helye*
Születési ideje (éééé.hh.nn.)*
Személy igazolvány száma
Útlevélszám
Egyéb azonosító dokumentum
megnevezés
Egyéb azonosító dokumentum
száma
Állampolgársága*
Lakcím*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország

034

KTAFBK2311

Legmagasabb iskolai végzettség*
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
b
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2. melléklet a 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. Kapcsolódó jogszabályok
– A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.)
– A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)

2. Rövidítések
A kitöltési útmutatóban használt rövidítéseket – külön magyarázat hiányában – a fenti jogszabályok által
meghatározott módon kell érteni.

3. Az adatszolgáltatás formai követelményei
A felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
Az adatküldés formai és technikai követelményeit a Kihelyezett Adatküldõ Program (KAP) Felhasználói kézikönyve
részletesen tartalmazza.
A Felügyelet az adatfogadó rendszerén keresztül (a feltöltött küldemény jogosultságának, az elõre definiált ellenõrzõ
szabályok teljesülésének és technikai ellenõrzésének eredménye függvényében) a beküldéstõl számított 24 órán belül
(a küldeményazonosító számot is tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás
adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig „feldolgozott” üzenetet
kap az adatszolgáltató.
A „feldolgozott” üzenet tekintendõ a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak.
Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben
a tábla elsõ összegzõ sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés miatt), a javított jelentést
a felszólítás kézhezvételétõl számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.
Ha az adatszolgáltató önellenõrzése, belsõ ellenõrzése, vagy egyéb lefolytatott ellenõrzés során kiderül, hogy a
jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott jelentõs mértékû eltérés
mutatkozik), akkor a módosítást visszamenõleg is végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell
a módosított jelentést beküldeni, minden olyan idõszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.
Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejûleg tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakfõosztályt
a módosításról és annak indokairól.
A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegzõ sorokat is)
a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is)
ismételten meg kell küldeni.
Nem kell értéket beírni az ismétlõ sorok mezõibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az
ismétlõ sor minden jelentett értéke nulla lenne.
Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezõben.
A táblák „Megnevezés” mezõibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.
A táblák szöveges mezõibe történõ adatbevitelkor vesszõ karakter nem használható.
A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje ezer forint.
A felügyeleti jelentéssel egyidejûleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezõen beküldendõ file-okat az
alábbi általános formai elõírások figyelembevételével kell csatolni:
– a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,
– a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf
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A törzsszám az adatszolgáltató adószámának elsõ nyolc karaktere. A vonatkozás vége a tárgyidõszak záró napja, vagyis
az éves auditált felügyeleti jelentéssel egyidejûleg küldendõ dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg
fordulónapja. Pl. a 2011. évre vonatkozóan: „20111231”.
Könyvvizsgálói jelentés beküldésére azon adatszolgáltatók, akik megfelelnek a Sztv. 155. § (3) bekezdésében
elõírtaknak, nem kötelezettek.
A könyvvizsgálói jelentés csatolására nem kötelezett adatszolgáltatóknak az éves jelentés beküldhetõségének
érdekében csatolniuk kell egy, az alábbi névkonvenció alapján elnevezett pdf formátumú fájlt, amelyben arról
nyilatkoznak, hogy könyvvizsgálói záradék vagy jelentés beküldésére nem kötelezettek.
A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldendõ alábbi dokumentumok rövid megnevezését
tartalmazza a következõk szerint:
Megnevezés

Éves beszámoló – mérleg
Éves beszámoló – eredménykimutatás
Éves beszámoló – kiegészítõ melléklet
Könyvvizsgálói jelentés

Rövid név

merleg
erkim
kiegmell
könyvjel

4. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyûjtését, analitikáját,
nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az
adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekrõl kerüljön be adat.
A nem forintban (pl. euróban) nyilvántartott tételeket (jutalék és állománydíj) az éves beszámolóban alkalmazott
módszerrel és árfolyamon kell forintra átváltani és jelenteni.

II. RÉSZ
A FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ ÉVES FELÜGYELETI JELENTÉSE
48A tábla A független biztosításközvetítõ adatai a szakmai felelõsség vagyoni fedezetérõl és a foglalkoztatottak
létszámáról
A tábla kitöltése
A tábla sorai
48A03 sor (Szakmai felelõsségbiztosítás) Szerzõdés idõtartama, kezdete
A szerzõdés eredeti kezdetét kell megadni.
48A04 sor (Szakmai felelõsségbiztosítás) Szerzõdés idõtartama, vége
Ebbe a sorba nem kell írni, amennyiben a szerzõdés határozatlan idõtartamra szól.
48A06 sor (Vagyoni biztosíték) Megnevezése
Itt kell bemutatni a Bit. 3. § (1) bekezdés 67. pontjában vagyoni biztosítékként definiált pénzeszközt vagy
bankgaranciát, amelyek nem azonosak sem a felelõsségbiztosítással, sem a törzstõkével.
48A08 sor Fedezetbõl történt kárkifizetés összege
Itt kell bemutatni a tárgyévi tevékenységgel kapcsolatban felmerült, akár a felelõsségbiztosítás, akár a vagyoni
biztosíték terhére történt kárkifizetéseket.
48A20 sor A független biztosításközvetítõvel biztosításközvetítõi munkaviszonyban állók létszáma (fõ)
Itt kell bemutatni azokat a biztosításközvetítõket, akik a független biztosításközvetítõvel létesített munkaviszony
keretében fejtik ki tevékenységüket. Az átlagos, regisztrációköteles állományi létszám hó végi, záró adatainak átlagát
kell megadni. A nem biztosításközvetítõi tevékenységet végzõ személyeket nem kell feltüntetni.
48A21 sor A független biztosításközvetítõi tevékenységre irányuló egyéb jogviszonyban álló nyilvántartott személyek
szám
Azon regisztrációköteles biztosításközvetítõk hó végi, záró létszámának alapján számított átlagos létszámát kell
megadni, amelyek közvetlenül a független biztosításközvetítõvel létesített megbízási vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony keretében fejtik ki tevékenységüket, valamint azokat a természetes személyeket is, akik a független
biztosításközvetítõ megbízásából eljáró nem engedélyköteles gazdálkodó szervezeten belül közvetítenek

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 111. szám

28755

munkaviszony, megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A nem biztosításközvetítõi
tevékenységet végzõ személyeket nem kell feltüntetni.
48A301 sor Elsõ díj
Amennyiben a független biztosításközvetítõ az ügyféltõl a biztosítási ajánlat aláírásakor az elsõ díjat/díjrészletet
– készpénzben nyugta ellenében, vagy a független biztosításközvetítõ által kiállított számla alapján a független
biztosításközvetítõ bankszámlájára érkezõen – átveszi, akkor a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkezõ
esetben „0”-val kell jelölni.
48A302 sor Folytatólagos díj
Ha a független biztosításközvetítõ és a biztosító(k) között létrejött megállapodás alapján, a független
biztosításközvetítõhöz pénztáron, vagy bankszámlán keresztül érkezett be (nem elsõdíjas) pénzösszeg, akkor a tábla
„érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkezõ esetben „0”-val kell jelölni.
48A31 sor Ügyfélszámla vezetése
Amennyiben a független biztosításközvetítõ a Bit. 42. § (2) bekezdésben meghatározott ügyfélszámlát vezet, a tábla
„érték” oszlopába „1”-est kell írni, nemleges válasz esetén „0”-val kell jelölni.
48A32 sor Kárrendezési tevékenység
Amennyiben a független biztosításközvetítõ valamely biztosítóval kötött megállapodás alapján kárrendezési
tevékenységet lát el, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, annak hiányában „0”-val kell jelölni.
48A33 sor Közvetített szerzõdések típusa
Amennyiben a független biztosításközvetítõ közvetíti a táblában szereplõ terméktípusokat, akkor a cellákban az adott
típusú szerzõdések tárgyévben közvetített darabszámát kell megjeleníteni. A már meglévõ állományt ebben a
kérdésben nem kell figyelembe venni, csak a tárgyévben közvetítettet.
48B1A tábla Biztosításközvetítõi tevékenységbõl származó jutalékbevételek és továbbadott jutalékok
A tábla kitöltése
A tábla oszlopai
1. oszlop Biztosító megnevezése
A „Biztosító megnevezése” oszlopokba a biztosítók aktuális nevét a Felügyelet internetes honlapján a Piaci szereplõk/
Felügyelt intézmények, illetve a Piaci szereplõk/Nyilvántartások/Biztosítási piac menüpont alatt található
adatbázisokból kérjük kikeresni és kimásolni.
A „PSZÁF kód” rovatban a 99 végû a maximum sort jelöli. Az elsõ kód adott, de a független biztosításközvetítõnek a
szükséges sorokat (annak függvényében, hogy hány biztosítótól volt jutalékbevétele) számoznia kell a megadott elsõ
kódtól kezdõdõen, a többi sor törlendõ.
2. és 3. oszlop Tárgyévre járó jutalékbevétel éves bruttó összege élet – nem élet
Ezen meghatározások alatt a biztosítók felé tárgyévre kiszámlázott jutalékbevételt (fenntartási, szerzési, extra,
céljutalék) kell érteni. A jutalékbevételt élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként kell bemutatni.
A besorolásnak meg kell egyeznie a biztosító által megadottal. Itt kell bemutatni a biztosító vezérügynökétõl, a külföldi
biztosítótól, viszontbiztosítótól, továbbá egy másik független biztosításközvetítõvel együtt közvetített biztosítási
ajánlat/szerzõdés alapján nem közvetlenül a biztosító(k)tól, hanem a másik független biztosításközvetítõtõl kapott
jutalék összegét is, a jutalékot ténylegesen kifizetõ biztosító megjelölésével.
Nem ebben a táblában, hanem a 48B1B táblában (egyéb bevételként) kell bemutatni az alkuszi tevékenységet folytató
független biztosításközvetítõ által az ügyfelével kötött megbízási szerzõdés alapján kapott megbízási díjat.
A jutalékokat bruttó módon kell megjeleníteni, vagyis a sztornó tételeket (visszaírásokat) és a továbbadott jutalékokat
nem szabad levonni a tárgyévben megszolgált jutalékokból.
4. és 5. oszlop Tárgyévre be nem folyt jutalék összege élet – nem élet
Ezen meghatározások alatt a tárgyévre kiszámlázott, de a tárgyév december 31-ig még pénzügyileg be nem folyt
jutalékok összege értendõ, élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként részletezve. A be nem folyt jutalékok
összegét nem kell kivonni a bruttó összegekbõl.
6. és 7. oszlop Másik biztosításközvetítõnek továbbadott jutalék élet – nem élet
Ezekben az oszlopokban kell kimutatni az engedéllyel rendelkezõ másik független biztosításközvetítõ vállalkozásnak
továbbadott jutalék összegét, ideértve a külföldi biztosításközvetítõ vállalkozást is, a jutalékot ténylegesen kifizetõ
biztosító megjelölésével, tehát a szerzõdéses viszonyban álló alvállalkozóknak továbbadott jutalék összegét nem.
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48B1B tábla A biztosításközvetítõ egyéb tevékenységébõl származó bevételei
A tábla célja
Ebben a táblában kell bemutatni minden olyan egyéb bevételt, amely a biztosításközvetítõi tevékenységhez
kapcsolódóan vagy attól függetlenül, részét képezi az eredménykimutatás „Értékesítés nettó árbevétele összesen”
sorában szereplõ összegének.
A tábla sorai
48B1B1 sor Egyéb tevékenységek bevételei összesen
Az itt kimutatott összeget kell megbontani kockázat-elbírálás, módozatfejlesztés, kárrendezés, szaktanácsadás,
oktatás, pénztári tagszervezésért kapott díj, pénzügyi intézménytõl egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kapott
díj, díj jellegû bevételek és egyéb csoportosításban. Fontos, hogy a kockázatelbírálási tevékenység és a szaktanácsadás
a 66.22 biztosításközvetítõi tevékenység keretein belül, a felnõttoktatás azonban csak felügyeleti engedéllyel
végezhetõ.
48B1B16 sor Pénztári tagszervezés
Itt kell jelenteni a nyugdíj- és egészségpénztári tagszervezésért kapott díjakat.
48B1B17 sor Egyéb pénzügyi szolgáltatás teljesítése
Itt kell kimutatni például a hitel, lízing és (lakás) takarékpénztári szolgáltatás közvetítéséért kapott díjakat, jutalékokat.
48B1B18 sor Díj jellegû bevételek
Itt kell bemutatni a fee jogcímen, az ügyfelektõl megbízási díjként járó bevételeket.
48B1B19 sor Egyéb
Ebben a kategóriában kell kimutatni minden egyéb bevételt (pl. bérbeadás), amely az eredménykimutatás „Értékesítés
nettó árbevétele összesen” sorban szerepel, és a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható be.
48B2 tábla A közvetített biztosítási szerzõdések száma, díja
A tábla oszlopai
1. oszlop Biztosító megnevezése
A „Biztosító megnevezése” oszlopokba a biztosítók aktuális nevét a Felügyelet internetes honlapján a Piaci szereplõk/
Felügyelt intézmények, illetve a Piaci szereplõk/Nyilvántartások/Biztosítási piac menüpont alatt található
adatbázisokból kérjük kikeresni és kimásolni.
A „PSZÁF kód” rovatban a 99 végû a maximum sort jelöli. Az elsõ kód adott, de a független biztosításközvetítõnek
a szükséges sorokat (annak függvényében, hogy hány biztosítótól volt jutalékbevétele) számoznia kell a megadott
elsõ kódtól kezdõdõen, a többi sor törlendõ.
A tábla sorai
48B21 sor 2., 3., 4., 5., 6., és 7. oszlop Tárgyévben közvetített folyamatos díjfizetésû biztosítási szerzõdések darabszáma
és éves állománydíja
Itt kell bemutatni a tárgyévben január 1. és december 31. közötti idõszak alatt közvetített és kötvényesített
szerzõdések darabszámát és éves állománydíját élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként. Azon
biztosításokat, melyeket a tárgyévben kötnek meg, de a tárgyévet követõ évtõl szól a biztosítási idõszak (pl. kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosítások), nem ebben az évben kell kimutatni. Egy adott biztosításhoz kapcsolódó kiegészítõ
biztosításokat nem kell megbontani, hanem az alapbiztosítás jellegének megfelelõen kell szerepeltetni. A más
biztosításközvetítõtõl átvett biztosítási szerzõdések állományápolási tevékenysége esetében a biztosításközvetítõhöz
került szerzõdéseket a tárgyévben közvetített szerzõdések között nem kell bemutatni, csak a tárgyév december 31-i
záró élõ állományban kell szerepeltetni.
Itt kell bemutatni azon biztosítási szerzõdések darabszámát és éves állománydíját is, amelyeket a tárgyévben
közvetítettek, de azok a tárgyévben törlésre is kerültek. Azokat a korábban közvetített és a biztosítási kötvény
tanúsága szerint határozott idõtartamra kötött biztosítási szerzõdéseket, amelyek a felek megállapodása alapján az
évfordulót követõen automatikusan újabb egy évvel meghosszabbodnak, ha meghatározott idõn belül egyik fél sem
kezdeményezi a szerzõdés megszûnését, a szerzõdés második évétõl kezdve folyamatos díjfizetésû szerzõdéseknek
kell tekinteni, de azokat a tárgyévben közvetített szerzõdések között nem, hanem a december 31-i élõ állományban
kell bemutatni.
Az olyan (pl. építési) biztosításokat, amelyek nem egyszeri díjasok, hanem több díjfizetési idõpontjuk van, és az egyes
díjak nem idõarányosak, a folyamatos díjas biztosításoknál kell jelenteni, az adott évben ténylegesen megfizetett díjat
véve éves állománydíjként.
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48B21 sor 8., 9., 10., 11., 12. és 13. oszlop Tárgyévben közvetített egyszeri díjas biztosítási szerzõdések darabszáma és
éves állománydíja
Itt kell bemutatni a január 1–december 31. közötti idõszak alatt közvetített egyszeri díjas szerzõdések darabszámát és
éves állománydíját élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként.
48B22 sor 2., 3., 4., 5., 6., és 7. oszlop Élõ állományban lévõ folyamatos díjas szerzõdések darabszáma és éves
állománydíja
A tárgyév december 31-én fennálló folyamatos díjfizetésû biztosítási szerzõdések darabszáma és éves díja.
48B22 sor 8., 9., 10., 11., 12. és 13. oszlop Élõ állományban lévõ egyszeri díjas szerzõdések darabszáma
A tárgyév december 31-én fennálló egyszeri díjfizetésû biztosítások darabszáma. Ezeknél a szerzõdéseknél éves
állománydíjat nem kell megadni.
48B22 sor 14., 15. és 16. oszlop Élõ állományban lévõ díjmentes szerzõdések darabszáma
Tárgyév december 31-én fennálló díjmentes biztosítási szerzõdések darabszáma.
Fennálló biztosítási szerzõdés az a szerzõdés, amely érvényesen létrejött és a tárgyév december 31-éig még nem szûnt
meg, függetlenül annak hatályától.
48C tábla A független biztosításközvetítõre vonatkozó fõbb mérleg és eredménykimutatás adatok
A tábla célja
A táblázatot a független biztosításközvetítõ vagy a könyvelõje által összeállított (egyszerûsített) éves beszámolóban
kimutatott adatokkal egyezõen kell kitölteni.
A tábla sorai
48C01 sor Eszközök összesen
A sornak meg kell egyeznie a 48C05 sor Források összesen értékével mind az elõzõ évre, mind pedig a tárgyévre
vonatkozóan
48C11 sor Értékesítés nettó árbevétele összesen
Ebben a kategóriában kell bemutatni a tárgyévre elõírt bevételeket, mely nem egyezik meg a pénzforgalmi szemléletû
befolyt bevételekkel. A független biztosításközvetítõk saját bevételükként nem mutathatják ki a biztosítási
szerzõdésekre átvett biztosítási díjakat, hiszen ezek a biztosítók bevételébe számítanak bele.
BESZAD Biztosítási piac egyéb szereplõi felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Az adatszolgáltatást tárgyév január 31-ig kell teljesíteni. A tábla kitöltése nem vonatkozik azon adatszolgáltatóra, aki
tárgyév január 1-jén még nem rendelkezik tevékenységi engedéllyel.
A tábla célja
A független biztosításközvetítõk felügyeleti díjfizetési kötelezettségének kiszámítása, bevallása, a Bit. 207. §
(4) bekezdés f) pontja, valamint (5) bekezdés b) pontja alapján.
A tábla sorai
BESZAD1 sor A független biztosításközvetítõ által, továbbá a részérõl megbízott gazdálkodó szervezet által
alkalmazott vagy megbízott biztosításközvetítést végzõ természetes személy száma tárgyév január 1-jén
A sor kitöltésekor azon személyek számát kell jelenteni, akiknek munkaköri leírásában szerepel a biztosításközvetítési
tevékenység.
A külföldi biztosításközvetítõ magyarországi képviseletének, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel
rendelkezõ független biztosításközvetítõ magyarországi fióktelepének ebbe a sorba 0-át kell írnia.
BESZAD2 sor Elõírt alapdíj
A Bit. 207. § (4) bekezdés f) pontja alapján fizetendõ felügyeleti díj.
BESZAD3 sor Megfizetett alapdíj
A Felügyelet számlaszámára ténylegesen átutalt összeg, amely a korábbi egyenlegtõl függõen kisebb vagy nagyobb is
lehet az elõírt alapdíjnál.
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III. RÉSZ
A FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ TÖRZSADATJELENTÉSE
Általános szabályok
A független biztosításközvetítõnek az éves jelentéssel együtt a teljes éves törzsadat jelentést meg kell küldenie a
Felügyelet részére elektronikusan, az április 30-i állapotnak megfelelõen.
Ezt követõen, amennyiben valamely adatkörben változás történik, akkor az adatváltozással érintett eseti törzsadat
táblát a változást követõen legkésõbb 15 munkanapon belül meg kell küldeni a Felügyeletre. Amennyiben az adott
adatkörben történt változás több személyt, illetve intézményt érint és ez egy adatlapon értelemszerûen nem jelölhetõ,
az adatlap többszöri kitöltése szükséges úgy, hogy a további adatlapot eseti jelentésként kell megküldeni.
Az adatszolgáltatást érintõ adaton túl az új adat, illetve a változás érvényességének kezdeti dátuma, valamint az
intézmény beazonosítását szolgáló adatok, mint, név’, adószám’, székhely’ megadása kötelezõ.
A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ.
A **-gal jelölt mezõk közül legalább az egyik kitöltése kötelezõ.
A ***-gal jelölt mezõt csak a tárgyévben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek kell kitölteni.
A ****-gal jelölt mezõt csak a beszámolási idõszakban történt változás esetén kell kitölteni. Az adatlapok kitöltése
értelemszerû.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a KTA táblák változások esetén történõ kitöltése és megküldése nem helyettesíti a Bit.
74. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítésének.
KTABK1 Intézményi alapadatok
A tábla kitöltése
Az adatlapon megjelölésre kerültek a beszámolási idõszakban történt tevékenységi engedélyszerzés, illetve a
tárgyévben történt változás esetén kötelezõen kitöltendõ mezõk.
A tábla sorai
KTABK106 sor Intézmény jogi státusza
A sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehetõségek választhatóak: aktív, cégbírósági nyilvántartásba
vétel alatt, felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás alatt/összeolvadás, átalakulás
alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt, átalakult/különvált,
átalakult/kivált, inaktív.
KTABK120 és KTABK121 sorok Külföldi fiók neve, címe
Ezen sorokat akkor kell kitölteni, ha a magyarországi székhelyû biztosításközvetítõ rendelkezik külföldi fiókteleppel.
KTABK124 sor Egyéb, tényleges tevékenység végzésére szolgáló hely
A sort akkor kell tölteni, ha a tényleges tevékenység végzése a székhelytõl és telephelytõl eltérõ helyen is folyik.
Az e-mail sorba a tevékenység irányító vagy az igazgató/ügyvezetõ e-mail címét kell feltüntetni.
KTABK125 sor PSZÁF kapcsolattartásért felelõs személy
KTABK126 sor és Felügyeleti adatszolgáltatásért felelõs személy
Ebben a táblázatban kell jelenteni a PSZÁF kapcsolattartásért és a felügyeleti adatszolgáltatásért felelõs személy nevét
és elérhetõségeit, ezen adatok kitöltése kötelezõ. PSZÁF kapcsolattartó az a személy, aki jogosult a Felügyelettel
folytatandó egyeztetésre, az adatszolgáltatásért felelõs személy pedig az, akivel a Felügyelet az adatszolgáltatással
kapcsolatos egyeztetések során felveheti a kapcsolatot.
KTABK127 sor Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó
Itt kell jelenteni a fogyasztóvédelmi kapcsolattartásért felelõs személy nevét és elérhetõségeit, akivel a Felügyelet
fogyasztóvédelmi kérdésekben felveheti a kapcsolatot.
KTABK2 Tisztségviselõ
A tábla célja
Ezt az adatlapot az intézmény igazgatójára/ügyvezetõjére és a független biztosításközvetítõi tevékenység irányítójára
vonatkozóan kell kitölteni.
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KTABK3 Tulajdoni részesedés más független biztosításközvetítõben
A tábla célja
A táblát abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltató intézmény tulajdoni résszel rendelkezik más független
biztosításközvetítõ társaságban.
A tábla kitöltése
A táblának a jelentést készítõ intézményre vonatkozó elsõ 6 cellájának kitöltése minden esetben kötelezõ.
KTAFBK1 Biztosításközvetítõ fióktelep alapadatok
A tábla célja
Az adatlapot akkor kell kitölteni, ha a biztosításközvetítõ a szolgáltatást külföldi engedéllyel rendelkezõ vállalkozás
(anyaintézmény) fióktelepeként végzi.
A tábla sorai
KTAFBK121 és KTAFBK122 sorok PSZÁF kapcsolattartásért felelõs személy és Felügyeleti adatszolgáltatásért felelõs
személy
Ebben a táblázatban kell jelenteni a PSZÁF kapcsolattartásért és a felügyeleti adatszolgáltatásért felelõs személy nevét
és elérhetõségeit, ezen adatok kitöltése kötelezõ.
KTAFBK123 sor Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó
Itt kell jelenteni a fogyasztóvédelmi kapcsolattartásért felelõs személy nevét és elérhetõségeit, akivel a Felügyelet
fogyasztóvédelmi kérdésekben felveheti a kapcsolatot.
KTAFBK2 Tisztségviselõ
A tábla célja
Ezt az adatlapot a biztosításközvetítõ fióktelep igazgatójára/ügyvezetõjére és a független biztosításközvetítõi
tevékenység irányítójára vonatkozóan kell kitölteni.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelete
a Kártalanítási Alap kezelõje adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben meghatározott
Kártalanítási Alap kezelõje (a továbbiakban: adatszolgáltató) adatszolgáltatási kötelezettségének szabályaira terjed ki.
(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.

2. §

Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ
tartalommal és formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és
a Felügyelet részére megküldeni.
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(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott
elektronikus formában, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész
2. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai
rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától
számított öt évig kell megõrizni.

4. §

Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

5. §

Az adatszolgáltató
a) az 1. mellékletben foglalt 43KA A Kártalanítási Alap eredményelszámolásának elõírt tagolása címû táblázat
szerinti eredményelszámolást elsõ alkalommal a 2011. évre vonatkozóan, 2012. május 31-ig, majd ezt követõen
a tárgyévet követõ év május 31-ig,
b) az e rendelet 1. mellékletében foglalt 43B Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tartalékai címû, 43C3.. Károk
alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva címû, 43C4 A
tárgyév járadék- és egyéb kifizetései címû, valamint 43C6 IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve
szerint címû táblák szerinti adatszolgáltatást elsõ alkalommal a felszámolás alatt álló biztosítóval szemben
fennálló követelés Kártalanítási Alapra történõ átszállásának idõpontja által érintett évet követõ év május 31-ig
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelethez

(

)

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Táblakód
Éves jelentés
43KA

43B

43C3..

43C4

Megnevezés
A Kártalanítási Alap eredményelszámolásának előírt tagolása

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalékai

Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és
bejelentése éve alapján megbontva

A tárgyév járadék- és egyéb kifizetései

43C6

IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint

Adatszolgáltató
Gyakoriság

Magyar Biztosítók Szövetsége (mint a Kártalanítási Alap kezelője)
Éves

Adatszolgáltató

Gyakoriság

MABISZ

É

tárgyévet követő év május 31.

É

a felszámolás alatt álló biztosítóval
szemben fennálló követelés Alapra
történő átszállásának időpontját
követő év május 31., az Alap
helytállási kötelezettségének teljes
időtartama során

É

a felszámolás alatt álló biztosítóval
szemben fennálló követelés Alapra
történő átszállásának időpontját
követő év május 31., az Alap
helytállási kötelezettségének teljes
időtartama során

É

a felszámolás alatt álló biztosítóval
szemben fennálló követelés Alapra
történő átszállásának időpontját
követő év május 31., az Alap
helytállási kötelezettségének teljes
időtartama során

É

a felszámolás alatt álló biztosítóval
szemben fennálló követelés Alapra
történő átszállásának időpontját
követő év május 31., az Alap
helytállási kötelezettségének teljes
időtartama során

MABISZ

MABISZ

MABISZ

MABISZ

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések
MABISZ
É

Beküldési határidő
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43KA
A Kártalanítás Alap eredményelszámolásának előírt tagolása
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés
A Kártalanítási Alapot megillető tagoktól kapott
(járó) befizetések
A Kártalanítási Alap befektetéseinek bevétele
Tartalékok befektetéseinek bevétele
Egyéb befektetések bevétele
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb, a Kártalanítási Alapot megillető
bevételek
Felszámolás során kapott megtérülések
Károk ráfordításai
Kárkifizetések összege
Kárrendezési költségek
Bevételek kármegtérítésből és kárrendezési
költségtérítésből
Függőkár-tartalék változása
Matematikai tartalék járadék változása
Nettó igazgatási költségek (befektetési
költségek kivételével)
Egyéb, a Kártalanítási Alapot terhelő
ráfordítások

001

43KA01

002
003
004
005

43KA02
43KA021
43KA022
43KA03

006

43KA04

007
008
009
010

43KA05
43KA06
43KA061
43KA062

011

43KA063

012
013

43KA07
43KA08

014

43KA09

015

43KA10

016

43KA11

A Kártalanítási Alap befektetéseinek ráfordítása

017
018
019
020

43KA111
43KA112
43KA12
43KA13

Tartalékok befektetéseinek ráfordítása
Egyéb befektetések ráfordítása
Egyéb pénzügyi műveleltek ráfordításai
Tárgyévi eredmény
Jelmagyarázat
Tilos

Nagyságrend: ezer forint
Előző év összesen Tárgyév összesen Mód
1
2
3
a
b
z
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43B
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalékai
Sorszám PSZÁF kód
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

43B11
43B111
43B1111
43B112
43B1121
43B113
43B1131
43B119
43B21
43B211
43B2111
43B212
43B2121
43B213
43B2131
43B219

Megnevezés
Bruttó tartalékok (vb-vel) Összesen:
1. Járadéktartalék
ebből költség tartalék
2. Függőkártartalék
ebből költség tartalék
3. IBNR
ebből költség tartalék
Bruttó költségtartalék összesen
Nettó tartalékok (vb nélkül) Összesen:
1. Járadéktartalék
ebből költség tartalék
2. Függőkártartalék
ebből költség tartalék
3. IBNR
ebből költség tartalék
Nettó költségtartalék összesen
Jelmagyarázat
Tilos

Nagyságrend: ezer forint
Nyitó Képzés Felhasználás Záró Mód
1
2
3
4
5
a
b
c
d
z
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43C3….
Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva
Nagyságrend: ezer forint

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086

43C3101101
43C3101102
43C3101103
43C3101104
43C3101105
43C3101106
43C31011101
43C310111011
43C310111012
43C310111013
43C310111014
43C310111015
43C310111016
43C31011102
43C310111021
43C310111022
43C310111023
43C310111024
43C310111025
43C310111026
43C31011103
43C310111031
43C310111032
43C310111033
43C310111034
43C310111035
43C310111036
43C31011104
43C310111041
43C310111042
43C310111043
43C310111044
43C310111045
43C310111046
43C31011105
43C310111051
43C310111052
43C310111053
43C310111054
43C310111055
43C310111056
43C31011106
43C310111061
43C310111062
43C310111063
43C310111064
43C310111065
43C310111066
43C31011107
43C310111071
43C310111072
43C310111073
43C310111074
43C310111075
43C310111076
43C31011108
43C310111081
43C310111082
43C310111083
43C310111084
43C310111085
43C310111086
43C31011109
43C310111091
43C310111092
43C310111093
43C310111094
43C310111095
43C310111096
43C31011110
43C310111101
43C310111102
43C310111103
43C310111104
43C310111105
43C310111106
43C31011111
43C310111111
43C310111112
43C310111113
43C310111114
43C310111115
43C310111116
43C31011112
43C310111121
43C310111122

Károk száma összesen (db)
Kárkifizetés összesen (ezer Ft)
Kárkifizetések száma összesen (darab)
Tételes függőkár - tartalék összesen (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma összesen (darab)
Járadéktartalék összesen (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-1
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-2
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-3
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-4
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-5
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-6
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-7
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-8
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-9
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-10
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-11
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
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Tárgyév-14

Tárgyév-15
vagy
korábbi

Megnevezés
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43C310111141
43C310111142
43C310111143
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Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-12
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-13
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-14
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Károk keletkezési éve: Tárgyév-15 vagy
korábbi
Károk száma (darab)
Kárkifizetés (ezer Ft)
Kárkifizetések száma (darab)
Tételes függőkár - tartalék (ezer Ft)
Tételes függőkárok száma (darab)
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Jelmagyarázat

Tilos
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43C4
A tárgyév járadék- és egyéb kifizetései
Nagyságrend: ezer forint
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z
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003
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43C6
IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint
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2. melléklet a 13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. Kapcsolódó jogszabályok
– A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet)
– A biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjérõl szóló 8/2001. (II. 22.)
PM rendelet (a továbbiakban: Tartalékrendelet)

2. Az adatszolgáltatás formai követelményei
A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
Az adatküldés formai és technikai követelményeit a Kihelyezett Adatküldõ Program (KAP) Felhasználói kézikönyve
részletesen tartalmazza.
A Felügyelet az adatfogadó rendszerén keresztül (a feltöltött küldemény jogosultságának, az elõre definiált ellenõrzõ
szabályok teljesülésének és technikai ellenõrzésének eredménye függvényében) a beküldéstõl számított 24 órán belül
(a küldeményazonosító számot is tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás
adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig „feldolgozott” üzenetet
kap az adatszolgáltató. A „feldolgozott” üzenet tekintendõ a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak.
Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben a
tábla elsõ sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés miatt), a javított jelentést
a felszólítás kézhezvételétõl számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.
Ha az adatszolgáltató önellenõrzése, belsõ ellenõrzése, vagy egyéb lefolytatott ellenõrzés során kiderül, hogy a
jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott jelentõs mértékû eltérés
mutatkozik), akkor a módosítást visszamenõleg is végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a
módosított jelentést beküldeni, minden olyan idõszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.
Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejûleg, tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakfõosztályt a
módosításról és annak indokairól.
A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegzõ sorokat is) a
„Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is)
ismételten meg kell küldeni.
Nem kell értéket beírni az ismétlõ sorok mezõibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az
ismétlõ sor minden jelentett értéke nulla lenne.
Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezõben. A táblák „Megnevezés” mezõibe az
adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget. A táblák szöveges mezõibe történõ adatbevitelkor vesszõ karakter
nem használható. A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje ezer forint.

3. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
A hatályos számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyûjtését, analitikáját,
nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott és az
adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekrõl kerüljön be adat.
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II. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK
43KA A Kártalanítási Alap eredményelszámolásának elõírt tagolása
Az adatszolgáltató köteles ezt a jelentéstáblát minden év május 31-ig elkészíteni, és a Felügyelet részére megküldeni.
A tábla célja, a tábla kitöltése
Az eredményelszámolást a Korm. Rendelet 7–9. §-aiban meghatározottak szerint kell elkészíteni, és a tábla kitöltésével
megküldeni a Felügyelet részére. Az eredményelszámolás elkészítése során figyelemmel kell lenni a Tartalékrendelet
elõírásaira is.
A 43B, 43C3, 43C4, 43C6 táblákat az adatszolgáltatónak a felszámolás alatt álló biztosítóval szemben fennálló követelés
Alapra történõ átszállásának idõpontja által érintett évtõl kezdõdõen az Alap helytállási kötelezettségének teljes
idõtartama alatt kell megküldenie a Felügyelet részére.
43B Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás tartalékai
A tábla célja, a tábla kitöltése
A táblában az adatszolgáltató a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás biztosítástechnikai tartalékait mutatja be.
43C3… Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva
A tábla célja
Ezekben a táblákban az adatszolgáltató a Kártalanítási Alap tárgyévi káralakulását mutatja be gépjármû
kategóriánként (díjosztályonként) és összesítve. Minden egyes gépjármû kategóriához külön táblázatot kell kitölteni.
A tábla kitöltése
A tábla sorai
A károk száma (darab)
A károk száma azon bejelentett káresemények számát jelenti, melyekre a következõ események közül legalább az
egyik bekövetkezett: kárkifizetés a tárgyévben, a tárgyév december 31-én a tételes függõkár-tartalék pozitív, végleges
járadékot a tárgyévben állapítottak meg.
Kárkifizetés (ezer Ft)
A kárkifizetésben a bejelentett káreseményekhez köthetõ kárkifizetéseket, de a járadék jellegû kifizetések közül csak a
függõ járadékokra történt kifizetéseket és megváltásokat kell szerepeltetni
Kárkifizetések száma (darab)
A kárkifizetések száma azon káresemények számát jelenti, amelyekre a tárgyidõszakban kifizetés történt.
Tételes függõkárok száma (darab)
A tételes függõkárok száma azon káresemények számát jelenti, amelyekre tárgyév december 31-én a tételes
függõkár-tartalék pozitív.
Újonnan képzett járadéktartalék (ezer Ft)
Az újonnan képzett járadéktartalékban azon járadékok megképzéskori tartalékát kell szerepeltetni, melyekre elsõ
ízben a tárgyévben képeztek járadéktartalékot.
A gépjármû kategóriánkénti táblázatok összesített tételes függõkár-tartalék adatainak összege megegyezik a
43B tábla költségekkel csökkentett tételes függõkár-tartalék adatával.
43C4 A tárgyév járadék- és egyéb kifizetései
A tábla célja
A táblában az adatszolgáltató a Kártalanítási Alappal kapcsolatos tárgyévi járadékkifizetéseit illetve
járadékmegváltásait jelenti.
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A tábla sorai
43C411 Járadékkifizetések
A járadékkifizetésben a járadéktartalék terhére történt járadékkifizetéseket és megváltásokat kell szerepeltetni.
43C412 Egyéb kifizetések
Az egyéb kifizetésekbe azon kifizetéseket kell beírni, melyek szerepelnek az elkülönített eredményelszámolás
06. a) sorában, de nem járadékkifizetések és nem szerepelnek a 43C3... táblázat kárkifizetései között.
A táblázat összesen adata és a 43C3… jelû táblázat összesített kárkifizetése összesítve adja az elkülönített
eredményelszámolás 06. a) sorát.
43C6 IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint
A tábla célja, a tábla kitöltése
A táblában az adatszolgáltató a Kártalanítási Alappal kapcsolatos IBNR tartalékot jelenti, a kár keletkezésének éve
szerinti megbontásban. Az összesen sor adata megegyezik a 43B tábla költségekkel csökkentett IBNR tartalék adatával.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 32/2011. (IX. 29.) BM rendelete
egyes miniszteri elismerésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §
d), n és q) pontjában meghatározott feladatkörömben,
a 9. §, 10. § és a 13. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és q) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

„A Köz Szolgálatáért érdemjel”, a „Szemere Bertalan érdemjel”, a „Szent György érdemjel”, a „Szent László érdemjel”, a
„Szent Flórián érdemjel” kitüntetõ cím alapításáról szóló 6/2001. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) és (3)
bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel leírását és viselésének rendjét – a 6/A. és 6/B. § kivételével – e rendelet
5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel – a 6/A. és 6/B. § kivételével – arany, ezüst és bronz fokozatban
adományozható.”

2. §

Az R. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható.”

3. §

Az R. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállás, illetve az azt
elõsegítõ tevékenység elismerése esetén a „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel megnevezése „Rendkívüli Helytállásért
vörösiszap-katasztrófa”.
(2) 2011. évben egyszeri alkalommal „Rendkívüli Helytállásért vörösiszap-katasztrófa” érdemjel elnevezéssel 2000 db
érdemjel adományozható.
(3) A „Rendkívüli Helytállásért vörösiszap-katasztrófa” érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 6. számú
melléklete tartalmazza.”

4. §

Az R. a következõ 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) Az árvízi katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállás, illetve az azt
elõsegítõ tevékenység elismerése esetén a „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel megnevezése „Rendkívüli Helytállásért
árvízvédelem”.
(2) 2011. évben egyszeri alkalommal „Rendkívüli Helytállásért árvízvédelem” érdemjel elnevezéssel 2000 db érdemjel
adományozható.
(3) A „Rendkívüli Helytállásért árvízvédelem” érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 7. számú melléklete
tartalmazza.”

5.§

Az R. a következõ 12. §-sal egészül ki:
„12. § E rendelet 6/A. és 6/B. §-a, valamint a 6. és 7. számú melléklete 2011. december 31-én hatályát veszti.”

6. §

(1) Az R. az 1. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.
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7. §

A Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálatban eltöltött évek után járó kitüntetõ cím, amely a belügyminiszter által
irányított rendészeti szervek valamelyikénél eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idõ után kerül adományozásra.
A szolgálati idõ számítása szempontjából kizárólagosan a belügyminiszter által irányított és ugyanazon rendészeti
szervnél eltöltött szolgálati idõ vehetõ figyelembe.”

8. §

Az R2. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. §

Az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekrõl, az elismerésben részesíthetõk körérõl, valamint az
elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálati jogviszonyban eltöltött évek után járó elismerés, amely a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságnál és a katasztrófavédelemnél eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idõ után kerül
adományozásra.”

10. §

Az R3. 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. §

A Szolgálati Jel alapításáról szóló 15/1992. (X. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálatban eltöltött évek után járó elismerés, amely a büntetés-végrehajtásnál
eltöltött 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idõ után kerül adományozásra. A szolgálati idõ számítása szempontjából
kizárólagosan a büntetés-végrehajtásnál eltöltött szolgálati idõ vehetõ figyelembe.”

12. §

Az R4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

13. §

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak elismerési rendjérõl szóló 10/1997. (III. 26.)
IM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Szolgálati Jel a hivatásos szolgálatban eltöltött évek után járó elismerés, amely 10, 20, 30 és 40 év szolgálati idõ
után kerül adományozásra. A szolgálati idõ számítása szempontjából kizárólagosan a büntetés-végrehajtásnál
eltöltött szolgálati idõ vehetõ figyelembe.”

14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012. január 2-án
hatályát veszti.
(2) A 2. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az R. e rendelettel módosított 12. §-a 2012. január 1-jén hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelethez
„6. számú melléklet a 6/2001. (IV. 13.) BM rendelethez
A „Rendkívüli Helytállásért vörösiszap-katasztrófa” érdemjel elülsõ lapján egy 40 mm-es átmérõjû kör alapon egy élére
állított, enyhén befelé ívelõ szárú, 40x40 mm-es négyszög alakú rátét áll, melynek közepén a Magyar Köztársaság
18 mm nagyságú címere helyezkedik el. A címert kifelé keskenyedõ sugarak díszítik. A kör alapon a csúcsok között
„Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma” felirat áll.
A hátoldalon RENDKÍVÜLI HELYTÁLLÁSÉRT felirat látható egy babérkoszorú szárai között. A felsõ ívben a vésés szövege
utal az elismert tevékenységre: VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA 2011.
Az elismerés anyaga vörösréz.
Az érdemjel eredeti formája ünnepi alkalmakkor a bal mellen viselhetõ.
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Az érdemjel 40 mm széles, kemény, magas minõségû rézhoroggal ellátott háromszög alakban összehajtott, sávonként
12 mm széles piros, fehér, zöld nemzeti színû szalagon függ, melynek jobb oldalán 0.5 mm fehér és 3.5 mm bordóvörös
csík helyezkedik el.”

2. melléklet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelethez
„7. számú melléklet a 6/2001. (IV. 13.) BM rendelethez
A „Rendkívüli Helytállásért árvízvédelem” érdemjel elülsõ lapján egy 40 mm-es átmérõjû kör alapon egy élére állított,
enyhén befelé ívelõ szárú, 40x40 mm-es négyszög alakú rátét áll, melynek közepén a Magyar Köztársaság 18 mm
nagyságú címere helyezkedik el. A címert kifelé keskenyedõ sugarak díszítik. A kör alapon a csúcsok között „Magyar
Köztársaság Belügyminisztériuma” felirat áll.
A hátoldalon RENDKÍVÜLI HELYTÁLLÁSÉRT felirat látható egy babérkoszorú szárai között. A felsõ ívben a vésés szövege
utal az elismert tevékenységre: ÁRVÍZVÉDELEM 2011.
Az elismerés anyaga nikkelezett vörösréz.
Az érdemjel eredeti formája ünnepi alkalmakkor a bal mellen viselhetõ.
Az érdemjel 40 mm széles, kemény, magas minõségû rézhoroggal ellátott háromszög alakban összehajtott, sávonként
12 mm széles piros, fehér, zöld nemzeti színû szalagon függ, melynek jobb oldalán 0.5 mm fehér és 3.5 mm világoskék
csík helyezkedik el.”

3. melléklet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelethez
A Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet
1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A Szolgálati Jel 40 x 30 mm nagyságú, lent keresztezõdõ, fent egymásba érõ tölgy és olajág. Az alsó keresztezõdés
felett ívelt szalag ezüst szegéllyel, zöld tûzzománc borítással, a zománcozott mezõben X., XX., XXX., XL. római
számokkal. Anyaga ezüst. A Szolgálati Jel szalagja az elismerés kitûzõ változata.”

4. melléklet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelethez
Az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekrõl, az elismerésben részesíthetõk körérõl, valamint az
elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 7. számú melléklet 1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. A Szolgálati Jel rézötvözetbõl készült, ezüstréteggel galvanizálva, 40 x 30 mm nagyságú, lent keresztezõdõ, fent
egymásba érõ tölgy és olajág. Az alsó keresztezõdés felett ívelt szalag ezüst szegéllyel, zöld tûzzománc borítással,
a zománcozott mezõben X., XX., XXX., XL. római számokkal. A Szolgálati Jel szalagja az elismerés kitûzõ változata.”

5. melléklet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelethez
„Melléklet a 15/1992. (X. 29.) IM rendelethez
A Szolgálati Jel leírása:
A Szolgálati Jel hagyományos, úgynevezett kitüntetés formátumú, szalagon függõ, 40 mm átmérõjû, rézötvözetbõl
készült egyoldalas vert érem. Az érem stilizált babérkoszorú által keretezett mezõben paragrafussal díszített
könyvábrázolás, amely a törvényt és a törvényességet jelképezi, mellette a szolgálati idõ jelképe a homokóra. A két
jelkép alatt a szolgálati éveket jelentõ számok: 10, 20, 30, illetve 40. A 10, 20, 30, illetve 40 év után járó változat színében
eltérõ: bronz színû a 10 év után járó, ezüst színû a 20 év után járó, illetve aranyozott színû a 30 és a 40 év után járó.
A Szolgálati Jel szalagja sötétlila, farkasfog mintájú beszövéssel; a farkasfog minta végig háromszínû, piros, fehér, zöld.”
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A belügyminiszter 33/2011. (IX. 29.) BM rendelete
az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjérõl szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszter és a 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter
egyetértésével –
a 7. § (1) bekezdése tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. § (2) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § (3) bekezdése tekintetében a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bc) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a következõket rendelem el:
1. §

Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése
2011. évi támogatásának rendjérõl szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 3. §
(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A jóváhagyott EU Önerõ Alap támogatás összege pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja meg. Ettõl
eltérni a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pont bc) alpontja szerinti támogatás esetén lehet.”

2. §

A BM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Ha az ivóvízminõség-javító beruházásokban részt vevõ pályázó
a) 2011. június 30-ig erre vonatkozóan megvalósítási szakaszra uniós támogatás iránt pályázatot nyújtott be, és a
közbeszerzési eljárás folyamatban van vagy befejezõdött, akkor az EU Önerõ Alap támogatás mértéke a pályázó saját
forrásának a 100%-a.
b) az a) pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, az EU Önerõ Alap támogatás mértéke akkor érheti el
a saját forrás 100%-át, ha a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerõt legalább részben közfoglalkoztatási
jogviszony keretében veszi igénybe, vagy a közbeszerzésekrõl szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó
építési beruházásai során a Kbt. szerint a résszempontok körében értékelhetõ, a munkanélküli vagy tartósan
munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot
alkalmazza.”

3. §

A BM rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) Ha a pályázó a pályázatban csatolt nyilatkozatában vállalja, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges
munkaerõt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy a Kbt. hatálya alá tartozó
építési beruházásai során a Kbt. szerint a részszempontok körében értékelhetõ, a munkanélküli vagy tartósan
munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot
alkalmazza, akkor az EU Önerõ Alap támogatás maximális mértéke 5 százalékponttal megemelkedik, kivéve, ha
a támogatás mértéke eléri a pályázó saját forrásának 100%-át.”

4. §

A BM rendelet 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az ivóvízminõség-javító beruházásban részt vevõ pályázó 2011. december 29-éig
nyújthat be pályázatot az Igazgatósághoz. A beadási határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó az
informatikai rendszerben az igénylést 2011. december 29-én éjfélig rögzítette és azt legkésõbb 2011. december 30-án
postára adta. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.”
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5. §

A BM rendelet 7. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[ Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha]
„b) adósságrendezési eljárás alatt áll, kivéve a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti esetet,”

6. §

A BM rendelet 14. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjérõl szóló 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról szóló
33/2011. (IX. 29.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módosító rendelet) megállapított 3. § (3) bekezdését és a 3. §
(5)–(6) bekezdését a Módosító rendelet hatálybalépésekor a már benyújtott pályázatokra és megkötött szerzõdésekre
is alkalmazni kell.”

7. §

(1) A Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntetõ cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet 8. §
(2) bekezdésében a „minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „Hivatalos Értesítõben” szöveg lép.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó
szerveknél történõ végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „minisztérium hivatalos
lapjában” szövegrész helyébe a „Hivatalos Értesítõben” szöveg lép.
(3) A közterület-felügyelõk egyenruha-ellátásáról, a felügyelõi jelvényrõl és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.)
BM rendelet 12. § (2) bekezdésében a „Belügyi Közlönyben” szövegrész helyébe a „Hivatalos Értesítõben” szöveg lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A honvédelmi miniszter 10/2011. (IX. 29.) HM rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében, a 34. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont k) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya
a) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet 8. címe alatti fejezeti kezelésû
elõirányzatokra,
b) az elõzõ évekrõl áthúzódó, a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá rendelt
fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványára,
c) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján év
közben megállapított új fejezeti kezelésû elõirányzatokra
(az a)–c) pont szerinti elõirányzatok a továbbiakban együtt: elõirányzatok) terjed ki.
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(1) Ha az elõirányzat felhasználására vonatkozó szabályokat más jogszabály határozza meg, e rendeletet csak az abban
nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.
(2) A kölcsönökbõl származó követelések behajtásának, a behajthatatlannak minõsített követelések leírásának részletes
szabályaira – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembevéve – a HM fejezet egységes számviteli politikája és számlarendje,
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletére vonatkozó jogszabály és az egyéb jogszabálynak nem minõsülõ belsõ
jogi norma az irányadó.

2. Értelmezõ rendelkezések
3. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. kötelezettségvállaló: a miniszter, továbbá az általa az Ámr. 109. § (9) bekezdése szerinti szabályzatban
meghatározott személy,
2. szakmai felügyeletet ellátó személy: a kezelõ szerv HM Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerinti hivatali felettese
vagy szolgálati elöljárója,
3. kezelõ szerv: az egyes elõirányzatok kezelésére az 1. mellékletben kijelölt, a szakmai teljesítés igazolására,
az utalványozásra, az érvényesítésre, pályázati felhívás kiadására, a támogatási szerzõdés megkötésének, illetve
módosításának elõkészítésére, a kedvezményezett beszámoltatására, a támogatás felhasználásának ellenõrzésére,
valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére feljogosított, illetve kötelezett szervezet.
(2) A központilag kezelt lakástámogatások elõirányzata esetében a pénzforgalom rendezését, továbbá a könyvvezetést
és a beszámolást a – a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott központi ellátás
keretében – a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) a kezelõ szervvel
együttmûködve végzi.

II. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
3. Közös szabályok
4. §

A rendelkezésre álló források szabályszerû, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért, az elõirányzatok
szakmai felügyeletét ellátó személy felel, aki – az éves beszámoló, illetve a zárszámadás keretében – a kezelõ szerv által
a 10. § (1) bekezdés szerinti beszámolók alapján az elõirányzatok felhasználásáról, a megvalósított szakmai célokról,
a nevesített feladatok végrehajtásáról és az elõirányzat-maradványról összeállított beszámolót jóváhagyja.

5. §

(1) Az elõirányzatok terhére az elõirányzatok mértékéig kötelezettség vállalható úgy, hogy a pénzügyi teljesítés
határideje – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – nem haladhatja meg a tárgyévet követõ év
június 30-át.
(2) Az elõirányzatok terhére nem nyújtható támogatás, ha az a következõ évekre is átnyúlik és a támogatás célja
a kedvezményezett mûködésének támogatása vagy nem bizonyítható a többéves kötelezettség indokoltsága, illetve
a támogatott tevékenység több évre átnyúló jellege.

6. §

Az elõirányzatok fejezeten belüli költségvetési (al)címeken, illetve fejezetek között történõ felhasználása esetén,
az érintett fejezet vagy fejezetek hatáskörében elõirányzat-módosítást kell végrehajtani.

7. §

(1) Az elõirányzatok mûködtetéséhez kapcsolódó kincstári számlavezetési és rendelkezésre állási díjak kifizetése
– a (2) bekezdésben foglalt elõirányzat kivételével – a 29. § szerinti elõirányzat terhére történik.
(2) A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz elõirányzat a rendelkezésre állási díj
fedezetét is tartalmazza.
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4. Az elõirányzatok rendelkezésre bocsátásának módja, elõleg folyósítása
8. §

A támogatás, illetve kifizetés pénzügyi teljesítésére kizárólag pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott pénzforgalmi
számlára történõ átutalással kerülhet sor.

9. §

(1) Az elõirányzatok felhasználása
a) pályázati úton,
b) a költségvetési törvényben címzetten nevesített szervezetek részére egyedi döntéssel, utólagos elszámolással
történõ, vissza nem térítendõ támogatás nyújtásával, vagy
c) a Magyar Állammal kötött szerzõdésekbõl adódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos kifizetéssel
történik.
(2) A támogatások rendelkezésre bocsátása az Ámr. 110. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezettek
(a továbbiakban: kedvezményezett) részére elõfinanszírozással valósul meg.
(3) A kedvezményezett a támogatási szerzõdésben meghatározott teljesítési határidõ szerint köteles benyújtani a 10. §
(1) bekezdés szerinti pénzügyi elszámolást a kezelõ szerv részére.
(4) A pénzügyi elszámolás maradványösszegét a kedvezményezett köteles a végsõ elszámolás benyújtásával egyidejûleg
– a támogatási szerzõdés számára történõ hivatkozással – visszautalni a támogatást nyújtó számlájára. A keletkezett
maradvány visszautalásáról az elszámolás során a kedvezményezett nyilatkozni köteles.
(5) Amennyiben a mûködési támogatás kedvezményezettje a tárgyévet megelõzõ évben is részesült mûködési
támogatásban, – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a tárgyévi támogatási szerzõdés megkötésére és
a támogatás utalására az elõzõ évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után
kerülhet sor.
(6) Az (5) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik a „Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz” megnevezésû elõirányzatra, továbbá – figyelemmel a Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra – a 25.
és 26. § szerinti elõirányzatokra.

5. A beszámolás és a visszakövetelés rendje, a felhasználás ellenõrzési szabályai
10. §

(1) A beszámoló szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból áll.
(2) A pénzügyi elszámolás számlaösszesítõbõl és a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak,
a kifizetést igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerû és a céljának megfelelõ felhasználását igazoló
egyéb okmányoknak, a kedvezményezett hivatalos képviselõje által hitelesített másolatából áll. A költségek
felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, melyben jeleznie
kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplõ összegbõl mennyit számolt el a szerzõdésszámmal hivatkozott támogatási
szerzõdés terhére.
(3) A kedvezményezett köteles az eredeti számviteli bizonylatokat, kifizetést igazoló bizonylatokat és egyéb okmányokat
a pénzügyi elszámolás elfogadását követõ 5 évig megõrizni és a támogatás felhasználásának ellenõrzésére
jogszabályban feljogosított szervek, valamint a kezelõ szerv vagy meghatalmazottja részére a helyszíni ellenõrzés
során bemutatni. A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

11. §

(1) A kezelõ szerv a beszámolót szakmai és pénzügyi szempontból ellenõrzi.
(2) A kezelõ szerv a beszámoló, részbeszámoló elfogadásáról, illetve az esetleges visszafizetési kötelezettségrõl
a támogatási szerzõdésben rögzített határidõn belül írásban értesíti a kedvezményezettet.

12. §

(1) Jogosulatlanul igénybe vett, vagy felhasznált támogatás esetén a támogatás visszakövetelésérõl szóló értesítésben
a kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, hogy ha a jogosulatlanul igénybe vett támogatás nem, vagy csak részben
kerül visszafizetésre, vagy ha az értesítés kézbesítését követõ 30 napon belül a visszafizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, úgy a kezelõ szerv kezdeményezheti a támogatás kamattal növelt összege iránti követelés bírósági úton
történõ érvényesítését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésben meg kell határozni – a számlatulajdonos nevének egyidejû feltüntetésével – azt
a számlaszámot, amelyre a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizetni köteles.
(3) A kezelõ szerv a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes
indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt adhat. A visszafizetéstõl eltekinteni nem lehet.
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(1) A kezelõ szerv a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségek betartását dokumentum alapú és helyszíni
ellenõrzés formájában valósíthatja meg.
(2) Az ellenõrzés céljából a kedvezményezettek kötelesek a támogatások felhasználásával kapcsolatos dokumentációt
elkülönítetten nyilvántartani.

6. A pályázatok lebonyolításának és a nyújtható támogatások különös szabályai
14. §

(1) A pályázati felhívást a miniszter által vezetett minisztérium honlapján kell közzétenni.
(2) A pályázati felhívás tartalmi kellékei:
a) pályázat kódszáma,
b) a pályázat témaköre,
c) az arra történõ felhívás, hogy a pályázó ismertesse tevékenységével elérni kívánt célcsoportot,
d) a pályázati kategóriák,
e) a pályázati összegbõl a szervezet mûködési költségeire fordítható hányad, amely maximum az elnyert összeg
15–25%-a lehet.
(3) A pályázati adatlap mintaokmányát a 2. melléklet, a pályázati elszámolás mintaokmányát pedig a 3. melléklet
tartalmazza.

15. §

(1) A kezelõ szerv vezetõje legkésõbb a pályázati felhívás közzétételéig a pályázatok objektív elbírálásához szükséges
pontrendszert alakít ki.
(2) A pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) tartalmi szempontok:
aa) a pályázati felhívás céljának való megfelelés,
ab) a projekt megvalósíthatósága,
ac) szakmai színvonal,
b) hatékonysági szempontok:
ba) az elérni, megszólítani kívánt célcsoport,
bb) az ágazati (szakmai) célhoz való illeszkedés, a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség társadalmi
beágyazottságának növelése,
bc) társadalmi hasznosság,
c) költségvetési szempontok:
ca) költséghatékonyság,
cb) önrész nagysága,
d) a pályázóval kapcsolatos információk:
da) szakmai referenciák,
db) személyi háttér,
dc) együttmûködések más szervezetekkel.

16. §

(1) A beérkezett pályázatokat a kezelõ szerv vezetõje által, állományából létrehozott bizottság – a 17. § (1)–(3) bekezdései
figyelembevételével – értékeli és a benyújtási határidõ napját követõ 30. napig javaslatot terjeszt fel – a HM
közigazgatási államtitkára útján – a kötelezettségvállaló részére a támogatottak körére és a támogatások összegére.
(2) A bizottságba a kezelõ szerv vezetõje szakértõket hívhat meg.
(3) A bizottság tagjai között a beérkezett pályázatok vizsgálat céljából történõ kiosztása véletlenszerûen történik.

17. §

(1) A határidõ lejárta után beérkezett pályázatot érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(2) A határidõre beérkezett pályázatot el kell utasítani, amennyiben
a) a pályázat a pályázati kiírás témakörétõl eltér,
b) a pályázó a pályázati kiírásban elõírt mellékleteket nem nyújtja be, vagy
c) a hiánypótlásnak a (3) bekezdés szerinti határidõre nem vagy hiányosan tesz eleget.
(3) Amennyiben a határidõre beérkezett pályázatnak a pályázati kiírásban elõírt valamely melléklete hiányos, vagy
számszaki hibát tartalmaz, a pályázó azt az erre vonatkozó értesítés kézhezvételétõl számított 8 napon belül jogosult
pótolni.
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(4) A kötelezettségvállaló a javaslatokat figyelembe véve 8 napon belül dönt a támogatottak körérõl és a támogatások
összegérõl.
(5) A kezelõ szerv a kötelezettségvállaló (4) bekezdés szerinti döntését követõen haladéktalanul közzéteszi a nyertes
pályázók névsorát a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, és írásban tájékoztatja a pályázatot benyújtókat
a döntés eredményérõl vagy az elutasítás tényérõl. A nyertes pályázók részére megküldött értesítés tartalmazza
a támogatási szerzõdés aláírásával kapcsolatos információkat is.
18. §

A kötelezettségvállaló a nyertes pályázókkal az elnyert pályázati összeg erejéig a döntést követõ 30. napig támogatási
szerzõdést köt.

19. §

(1) Ha a beérkezett pályázatok szerinti támogatási igény nem éri el a támogatásra szánt keretösszeget, a maradvány
a miniszter újabb döntésével, az adott pályázattal azonos jogcímen felhasználható.
(2) Ha a beérkezett érvényes pályázatok szerinti támogatási igény meghaladja a támogatásra szánt keretösszeget,
a pályázatot benyújtók az értékelési pontrendszer alapján felállított sorrend szerint, a rendelkezésre álló keretösszeg
határáig részesülnek az igényelt támogatásban.

7. A kifogás
20. §

(1) A kifogást a kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétõl vagy – valamely döntés, intézkedés elmaradásával
kapcsolatos kifogás esetén – az intézkedés, döntés elmaradásáról való tudomásszerzéstõl számított 8 napon belül
írásban, a miniszternek címezve, a támogatás nyújtására szolgáló elõirányzat 1. melléklet szerinti kezelõ szervéhez
lehet benyújtani.
(2) Ha a pályázó vagy a kedvezményezett kifogást nyújt be, annak tartalmaznia kell
a) a kifogással érintett pályázat, támogatási igény, támogatás azonosítására szolgáló adatokat (a pályázati
azonosítót, a szerzõdés- vagy nyilvántartási számot),
b) a kifogás benyújtójának nevét vagy megnevezését,
c) a kifogásolt vagy elmaradt intézkedés, döntés meghatározását, valamint
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, döntéssel megsértett
jogszabályhely, illetve pályázati szabály pontos megjelölését.
(3) Egy intézkedéssel, döntéssel összefüggésben egyazon igénylõ vagy kedvezményezett részérõl csak egy alkalommal
nyújtható be kifogás.

21. §

(1) A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha
a) a kifogás a 20. §-ban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
b) a kifogást határidõn túl nyújtották be,
c) a kifogást nem a benyújtására jogosult nyújtotta be, vagy
d) a kifogás az érdemi vizsgálat nélküli elutasítással azonos tárgyú, már elbírált, vagy érdemi vizsgálat nélkül
elutasított kifogás ismételt benyújtására irányul.
(2) A kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában –a miniszter kivételével – nem vehet részt az, aki a kifogással érintett
pályázati eljárásban, döntés meghozatalában részt vett, vagy a kifogással érintett intézkedést elrendelte vagy annak
megtételét elmulasztotta.
(3) A kezelõ szerv a kifogással kapcsolatos szakmai álláspontjáról, a kifogás elbírálásával kapcsolatos döntés
meghozatalához szükséges iratok másolatának csatolásával a kézhezvételt követõ 5 munkanapon belül jelentést
terjeszt fel a miniszter részére.
(4) A kifogásról a miniszter a kifogás benyújtását követõ 30 napon belül dönt és a kifogás tárgyában hozott, indokolással
ellátott döntésérõl a kifogás benyújtóját, továbbá az érintett kezelõ szervet értesíti.
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III. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
8. Központilag kezelt lakástámogatások (8/1/5)
22. §

(1) Az elõirányzat a honvédelmi szervezettel hivatásos és szerzõdéses szolgálati, kormánytisztviselõi, valamint
közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek lakásépítésének és -vásárlásának támogatására nyújt fedezetet.
Az elõirányzat miniszteri döntés szerint – megállapodás alapján – visszatérítendõ, hosszú lejáratú lakáscélú
munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendõ támogatás folyósítására használható fel.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, az (1) bekezdés szerinti személyek részére az OTP Bank Nyrt.-n keresztül
történõ kifizetéssel valósul meg.

9. Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) kiadásai (8/2/1)
23. §

(1) Az elõirányzat a NATO és az EU részére felajánlott készenléti alegységek felkészülése és alkalmazása során felmerülõ
kiadások fedezetét biztosítja.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, támogatásértékû kiadásként és bevételként kerül elszámolásra.

10. Társadalmi szervek támogatása (8/2/3)
24. §

(1) Az elõirányzat fedezetet biztosít a Magyar Hadtudományi Társaság, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos
Szövetsége, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, a Magyar Tartalékosok Szövetsége, a Magyar
Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség, a Budapesti Honvéd
Sportegyesület, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetsége, a Honvéd Kulturális Egyesület, a Magyar Atlanti Tanács, a honvédségi szakszervezetek
és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége mûködésének és alapszabályban rögzített feladatai végrehajtásának
támogatására, továbbá a társadalmi szervezetek pályázati úton történõ támogatására.
(2) Oktatási, kulturális, szociális, sport, kommunikációs, hadisírgondozással kapcsolatos és egyéb, a honvédelem
alaptevékenységébe nem tartozó, de állami feladatot segítõ társadalmi szervezeteknek a „8/2/3/6 Társadalmi szervek
pályázati támogatása” megnevezésû elõirányzat terhére támogatás kizárólag pályázati úton nyújtható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat felhasználása közvetett módon, utólagos elszámolással történõ, vissza nem
térítendõ támogatás nyújtásával valósul meg.

11. Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támogatása (8/2/5)
25. §

(1) Az elõirányzat elsõdlegesen a nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok általános mûködésének elõsegítését
szolgálja. Ennek keretében támogatás nyújt:
a) a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaságnak, különösen
a toborzással, a kommunikációval, a kutatásokkal, az elemzésekkel, a kiadványokkal, hagyományápolással,
honvédelmi neveléssel, kulturális, szabadidõs és tömegsporttal kapcsolatos feladatokra;
b) a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságnak, különösen a térképészeti, a nyomdai
és egyéb sokszorosítási tevékenységekre;
c) a Monostori Erõd Hadkultúra Központ Mûemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -Hasznosító Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaságnak, különösen a történelmi hely, építmény, látványosság
mûködtetésre;
d) a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságnak,
különösen az üdültetési, a kulturális alaptevékenységgel, az informatikai oktatással kapcsolatos feladatokra,
illetve a központi kulturális rendezvényekre.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, utólagos elszámolással történõ, vissza nem térítendõ támogatás
nyújtásával valósul meg.
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12. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása (8/2/6)
26. §

(1) Az elõirányzat a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása fedezetéül
szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, utólagos elszámolással történõ, vissza nem térítendõ támogatás
nyújtásával valósul meg.

13. Nemzetközi kártérítés (8/2/15)
27. §

(1) Az elõirányzat a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos
eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint
a) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) feladatával összefüggésben a Magyar Köztársaság területén
tartózkodó külföldi fegyveres erõk által magyar harmadik félnek okozott károk, valamint
b) az MH által külföldi harmadik félnek vagy külföldi harmadik fél által az MH-nak külföldön okozott károk
megtérítésére nyújt fedezetet.
(2) A forgóalapként mûködõ elõirányzat forrását az elõzõ évi maradvány biztosítja.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, kifizetéssel valósul meg.

14. Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (8/2/25)
28. §

(1) Az elõirányzat az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében megvalósuló
beruházásokhoz a Magyar Köztársaság által nyújtott hozzájárulások pénzügyi fedezetét biztosítja.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, kifizetéssel valósul meg.

15. A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott
szolgáltatások díjai (8/2/38)
29. §

(1) Az elõirányzat a 7. § (1) bekezdése szerinti elõirányzatok mûködtetéséhez kapcsolódó számlavezetési és rendelkezésre
állási díjak kifizetésére nyújt fedezetet.
(2) Az elõirányzat forrását az elõzõ évi maradvány, továbbá évközi elõirányzat-átcsoportosítás biztosítja.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, kifizetéssel valósul meg.

16. Alapítványok, közalapítványok támogatása (8/2/39)
30. §

(1) Az elõirányzat a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatására, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott
feladatok támogatására, valamint a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz történõ
hozzájárulásra szolgál.
(2) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása és a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz jogcímek felhasználása közvetett módon, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott
feladatok támogatása közvetlen módon, utólagos elszámolással történõ, vissza nem térítendõ támogatás nyújtásával
valósul meg.

17. Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegû befizetések (8/2/40)
31. §

(1) Az elõirányzat, többek között biztosítja a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO nyugdíjrendszerhez,
a Béketámogató Mûveletekhez, a NAMSA költségvetéséhez, a NAMSA által kezelt SALIS és SEALIFT programokhoz,
a NAPMA költségvetéshez, a NAEW&C parancsnokság és AWACS gépek mûködési kiadásaihoz, a SAC programhoz,
a SHAPE Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint
a NATO-orosz Hadszíntéri Rakétavédelmi tanulmány költségeihez a magyar hozzájárulás fedezetét.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, kifizetéssel történik.
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18. Nemzetközi egyezményekben elõírt kötelezettségek alapján kötendõ közoktatási megállapodás
feladatai (8/2/41)
32. §

(1) Az elõirányzat a Stratégiai Légiszállítási Képesség biztosítása érdekében, a pápai bázisrepülõtéren dolgozó NAMO és
SAC tisztségviselõk, valamint a Boeing cég alkalmazottai gyermekeinek – megállapodás szerinti – oktatási költségeire
nyújt fedezetet.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetett módon, kifizetéssel történik.

19. Fejezeti tartalék (8/3)
33. §

(1) Az elõirányzat az elõre nem tervezett, de évközben szükségessé váló feladatok megoldására és eseti jellegû,
elháríthatatlan igények finanszírozására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
34. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok
2010. évi felhasználásának rendjérõl szóló 3/2010. (III. 2. ) HM rendelet.
(3) Hatályát veszti a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás
igazolásának módjáról szóló 2/2000. (I. 21.) HM–PM együttes rendelet.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 10/2011. (IX. 29.) HM rendelethez

KIMUTATÁS
elõirányzatok kezelésére kijelölt szervezetekrõl
Cím

Alcím

Jogcímc
soport

8

1

5

8

2

1

8

2

3

8

2

25

8

2

38

8

2

39

1

8

2

39

3

8
8

2
2

40
40

1
2

8

2

41

8

3

Jogcím

10

Megnevezés

Központilag kezelt lakástámogatási
elõirányzatok – Lakástámogatás
Válságkezelõ és békemûveletek keretében
felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége
(MEASZ)
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához (NSIP)
A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal
összefüggésben felmerült, a Magyar
Államkincstár által nyújtott szolgáltatások
díjai
Magyar Futball Akadémia Alapítvány
támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló
törvényt végrehajtó közalapítványhoz
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös
finanszírozású védelmi alapjaihoz
Nemzetközi egyezményekben elõírt
kötelezettségek alapján kötendõ közoktatási
megállapodás feladatai
Fejezeti tartalék

Kezelõ szerv

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi
Hivatal
HM KPH
HM Társadalmi Kapcsolatok és
Hadisírgondozó Hivatal
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi
Hivatal
HM KPH

HM Társadalmi Kapcsolatok és
Hadisírgondozó Hivatal
HM Társadalmi Kapcsolatok és
Hadisírgondozó Hivatal
HM KPH
HM KPH
HM Társadalmi Kapcsolatok és
Hadisírgondozó Hivatal
HM KPH
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2. melléklet a 10/2011. (IX. 29.) HM rendelethez

HONVÉDELMI SZERVEZET
PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázat (pontos cím meghatározás)
I. Pályázó adatai
II. Pályázat bemutatása
III. Költségvetés
IV. Mellékletek
A mellékleteket sorszámmal ellátva és sorszám szerint rendezve kell az adatlaphoz csatolni.
1. sz. hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl
2. sz. a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának közjegyzõvel hitelesített másolata
3. sz. a pályázó számlavezetõ pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetõképességérõl
4. sz. nyilatkozat
I. A PÁLYÁZÓ ADATAI
1. A pályázó

2. A pályázó adószáma (saját)
3. A pályázó bankszámlaszáma (saját)
4. A pályázó statisztikai száma
5. A pályázó hivatalos, kötelezettségvállalásra
jogosult képviselõjének

6. Az elmúlt 1–3 évben elnyert-e HM által kiírt
pályázatot?

neve
székhelye
postai címe
telefonszáma
faxszáma
e-mail címe
honlapja
számlavezetõ bank neve
neve
beosztása
telefonszáma
faxszáma
e-mail címe
év
összeg (E Ft)
pályázat tárgya
év
összeg (E Ft)
pályázat tárgya
év
összeg (E Ft)
pályázat tárgya
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II. A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA
1. A pályázat címe (max. 60 karakter)
2. Kategória
3. A megjelölt programon való részvétel
terjesztésének módja
4. A pályázat rövid leírása
5. A pályázat célcsoportja(i) és annak nagysága

6. Pályázati program szükségességének
indoklása
7. Melyek a pályázat hosszú távú hatásai?
8. Megvalósítás idõtartama

célcsoport 1
– nagysága (fõ)
célcsoport 2
– nagysága (fõ)
célcsoport 3
– nagysága (fõ)

...... év ............... hó ...... napjától
...... év .................. hó ...... napjáig

III. KÖLTSÉGVETÉS
érték: (E Ft)
Tevékenységek megnevezése

1. Dologi költségek
1.1. Közvetlen mûködési költségek
– fénymásolás, papír
– telekommunikáció
– fordítás
– szállítás
– utazás
– egyéb
1.2. Szervezés, lebonyolítás költségei
– bérleti díj
– díszlet
– catering
– technika
– nyomdai elõkészítés
– nyomdai költség
– marketingköltség
– szállás
– egyéb
2. Személyi költségek
– bérjellegû kifizetés
– szakértõi díj
– lektorálás
– egyéb
Összesen:

Saját erõforrás

Az elnyerni kívánt pályázati
összeg

Összesen

MAGYAR KÖZLÖNY
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IV. MELLÉKLETEK

1.
2.
3.

4.
5.
6.

NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén, a pályázaton elnyerhetõ összeg kedvezményezettjének neve,
a pályázat tárgya, az elnyert összeg szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámolási
eljárás nincs folyamatban, 60 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve ezekre vonatkozólag a támogatási szerzõdés
lejártáig bejelentési kötelezettséget vállalok.
Hozzájárulok a pályázat szabályszerûségének és a pályázattal elnyert összeg rendeltetésszerû felhasználásának
szerzõdésben meghatározott szervek általi ellenõrzéséhez.
A pályamû tulajdonjogot és harmadik személy jogosultságát nem sérti.
A pályázati felhívást és útmutatót ismerem, a pályázat az abban foglaltak figyelembevételével készült.
20... .................. hó ...... nap

.........................................
cégszerû aláírás

3. melléklet a 10/2011. (IX. 29.) HM rendelethez
Támogatott szerv neve:
Címe:
Ügyintézõ:
Tel.:

Szerzõdés száma:

A támogatás jogcíme:

Költségvetési támogatás elszámolása
(Csatolandó: számlák hiteles másolati példányai)
sz. oldal
Sorszám*

Pénztári vagy
bankbizonylat
száma

Számla száma

Számla kelte

Szállító
megnevezése

Felhasználás
jogcíme (termék
vagy szolgáltatás
megnevezése)

Átvitel/összesen:

Érték
Ft
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A sor minden oszlopa kötelezõen kitöltendõ!
Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és
számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre
és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett
bizonylatok szabályszerû érvénytelenítése megtörtént, más
elszámolásban felhasználásra nem került.
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1. 20... évi támogatás összege:
2. Felhasználás összesen:
Maradvány (1.–2.):

20... .................. hó ...... nap
..............................................
cégszerû aláírás
P. H.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 29/2011. (IX. 29.) KIM rendelete
a Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl szóló
22/2006. (V. 18.) IM rendelet és a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ
Szolgálat mûködésérõl, valamint a céginformáció költségtérítésérõl szóló
1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosításáról
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. és 2. § tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §
b) pontjában, a 3. § tekintetében, a 128. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a következõket rendelem el:
1. §

A Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet
(a továbbiakban: R.) 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak a közlemény szövegét közvetlenül a céginformációs szolgálat részére küldik meg
postán, faxon vagy elektronikus úton, a közzétételi költségtérítés (többszöri közzétételi kötelezettség esetén
valamennyi megjelenési alkalom költségtérítése) befizetésének igazolásával együtt. A közzétételi költségtérítést a
befizetésre kötelezett nevében más is teljesítheti. Az átutalási megbízás vagy a fizetési számlára történõ készpénz
befizetési nyomtatvány „közlemény” rovatában a közzétételre köteles cég vagy egyéb szervezet nevét és
cégjegyzékszámát is szerepeltetni kell.”

2. §

Hatályát veszti az R. 7. § (1) bekezdés b) pontja.

3. §

A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat mûködésérõl, valamint a céginformáció
költségtérítésérõl szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A céginformáció iránti kérelmet papír alapú vagy elektronikus nyomtatványon kell benyújtani a céginformációs
szolgálathoz. A nyomtatvány a céginformációs szolgálat honlapján, illetve papír alapú formában a céginformációs
szolgálat ügyfélszolgálati irodájában (Budapest V., Báthory u. 12.) áll rendelkezésre. A céginformáció iránti kérelem
elektronikus úton a kormányzati portál útján is benyújtható.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 111. szám

28787

A nemzeti erõforrás miniszter 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában, valamint h) pontjában, a 3. §
tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az orvosi bélyegzõkrõl szóló 20/1991. (XI. 5.) NM rendelet módosítása
1. §

Az orvosi bélyegzõkrõl szóló 20/1991. (XI. 5.) NM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A bélyegzõn az orvos és a fogorvos mûködési nyilvántartásban szereplõ egészségügyi tevékenység során használt
nevét (a továbbiakban: orvosi név), az alapnyilvántartási számát és az „orvos” szót kell feltüntetni.”

2. §

Az R.1.
a) 2. § (4) bekezdésében az „orvos neve” szövegrész helyébe az „orvosi név” szöveg,
b) 2. § (7) bekezdésében az „orvos nevét és nyilvántartási számát” szövegrész helyébe az „orvosi nevet és
alapnyilvántartási számot” szöveg, az „A nyilvántartási számot” szövegrész helyébe az „Az alapnyilvántartási
számot” szöveg
lép.

2. A mentésrõl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása
3. §

Hatályát veszti a mentésrõl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 1. melléklet II/B. Mentõjármûvek rész elsõ bekezdésében
az „a mûködési engedély kiadásakor” szövegrész.

3. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek alap- és mûködési nyilvántartásáról, valamint
a mûködési nyilvántartásban nem szereplõ személyek tevékenységének engedélyezésérõl szóló
18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása
4. §

Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek alap- és mûködési nyilvántartásáról, valamint a mûködési
nyilvántartásban nem szereplõ személyek tevékenységének engedélyezésérõl szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R.2.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) az 1/A. § szerinti egészségügyi szakképesítést szerzett személyekre,
b) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. § (4) bekezdésében meghatározott
személyre és szervre,
c) az 1/A. § szerinti szakképesítések megszerzésérõl oklevelet, bizonyítványt kiállító szervekre, valamint az
egészségügyi szakképesítéseknek a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény,
valamint az Eütv. 110. § (17) bekezdése szerinti elismerését végzõ hatóságokra,
d) az a) és b) pont szerinti személyeket a képesítésük szerinti munkakörben foglalkoztató egészségügyi szolgáltatókra,
e) az a) és b) pont szerinti személyekrõl az Eütv. 110–112. §-a szerinti nyilvántartást vezetõ szervre,
f) az Eütv. 113. § (4) bekezdése szerinti közfeladatot ellátó személyek munkáltatójára,
g) az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsra (a továbbiakban: ESZTT),
h) az egészségügyi szakmai továbbképzést végzõ szervezetekre és intézményekre,
i) az Eütv. 113/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti szervre,
j) az Eütv. 112/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti bûnügyi nyilvántartó szervre,
k) az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 21. §-ában
meghatározott etikai bizottságra,
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l) a szakmai kamarákra,
m) a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezetõ szervekre,
n) az elhalálozás tényét bejelentõ népegészségügyi szakigazgatási szervre és
o) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra
terjed ki.”
5. §

Az R.2. Az „Alapnyilvántartás” alcímet követõen a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Az egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásába az egészségügyi tevékenység folytatására jogosító,
Magyarországon szerzett, valamint külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert,
a) alap-, közép-, emeltszintû vagy felsõfokú szakképzés keretében megszerzett szakképesítést,
b) felsõoktatási alap-, mester- vagy egységes osztatlan képzés keretében megszerzett végzettséget és
szakképzettséget, vagy ezzel a felsõoktatásról szóló törvény alapján egyenértékû fõiskolai vagy egyetemi szintû
végzettséget tanúsító oklevelet,
c) egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképesítést, vagy
d) az Eütv. 104. §-ában meghatározott nem konvencionális eljárások körébe tartozó szakképesítést
szerzett személyek vehetõk fel.”

6. §

(1) Az R.2. 3. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki és a § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alapnyilvántartás adataiban bekövetkezõ változást a Hivatal a nyilvántartási lapon a változásról történõ
tudomásszerzést követõen haladéktalanul átvezeti. Az alapnyilvántartás adataiban bekövetkezõ változás
átvezetésére az érintett kérelme vagy hivatalból történõ tudomásszerzés alapján kerül sor.
(2) Az Eütv. 111. § (3) bekezdés a) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást az alapnyilvántartásban szereplõ
személy a Hivatalnak a változást követõ 30 napon belül bejelenti. Névváltozás esetén az alapnyilvántartási sorszámot
per jelzésû sorszámmal kell kiegészíteni. A bejelentéshez, valamint kérelemre történõ átvezetés esetén a kérelemhez
mellékelni kell – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdésében meghatározottak kivételével – az adatváltozást igazoló eredeti okiratot
vagy annak hiteles másolatát.”
(2) Az R.2. 3. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A Hivatal – az orvosi bélyegzõ elkészítése érdekében – az alapnyilvántartásba vett orvos és fogorvos természetes
személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyérõl és alapnyilvántartási számáról elektronikus úton értesíti
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (a továbbiakban: OEP).
(5) Az alapnyilvántartásba vett személy halála esetén az orvosi bélyegzõ bevonása, az egészségügyi tevékenység
során használt név megváltozása esetén az orvosi bélyegzõ cseréje érdekében a Hivatal a (4) bekezdés szerinti módon
értesíti az OEP-et.”
(3) Az R.2. 3. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségügyi tevékenység során használt név megváltozása esetén, az (5) bekezdés szerinti értesítést
követõen az OEP haladéktalanul gondoskodik az érintett személy részére az orvosi bélyegzõkrõl szóló miniszteri
rendeletben meghatározott ideiglenes orvosi bélyegzõ átadásáról.
(7) Az egészségügyi tevékenység során használt név megváltozása, valamint az ideiglenes orvosi bélyegzõ átadása
közötti idõszakban az érintett a korábbi orvosi bélyegzõjét jogosult használni.”

7. §

Az R.2. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az érintett adatainak változását a mûködési nyilvántartási lapon a Hivatal vezeti át, továbbá kérelemre
gondoskodik új igazolvány kiállításáról.”

8. §

Az R.2. 8. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Eütv. 113. § (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben a továbbképzési kötelezettség teljesítése nyolc évnél nem
régebben teljesített, a mûködési nyilvántartás megújításához szükséges szakmai gyakorlattal igazolható.
(6) A mûködési nyilvántartás megújítására irányadó kérelmet legkorábban a mûködési nyilvántartási ciklus lejáratának
idõpontját megelõzõ egy évvel, de legkésõbb a lejárat idõpontjáig kell benyújtani.
(7) A Hivatal a mûködési nyilvántartást az Eütv.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén újabb
öt éves idõtartamra újítja meg.”
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9. §

Az R.2. 8/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/A. § (1) A mûködési nyilvántartás Eütv. 113. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítását a nyilvántartott személy
akkor kérheti, ha az egészségügyi tevékenységének végzése az alábbi indokokra tekintettel szünetel:
a) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjérõl és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirõl szóló 33/2007.
(III. 7.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,
b) gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj nyilvántartott személy általi igénybe vétele,
c) balesetbõl vagy tartós betegségbõl fakadó keresõképtelenség,
d) 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása, vagy
e) a honvédelemrõl szóló törvény szerinti
ea) katonai, illetve polgári szolgálat teljesítése, vagy
eb) honvédelmi munkakötelezettség teljesítése.
(2) Ha a mûködési nyilvántartás tartama alatt az egészségügyi dolgozó az Eütv. 113. § (4) bekezdése szerint közfeladat
ellátására tekintettel szünetelteti egészségügyi tevékenységét, a közfeladat-ellátással nem érintett idõszak
tekintetében az (1) bekezdés alapján is kérheti egy alkalommal a mûködési nyilvántartása meghosszabbítását.
(3) Az a személy, akinek a mûködési nyilvántartása közfeladat ellátására tekintettel került meghosszabbításra,
a közfeladat ellátásának megszûnését – az egészségügyi tevékenységvégzés megkezdéséig – bejelenti a Hivatalnak,
ha az egészségügyi tevékenységet ezen a jogcímen több mint három évig szüneteltette.
(4) A meghosszabbítás iránti kérelmet a szünetelésre okot adó tény, körülmény igazolásával együtt legkésõbb
a mûködési nyilvántartás lejártának napjáig kell benyújtani.”

10. §

Az R.2. 8/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/C. § A szünetelésre okot adó körülmény megszûnését a mûködési nyilvántartásban szereplõ személy
a megszûnéstõl számított 30 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak. Ha a bejelentés szerint a körülmény
a mûködési nyilvántartás meghosszabbításáról hozott határozatban foglalt idõpontot megelõzõen megszûnt, a
Hivatal a mûködési nyilvántartás lejártának idõpontját határozatban módosítja.”

11. §

Az R.2. 8/D. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Eütv. 113/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja esetében az egészségügyi államigazgatási szerv határozatát közli
a Hivatallal.
(4) A mûködési nyilvántartásból történõ törlésrõl a Hivatal a törlést követõ tizenöt napon belül értesíti az egészségügyi
dolgozó munkáltatóját, az egészségügyi tevékenység végzése szerint illetékes kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervét, valamint az OEP-et.”

12. §

Az R.2. a következõ 8/E. §-sal egészül ki:
„8/E. § (1) Az egészségügyi dolgozó az Eütv. 112. § (4) bekezdés a)–g) és k)–m) pontja szerinti adatokban bekövetkezett
változást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a változás bekövetkezésétõl számított 30 napon belül köteles
bejelenteni. A bejelentéshez, valamint a kérelemre történõ átvezetéshez mellékelni kell – a Ket. 36. § (2) bekezdésében
foglaltak kivételével – az adatváltozást igazoló okiratot, vagy annak hiteles másolatát.
(2) Az elhalálozást a népegészségügyi szakigazgatási szerv jelenti a mûködési nyilvántartást vezetõ szervnek.
(3) Hivatalból, az adat keletkezését vagy változását követõ 30 napon belül – elektronikus úton – értesíti a Hivatalt
a) az ESZTT a szakvizsgát tett személyekrõl,
b) az 1. § h) pontja szerinti szervezetek és az egészségügyi dolgozók továbbképzésérõl szóló miniszteri rendeletekben
meghatározott továbbképzõ helynek minõsülõ intézmények az Eütv. 112. § (4) bekezdés c) pontja szerinti
továbbképzések elvégzésérõl, továbbá az Eütv. 104. §-ában meghatározott nem konvencionális eljárások körébe
tartozó szakképesítés megszerzésérõl,
c) a külföldi bizonyítvány vagy oklevél által tanúsított szakirányú egészségügyi szakképesítés és az egészségügyi
tudományterületen szerzett tudományos fokozat elismerésére, illetve a honosításra jogosult hatóság az elismerésrõl,
illetve a honosításról,
d) az illetékes szakmai kamara az Eütv. 112. § (4) bekezdés i) pontja szerinti adatokról,
e) az Ekt. 21. §-ában meghatározott, jogerõs határozatot hozó etikai bizottság az Eütv. 112. § (4) bekezdés j) pontja
szerinti tényekrõl.
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(4) A Hivatal a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését, valamint az egészségügyi tevékenység gyakorlására
irányuló jogosultság ellenõrzését végzõ külföldi szervtõl származó, az Eütv. 110. § (16) bekezdés b) pontja szerinti
adatokat rögzíti a mûködési nyilvántartásban szereplõ személy adatlapján.”
13. §

(1) Az R.2. 13. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és a § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2011. (IX. 29.) NEFMI rendelet
(a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelõzõen benyújtott meghosszabbítási kérelmekre e rendeletnek a kérelem
benyújtásakor hatályos rendelkezései az irányadók.
(3) Az R. hatálybalépését megelõzõen hatályos 8/A. § (3) bekezdését a 2009. január 1-jét követõen indult
meghosszabbítási kérelmek esetében kell alkalmazni. A 2009. január 1-je elõtt meghosszabbított mûködési
nyilvántartások tekintetében az R. hatálybalépését megelõzõen hatályos 8/A. § (3) bekezdése szerinti idõtartamba
a 2008. december 31-ét követõ idõszak számítandó be.”
(2) Az R.2. 13. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (8) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik azt az esetet, amikor a Hivatal hivatalból történõ eljárása
során az alap- vagy a mûködési nyilvántartás tekintetében új nyilvántartási számot határoz meg és ezzel egyidejûleg
a korábban kiadott alap- vagy mûködési nyilvántartási számot törli az alap- és a mûködési nyilvántartásból.”

14. §

(1) Az R.2. 2. melléklet I. pontja a következõ 1a. alponttal egészül ki:
„1a. egészségügyi tevékenység során használt név”
(2) Az R.2. 2. melléklet III. 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. az Eütv. szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésének ténye, vagy a továbbképzési kötelezettség alóli
mentesülés ténye”
(3) Az R.2. 3. melléklet II. pontja a következõ 1a. alponttal egészül ki:
„1a. egészségügyi tevékenység során használt név”
(4) Az R.2. 3. melléklet VIII. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„VIII. Elméleti továbbképzés teljesítése, vagy az elméleti továbbképzés alóli mentesülés indoka”
(5) Az R.2. 3. melléklet XIX. pont 3. b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Meghosszabbítási kérelemhez:)
„b) a 8/A. § (1) bekezdésében meghatározottak igazolására szolgáló dokumentumokat.”

15. §

Az R.2.
a) 2. § (1) bekezdésében az „1. § a) pontja” szövegrész helyébe az „1/A. §” szöveg,
b) 4. §-ában
ba) az „1. § a) pontja” szövegrész helyébe az „1/A. §” szöveg,
bb) az „Eütv. 112–113. §-aiban” szövegrész helyébe az „Eütv. 112–113/B. §-ában” szöveg,
c) 2. melléklet VIII. pontjában az „Az egészségügy területén a szakértõi mûködéssel kapcsolatos egyes kérdések
szabályozásáról szóló 14/1972. (VII. 15.) EüM rendelet” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi szakértõi
tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet” szöveg,
d) 3. melléklet
da) IX. pont 1. alpontjában az „az egészségügy területén a szakértõi mûködéssel kapcsolatos egyes kérdések
szabályozásáról szóló 14/1972. (VII. 15.) EüM rendelet” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szakértõi
tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet” szöveg,
db) X. pont 5. alpontjában az „Eütv. 113. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „Eütv. 113. § (5) bekezdése”
szöveg,
dc) XVII. pontjában az „Eütv. 112/B. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „Eütv. 112/A. § (3) bekezdése” szöveg,
dd) XVIII. pontjában az „Eütv. 112/B. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „Eütv. 112/A. § (1) bekezdése”
szöveg, és
de) XIX. pont 2. b) és 4. c) alpontjában az „Eütv. 112/B. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Eütv. 112/A. §
(1) bekezdésében” szöveg
lép.
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16. §

Hatályát veszti az R.2.
a) 2. § (3) bekezdésében az „ , illetve hatóság, a klinikai szakpszichológusok esetében az egészségügyi szakképzést
folytató intézmény” szövegrész,
b) 7. § (3) bekezdésében a „[Eütv. 113. § (1) bekezdés]” szövegrész,
c) 8/D. § (2) bekezdésében az „az Eütv. 112. § (5) bekezdése alapján” szövegrész, és
d) 12. § (5) bekezdés a) pontja.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 49/2011. (IX. 29.) NFM rendelete
a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2011. évi
felhasználásának rendjérõl szóló 38/2011. (VII. 20.) NFM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 54. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2011. évi felhasználásának rendjérõl szóló
38/2011. (VII. 20.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
(A tartalék elõirányzat a részben európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek elõre nem látható
kiadásainak finanszírozására használható fel, különösen a következõ esetekben:)
„e) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerzõdés a Kormány döntése következtében
megszüntetésre került.”

2. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A 6. § szerinti esetekben a tartalék terhére történõ finanszírozást az adott programért felelõs irányító hatóság
kezdeményezi. A tartalék felhasználásról szóló igényt az NFÜ gazdasági vezetõje részére kell eljuttatni. Az NFÜ a
beérkezett igényeket idõrendi sorrendben dolgozza fel, és a tartalék elõirányzat terhére elõirányzat-átcsoportosítással
teljesítheti. A 6. § c) pontja szerinti finanszírozási igényrõl annak teljesítésével egyidejûleg az államháztartásért felelõs
minisztert tájékoztatni kell. Ha a tartalék eredeti elõirányzata teljes összegben felhasználásra kerül, a 6. § szerinti
kiadások fedezetét az európai uniós bevételek zavartalan lehívása érdekében az érintett európai uniós elõirányzat
támogatási elõirányzata terhére kell biztosítani."

3. §

Az R. 2. Az elõirányzatok rendeltetésszerû felhasználása alcíme a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. kizárólagos joggal végzi el a 2007–2013 programozási
idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásához kapcsolódó, az NFÜ és a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. közötti külön
megállapodásban meghatározott dokumentumok digitalizálását és dokumentumkezelését.”
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4. §

Az R. 19. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2011. évi felhasználásának
rendjérõl szóló 38/2011. (VII. 20.) NFM rendelet módosításáról szóló 49/2011. (IX. 29.) NFM rendelettel (a továbbiakban:
módosító rendelet) megállapított 6. §-át, valamint 7. §-át a Kormány által a módosító rendelet hatálybalépését
megelõzõen meghozott döntés következtében a módosító rendelet hatálybalépését megelõzõen megszüntetésre
került, illetve azt követõen megszüntetésre kerülõ támogatási szerzõdések esetében is alkalmazni kell.”

5. §

Az R. 6. §-ában a „programok, projektek elõre nem látható kiadásainak finanszírozására” szövegrész helyébe a
„programokkal, projektekkel kapcsolatos támogatási eljárások elõre nem látható kiadásainak – ennek keretében a
visszaköveteléssel érintett felhasznált támogatás (ideértve a visszakövetelt összeg után fizetendõ kamatot is), továbbá
a visszaköveteléssel érintett és fel nem használt támogatás után fizetendõ kamat, valamint a felhasznált önerõ –
finanszírozására” szöveg lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 89/2011. (IX. 29.) VM rendelete
a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó mûszaki elõírásokról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet hatálya kiterjed a 3. §-ban felsorolt, a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet
szerint végzett monitorozó programok keretében a felszíni vizek esetében a kémiai vagy az ökológiai állapot, a felszín
alatti vizek esetében a kémiai állapot értékelése céljából végzett fizikai-kémiai paraméterek vagy kémiai mérendõ
mennyiségek elemzésére, valamint az ilyen vizsgálatokat végzõ laboratóriumokra és az azokkal szerzõdésben álló
felekre.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) kimutatási határ: a mérõjelnek vagy koncentrációnak az az értéke, amely felett a mintáról meghatározott
konfidenciával megállapítható, hogy eltér a meghatározandó anyagot nem tartalmazó vakmintától;
b) a mennyiségi meghatározás alsó méréshatára: a kimutatási határ meghatározott számú többszöröse a
meghatározandó anyag olyan koncentrációja mellett, amelyet elfogadható pontossággal meg lehet határozni
a mennyiségi meghatározás alsó méréshatára megfelelõ etalon vagy minta alkalmazásával a kalibrációs görbe
legelsõ pontjából – nem számítva a vakmintával kapott értéket – határozható meg;
c) mérési bizonytalanság: a felhasznált adatok alapján a mérendõ mennyiségre kapott értékek szórására jellemzõ
nem negatív szám;
d) környezetminõségi követelmény: a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok alkalmazásának
szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti környezetminõségi határérték, vagy a felszín alatti vizek védelmérõl
szóló kormányrendelet szerinti, a felszín alatti vízre vonatkozó minõségi elõírás vagy küszöbérték.

3. §

A rendelet hatálya alá tartozó, a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló
miniszteri rendeletben meghatározott monitorozó programok, vagy a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes
szabályairól szóló miniszteri rendeletben a víztest monitoring keretében a laboratóriumokban, terepen és online
alkalmazott valamennyi elemzési módszert az MSZ EN ISO/IEC–17025 szabványnak vagy azzal egyenértékû más
megoldásnak megfelelõen hitelesíteni és dokumentálni kell.
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4. §

(1) A 3. §-ban meghatározott elemzési módszerek esetében biztosítani kell a minimális teljesítménykritériumok
alkalmazását, amely szerint a mérési bizonytalanság becsült értéke a környezetminõségi követelmény 50%-a vagy
ennél kisebb (k=2), a mennyiségi meghatározás alsó méréshatára pedig a környezetminõségi követelmény 30%-a
vagy annál kisebb.
(2) Egy adott paraméterre vonatkozóan, környezetminõségi követelmény hiányában, illetve ha az (1) bekezdésben
meghatározott minimális teljesítménykritériumokat teljesítõ elemzési módszer nem áll rendelkezésre, a megfigyelést
az elérhetõ legjobb technikának megfelelõ módszerrel kell elvégezni.

5. §

(1) Ha az adott mintában a fizikai-kémiai paraméterek vagy mérendõ kémiai mennyiségek koncentrációi a mennyiségi
meghatározás alsó méréshatára alá esnek, akkor az átlagértékek számításához a mérési eredmények helyett a
mennyiségi meghatározás alsó méréshatárának a felét kell figyelembe venni.
(2) Ha a mérési eredményekbõl számított, vagy az (1) bekezdésben említett átlagérték a mennyiségi meghatározás alsó
méréshatára alá esik, akkor ez az érték a „mennyiségi meghatározás alsó méréshatára alatt” minõsítést kapja.
(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az olyan szennyezõanyagokra, amelyek több fizikai-kémiai paraméter vagy
mérendõ kémiai mennyiség összegei, ideértve azok fontos metabolitjait, bomlás- és reakciótermékeit. Az ilyen
esetekben az adott anyagra vonatkozó mennyiségi meghatározás alsó méréshatára alá esõ eredmények nullának
tekintendõk.

6. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó megfigyelési programok keretében a laboratóriumoknak és az azokkal szerzõdésben
álló feleknek az MSZ EN ISO/IEC–17025 szabványnak vagy azzal egyenértékû más megoldásnak megfelelõ
minõségirányítási gyakorlatot kell követni.
(2) A laboratóriumoknak és az azokkal szerzõdésben álló feleknek a következõk szerint kell bizonyítani alkalmasságukat az
adott fizikai-kémiai vagy kémiai mennyiségek elemzésére:
a) a rendelet hatálya alá tartozó monitorozó programok keretében vizsgált fizikai-kémiai paraméterek és kémiai
mérendõ mennyiségek reprezentatív koncentráció tartománya mellett a 3. §-ban rögzített elemzési módszerekre
kiterjedõ jártassági vizsgálati programokban való részvétellel, és
b) olyan rendelkezésre álló anyagminta elemzésével, amelyek reprezentatívak a 4. § (1) bekezdésében említett
környezetminõségi követelmények szempontjából a monitorozó programok során gyûjtött minták koncentráció
tartományára.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában említett jártassági vizsgálati programokat olyan akkreditált, illetve nemzetközi vagy
nemzeti szinten elismert szervezetek bonyolíthatják, amelyek megfelelnek az MSZ EN ISO/IEC–17043 vagy azzal
egyenértékû más megoldás követelményeinek. Az e programokban való részvétel eredményeit az MSZ EN
ISO/IEC–17043 szabványban vagy azzal egyenértékû más megoldásban foglalt pontrendszerek alapján kell értékelni.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

8. §

Ez a rendelet a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó mûszaki elõírásoknak a
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról szóló, 2009. július 31-i 2009/90/EK
bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 66/2011. (IX. 29.) OGY határozata
a magyar nyelv napjáról*
1. Az Országgyûlés, felismerve azt, hogy a magyar nemzet összetartozását legfõbb szellemi kulturális örökségünk,
nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban – tiszteletben tartva hazánk hagyományos nyelvi sokszínûségét, egyben
felelõsséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért –, a nemzet fejlõdését és hagyományainak õrzését
egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésének kifejezése érdekében a magyar nyelvet hivatalossá tevõ
törvény, a magyar nyelv és nemzetiségrõl szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a
magyar nyelv napjává nyilvánítja.
2. Az Országgyûlés felhívja az intézményeket, szervezeteket, és egyúttal felkéri a polgárokat, hogy a nemzeti kulturális
örökségünk talpkövének számító nemzeti nyelvünk megbecsülésének kinyilvánításaként 2011-tõl kezdve ezt a napot
közösen, méltó keretek között ünnepeljék meg.
3. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy a hazai és a külhoni magyar tudományos élet szereplõi, az egyházak és a civil
szervezetek bevonásával vizsgálja meg nemzeti nyelvünk használatának helyzetét, ennek alapján készítsen elõ
intézkedési tervet nyelvünk értékeinek védelme, korszerû továbbfejlesztése és népszerûsítése céljából, s errõl 2012.
június 30-ig tájékoztassa az Országgyûlést.
4. Ez az országgyûlési határozat a közzétételt követõ napon lép hatályba.
Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 67/2011. (IX. 29.) OGY határozata
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló
106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról*
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Országgyûlés
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat)
1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján
az Országgyûlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
Állománykategóriák

Létszám

Tiszt

5990

–

Tiszthelyettes

8905

legfeljebb az összlétszám 33%-a

Legénységi állomány (honvéd és
tisztesi rendfokozattal rendelkezõ
szerzõdéses katona és a honvéd
tiszthelyettes-jelölt)

8035

legfeljebb az összlétszám 30%-a

Honvéd tisztjelölt állomány

600

Kormánytisztviselõ, köztisztviselõ,
közalkalmazott, ügyészségi
alkalmazott és munkavállaló

6170

–

legfeljebb az összlétszám 25%-a

Összesen legfeljebb

29700

”
2. A Határozat 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az 1. pont szerinti létszám nem tartalmazza a mintegy 8000 fõnyi önkéntes tartalékos, valamint a Magyar
Honvédség rendelkezési állománya létszámát, továbbá a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok és a katonai
felsõoktatási intézmény létszámát.”
3. Ez a határozat a közzétételét követõ hónap elsõ napján lép hatályba.
4. Ez a határozat a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 224/2011. (IX. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok dr. Ashraf
Mohsen Mohamed Mohsen rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Egyiptomi Arab Köztársaság magyarországi rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetévé történõ kinevezéséhez budapesti székhellyel.
Budapest, 2011. augusztus 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. szeptember 5.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04769/2011.

A köztársasági elnök 225/2011. (IX. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok dr. Nourdine
Benomar rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Marokkói Királyság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetévé történõ kinevezéséhez budapesti székhellyel.
Budapest, 2011. augusztus 26.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. augusztus 31.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04697/2011.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

28797

2011. évi 111. szám

A köztársasági elnök 226/2011. (IX. 29.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok Raphael
Nakare Dinyando rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Namíbiai Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történõ kinevezéséhez bécsi székhellyel.
Budapest, 2011. augusztus 26.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. augusztus 31.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04698/2011.

A köztársasági elnök 227/2011. (IX. 29.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Gerelyes Istvánt
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2011. augusztus 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. szeptember 2.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04777/2011.
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A köztársasági elnök 228/2011. (IX. 29.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Karsai Katalint
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2011. augusztus 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. szeptember 2.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04772/2011.

A köztársasági elnök 229/2011. (IX. 29.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Sipos Istvánt kinevezem
rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2011. augusztus 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. szeptember 2.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04773/2011.
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A köztársasági elnök 230/2011. (IX. 29.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Vass-Salazar Mária Évát
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2011. augusztus 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. szeptember 2.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04776/2011.

A köztársasági elnök 231/2011. (IX. 29.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló 223/2010.
(IX. 2.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján
a clevelandi magyar közösség támogatásának, a magyar–amerikai üzleti és mûszaki tudományos kapcsolatok
fejlesztésének elismeréseként
Jeanette Grasselli Brown vegyészmérnöknek, tudományos kutatónak, üzletasszonynak,
több évtizedes lelkipásztori szolgálatáért, a New York-i magyar baptista közösség és a magyar anyanyelv
megtartásáért, honfitársai amerikai beilleszkedésének támogatásáért
Kulcsár Sándornak, a New York-i Elsõ Magyar Baptista Gyülekezet nyugalmazott lelkipásztorának,
az amerikai magyar szervezetekben végzett több évtizedes munkássága, a magyarság megtartása érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Nádas Gabriellának, a Clevelandi Magyar Társaság vezetõ tisztségviselõjének, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
vezetõtisztjének,
a New Jersey-i magyarság, a magyar kulturális értékek amerikai egyesült államokbeli megtartása érdekében végzett
több évtizedes munkásságának elismeréseként
idõsebb Hajdu-Németh László közgazdásznak, bankárnak, a New Brunswick-i Szent László Római Katolikus
Egyházközség Egyházközségi Tanácsa elnökének, a New Brunswick-i Csûrdöngölõ táncegyüttes alapítójának,
a magyar nemzeti értékek megtartása, a magyar népi kultúra és hagyományok külföldi bemutatása, valamint a
testvérvárosi kapcsolatok építésének elismeréseként
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ifjabb Hajdu-Németh Lászlónak, a Morgan Stanely Humán Erõforrás Osztály osztályvezetõjének, a Csûrdöngölõ
néptáncegyüttes vezetõjének a
KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. szeptember 20.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05067/2011.

A köztársasági elnök 232/2011. (IX. 29.) KE határozata
államtitkár felmentésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 55. §-a
alapján a miniszterelnök elõterjesztésére dr. Halasi Tibort, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát, e tisztségébõl 2011.
szeptember 25-ei hatállyal felmentem.
Budapest, 2011. szeptember 25.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. szeptember 26.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05277/2011.
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A Kormány 1325/2011. (IX. 29.) Korm. határozata
az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl
és mûködésének elõkészítésérõl szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. Az egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl és mûködésének elõkészítésérõl
szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat 1. pontjában a „2011. október 1-jéig” szövegrész helyébe a „2012. október
1-jéig” szöveg lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1326/2011. (IX. 29.) Korm. határozata
az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl
és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az új nemzeti közgyûjteményi
épületegyüttes koncepciójával kapcsolatos feladatok ellátására, a 2011. október 1-jétõl 2013. szeptember 30-ig
terjedõ idõtartamra dr. Baán Lászlót, a Szépmûvészeti Múzeum fõigazgatóját – e megbízatásának meghagyása mellett
– kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos feladatköre: a budapesti Ötvenhatosok terén kialakítandó új, nemzeti közgyûjteményi
épületegyüttes koncepciójának kidolgozása, megvalósításának és építészeti tervpályázatának elõkészítése, kiemelt
figyelemmel a Szépmûvészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményeinek újraegyesítésére.
3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelõs.
4. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Helyesbítés:
A Magyar Közlöny 2011. évi 110. számában kihirdetett, az elektronikus hírközlõ hálózatok azonosítóinak nemzeti
felosztási tervérõl szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 1. mellékletének 3.1.2. pontjában található táblázat elsõ két
sora, valamint 3.7.2. pontjának második sora a 28697., illetve a 28699. oldalon – technikai hiba folytán – pontatlanul
jelent meg. A rendelkezések helyesen az alábbiak:
a 28697. oldalon:
[3.1.2. A rövid kódok felosztása]
„
00
06

nemzetközi elõtét (NE)
belföldi elõtét (BE)
”

a 28699. oldalon:
[3.7.2. Elõtétek]
„131

hívószám kijelzés hívásonkénti letiltása (KTE)”

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

