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Törvények

2012. évi CCVIII. törvény
egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,
valamint egyéb célú módosításáról*
I. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §

2. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 99/E. §-a a következõ
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alapján létesített munkaviszony – a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 192. §
(2) bekezdésétõl eltérõen – a fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás idõtartamára a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével meghosszabbítható.”
(2) Az Szt.
a) 36. § (1) bekezdés c) pontjában és 37/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „keretében képzési támogatásként”
szövegrész helyébe a „keretében felzárkózást elõsegítõ megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként”
szöveg, a „részesül, a keresetpótló juttatás” szövegrész helyébe a „részesül, a felzárkózást elõsegítõ megélhetési
támogatás vagy a keresetpótló juttatás” szöveg,
b) 58/A. § (1) bekezdésében a „külön törvényben meghatározottak szerint normatív hozzájárulásra” szövegrész
helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatásra” szöveg,
c) 58/A. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „normatív állami hozzájárulásra, feladatfinanszírozásra” szövegrész
helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatásra” szöveg,
d) 58/A. § (2d) bekezdésében a „normatív hozzájárulás” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatás” szöveg,
e) 68/B. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában, 92/C. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és c) és
d) pontjában, 92/C. § (7) bekezdésében, 119/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 126. §-ában, 127. § (2) és
(3) bekezdésében, 127/A. § (4) bekezdésében, 132. § (1) bekezdés g) pontjában a „normatív állami hozzájárulás”
szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatás” szöveg,
f) 92/C. § (6) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulás” szövegrészek helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatás” szöveg,
g) 94/L. § (4) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulásban” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl
szóló törvényben biztosított támogatásban” szöveg,
h) 115. § (1) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás” szövegrész helyébe
a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatás” szöveg,
i) 115. § (1) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulással” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatással” szöveg,
j) 125. § a) pontjában a „normatív állami hozzájárulásokkal” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatással” szöveg,
k) 127. § (1) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulások” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatások” szöveg
lép.
Hatályát veszti az Szt. 4. § (7) bekezdése.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
3. §

(1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kerületi önkormányzat a 62. § (1) bekezdésében említett lakóépületeinek (a bennük lévõ lakások)
elidegenítésébõl származó – 1994. március 31. napját követõen befolyó, és a 62. § (5) bekezdése szerint csökkentett –
bevételének ötven százalékát a fõvárosi önkormányzat elkülönített számlájára köteles befizetni.”
(2) Az Ltv. 63. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A fõvárosi önkormányzat elkülönített számláján az (1) és (2) bekezdés alapján 2013. január 1-jén rendelkezésre álló
összeg hatályban lévõ szerzõdéssel le nem kötött részét a fõvárosi önkormányzat legkésõbb 2013. június 30-áig
a befizetést teljesítõ kerületi önkormányzatok között pályázat útján
a) a kerületi önkormányzati tulajdonú lakóépületek (lakóépületrészek) felújítására, részleges bontására, a felújítás és
bontás során megszûnõ önkormányzati lakások pótlására,
b) a felújítandó lakóépülethez közvetlenül kapcsolódó vonalas infrastrukturális beruházásokra vagy meglévõ ilyen
vonalas infrastruktúra-hálózat, illetve létesítmény felújítására, vagy
c) a kerületi önkormányzat és a fõvárosi önkormányzat által megkötött együttmûködési megállapodás alapján,
városrehabilitációt megvalósító programokra
osztja szét.”
(3) Az Ltv. 63. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kerületi önkormányzatnak a (3) bekezdés szerint nyújtott támogatás az adott beruházás, felújítás elismerhetõ
költségei teljes összegére is kiterjedhet. A felhasználás feltételeit és a pályázati eljárás rendjét a fõvárosi önkormányzat
rendeletben szabályozza.”
(4) Az Ltv. a következõ 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § (1) A kerületi önkormányzat a 63. § (1) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségét akkor is teljesítettnek kell
tekinteni, ha a kerületi önkormányzat a kincstár számára 2013. június 30-áig dokumentumokkal alátámasztva igazolja,
hogy a befizetési kötelezettség teljesítésének idõszaka alatt legalább a befizetési kötelezettség összegének megfelelõ
mértékben saját forrásaiból a 62. § (3) bekezdése szerinti lakáscélokat, illetve az önkormányzat alapfeladataihoz
kapcsolódó infrastrukturális beruházásokat, felújításokat vagy társasházi felújítási célú pályázatokat finanszírozott.
(2) A kincstár 2013. július 31-éig értesíti a kerületi önkormányzatot a dokumentumokkal alátámasztott igazolás
elfogadásáról, illetve el nem fogadás esetén a fenti idõpontig a még szükséges adatok és a határidõ pontos
megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel.
(3) Ha a kincstár a (2) bekezdés szerinti hiánypótlást követõen sem tartja elfogadhatónak az (1) bekezdés szerinti
igazolást, azt 2013. augusztus 15-éig – határozattal – elutasítja.
(4) A kincstár eljárására az e §-ban foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.
(5) A kincstár eljárásában kizárt az újrafelvételi eljárás. A kincstár döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A kerületi
önkormányzat a döntés közlésétõl számított tizenöt napon belül a határozat felülvizsgálatát kérheti a Fõvárosi
Törvényszéktõl.”
(5) Az Ltv. az „Állami szervekre vonatkozó külön rendelkezések” alcíme a következõ 87/C. §-sal egészül ki:
„87/C. § Felhatalmazást kap a fõvárosi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy a 63. § (3) bekezdése szerinti
támogatás felhasználási feltételeit és a támogatás igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokat rendeletben
határozza meg.”

3. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
4. §

(1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
a) 43. § (9) bekezdésében, 43/A. § (5) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulást” szövegrész helyébe
a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatást” szöveg,
b) 143. § (3) bekezdés a) pontjában a „normatív állami hozzájárulással (a továbbiakban: szociális és gyermekjóléti
normatíva)” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatással” szöveg,
c) 143. § (3) bekezdés b) pontjában, 143. § (5) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulással” szövegrész helyébe
a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatással” szöveg,
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143. § (4) bekezdésében a „szociális és gyermekjóléti normatíva” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés a) pontja
szerinti támogatás” szöveg,
145. § (1) bekezdésében a „külön törvényben meghatározottak szerint normatív hozzájárulásra, illetve
feladatfinanszírozásra” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított
támogatásra” szöveg,
145. § (2) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulásra” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatásra” szöveg,
145. § (2b) bekezdésében a „normatív hozzájárulás” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatás” szöveg,
145. § (3) bekezdésében a „normatív hozzájárulásban és” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított” szöveg,
145. § (4) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulás” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben biztosított támogatás” szöveg,
147. § (1) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulás vagy a feladatfinanszírozás” szövegrész helyébe
a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatás” szöveg,
148. § (11) bekezdésében a „normatív állami hozzájárulásban nem részesülõ fenntartó esetén – kivéve az állami
fenntartású intézményeket –” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított
támogatásban nem részesülõ fenntartó esetén” szöveg,
162. § (1) bekezdés s) pontjában a „vehetõ normatív állami hozzájárulás” szövegrész helyébe a „vehetõ, központi
költségvetésrõl szóló törvényben biztosított támogatás” szöveg

lép.
5. §

Hatályát veszti a Gyvt. 143. § (3) bekezdés c) pontja.

4. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
6. §

(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34. §-a a következõ (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A köztársasági elnök saját jogú nyugdíjasnak nem minõsülõ házastársa biztosítottnak minõsül arra az idõre is,
amelyre a fennálló biztosítással járó jogviszonyában a biztosítása szünetel, vagy nem rendelkezik az 5. § szerinti
biztosítással járó jogviszonnyal.
(15) A járulékfizetés alapja a (14) bekezdés szerinti esetben a biztosítás szünetelésének kezdetét vagy a biztosítási
jogviszony megszûnését megelõzõ hónapban elért járulékalapot képezõ jövedelem, ilyen jövedelem hiányában
a minimálbér kétszerese. A járulékokat a Köztársasági Elnöki Hivatal fizeti meg és vallja be, továbbá teljesíti
a biztosítotti bejelentést.”
(2) A Tbj. 56/F. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 2007. január 1-jét követõ
idõszakra a foglalkoztató által benyújtott pótbevallásokat, helyesbítõ bevallásokat az állami adóhatóság feldolgozza
és a feldolgozott adatokat a társadalombiztosítási egyéni számla vezetéséért felelõs államigazgatási szerv részére
továbbítja. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni.”

5. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
7. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 22. § (1) bekezdése
a következõ j) ponttal egészül ki:
(Keresetként, jövedelemként kell figyelembe venni:)
„j) a fõállású kisadózó társadalombiztosítási ellátásainak alapjául szolgáló, törvényben meghatározott összeget.”
(2) A Tny. 22. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Az 1988. január 1-jétõl elért, (1)–(5) bekezdés szerinti kereseteket, jövedelmeket – ideértve a minimálbér összegét
is – naptári évenként csökkenteni kell
a) a kifizetés idõpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékek figyelembevételével számított
természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magánnyugdíj-pénztári tagdíj, munkavállalói
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járulék, vállalkozói járulék, valamint 2010. január 1-jétõl egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék összegével,
továbbá
b) a személyi jövedelemadónak
ba) – 2010. január 1-jét megelõzõen és 2012. december 31-ét követõen elért keresetek, jövedelmek esetén –
a keresetek, jövedelmek a) pont szerinti csökkentése után fennmaradó összegre képzett összegével,
bb) – 2010. január 1-je és 2012. december 31-e között elért keresetek, jövedelmek esetén – a keresetek, jövedelmek a)
pont szerint csökkentett összege és az ezen összegre számított adóalap-kiegészítés együttes összegére képzett
összegével.
(7) A (6) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen 1991. évben munkavállalói járulék címén 0,2 százalékos,
2006. évben egészségbiztosítási járulék címén 4,6 százalékos, munkavállalói járulék címén 1,1 százalékos mértéket kell
alkalmazni.
(8) Ha az (5) bekezdés alkalmazása során 1988. január 1-je elõtti keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni,
az 1988. január 1-je elõtti kereseteket, jövedelmeket a nyugdíjjárulék 1988. január 1-jén érvényes mértékének
alapulvételével kell naptári évenként csökkenteni.
(9) A nyugdíjazást megelõzõ naptári év elõtt elért és a (6)–(8) bekezdés szerint csökkentett keresetet, jövedelmet
az országos nettó átlagkereset egyes években történõ növekedését alapul véve naptári évenként a nyugdíjazást
megelõzõ naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.”
(3) A Tny. 22. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a 2012. december 31-ét követõ idõponttól kezdõdõen megállapításra kerülõ öregségi nyugdíj alapját képezõ
havi átlagkereset 372 000 forintnál több,
a) a 372 001 és 421 000 forint közötti átlagkeresetrész 90 százalékát,
b) a 421 000 forint feletti átlagkeresetrész 80 százalékát
kell az öregségi nyugdíj megállapításánál figyelembe venni.”
8. §

(1) A Tny. 22/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követõ
naptári évben lehet benyújtani.”
(2) A Tny. 22/A. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben megszerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik, a növelés összegét
naptári évenként kell meghatározni.
(5) Ha a növelésre jogosult személy a növelés megállapítása elõtt elhunyt, a növelésre szerzett jog a hozzátartozói
nyugellátásra jogosult személy kérelmére a hozzátartozói nyugellátás megállapítására irányuló eljárás során
érvényesíthetõ. Ebben az esetben a (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók.”

9. §

A Tny. 64. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Visszamenõlegesen történõ igényérvényesítés esetén nem folyósítható az öregségi nyugdíj arra az idõszakra, ami
alatt az öregségi nyugdíjas a 83/C. § (1) bekezdésében meghatározott jogviszonyban állt.”

10. §

A Tny. a következõ 83/C. §-sal egészül ki:
„83/C. § (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének hónapját követõ hónap elsõ napjától
a jogviszony megszûnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti
jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetõi szolgálati jogviszonyban, közszolgálati
jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati
viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerzõdéses vagy
hivatásos szolgálati viszonyban áll.
(2) A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésérõl és a jogalap nélkül felvett öregségi
nyugdíj visszafizettetésérõl – a nyugellátásban részesülõ személynek a 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése,
illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján – hivatalból dönt.
(3) Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének idõtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minõsül.
(4) Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja az (1) bekezdés szerinti
jogviszony megszûnését.
(5) Az öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a 83/A. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”
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11. §

A Tny. a következõ 102/I. §-sal egészül ki:
„102/I. § (1) A 2013. január 1-jén a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló, öregségi nyugdíjban részesülõ
személy a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni
a nyugdíjfolyósító szervnek.
(2) A 2013. január 1-jén a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló személy öregségi nyugdíját – ha a 83/C. §
(1) bekezdése szerinti jogviszonya továbbra is fennáll – 2013. július 1-jétõl kell szüneteltetni.”

12. §

(1) A Tny. 79. § (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A nyugdíjfolyósító szerv a megállapított nyugellátás folyósítását – a határozat vele való közlését követõ tíz
munkanapon belül –
a) pénzforgalmi számláról történõ készpénzkifizetés kézbesítése útján vagy a jogosult által megjelölt belföldi
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
b) EGT-állam területén élõk részére történõ folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT a államban,
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
c) Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élõ személy részére
történõ folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, a szerzõdõ államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési
számlára, vagy
d) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti – ideiglenes hatállyal elhelyezett,
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági
fenntartásos betétre vagy fizetési számlára történõ utalással
teljesíti.”
(2) A Tny. 79. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) bekezdéstõl eltérõen a külföldön élõ vagy tartózkodó jogosult kérelmére a nyugellátást negyedévente,
félévente vagy évente utólag kell folyósítani, ha a nyugellátás havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
jogszabályban meghatározott legkisebb összegét.”
(3) A Tny. 79. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési
számlára történõ folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli.”

13. §

A Tny. 101/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„101/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervet vagy szerveket,
b) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet vagy szerveket,
c) a társadalombiztosítási egyéni számlát vezetõ szervet vagy szerveket.”

14. §

A Tny.
a) 22. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogviszonyból származó – nyugdíjjárulék-alapot képezõ – keresetet,
jövedelmet, több biztosítással járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségre meghatározott
összeghatárig összeszámított keresetet, jövedelmet” szövegrész helyébe a „jogviszonyból vagy jogviszonyokból
származó, nyugdíjjárulék-alapot képezõ keresetet, jövedelmet” szöveg,
b) 39. § (2) bekezdésében a „biztosítási idejének” szövegrész helyébe a „biztosítási idejének, valamint a fõállású
kisadózó biztosítási idejének” szöveg,
c) 101. § (1) bekezdés e) pontjában a „2013. január 1-je elõtti nyugellátás” szövegrész helyébe a „nyugellátás” szöveg
lép.

6. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
15. §

(1) A magánnyugdíjról és a magányugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 94.§
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alapot öttagú igazgatóság irányítja.”
(2) Az Mpt. 94.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az igazgatóság tagja:)
„c) az Alap tagjaitól független szakemberek közül a Felügyelet javaslata alapján a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási
járulékfizetés szabályozásáért felelõs miniszter által kinevezett két személy.”
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(3) Az Mpt. 94.§ (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az igazgatóság elnöke az igazgatóság tagjai közül a Felügyelet javaslata alapján a nyugdíjjárulék- és
nyugdíjbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért felelõs miniszter által kinevezett személy.”
(4) Az Mpt. 94.§ (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van. Az igazgatóság a határozatait
egyszerû szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.”
(5) Az Mpt. a következõ 131/A. §-sal egészül ki:
„131/A. § A Felügyelet a Pénztárak Központi Nyilvántartása vezetése feladatának megszûnésére tekintettel
a Pénztárak Központi Nyilvántartása adatállományát 2013. január 15-ig átadja az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság részére, amely azt jogszabályban foglalt feladatai ellátásához és a társadalombiztosítási egyéni számla
kialakításához használja fel.”

7. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása
16. §

(1) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 59. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A miniszter kialakítja a nemzeti kulturális örökség részét képezõ kép- és hangrögzítés országos nyilvántartási
rendszerét.”
(2) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 59. §
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a mozgóképrõl szóló törvényben meghatározott
közgyûjteményi feladatain túl részt vesz a magyar kulturális örökség digitális megõrzésében és széleskörû
hozzáférhetõségének megteremtésében.”

8. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
2001. évi LXXXIV. törvény módosítása
17. §

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény
14. § a) pontjában a „2012. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2013. december 31-ig” szöveg lép.

9. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása
18. §

(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül az Alapból biztosítható
a) az Új Széchenyi Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó intézkedések –
ideértve K+F nagy infrastruktúrák fejlesztését célzó beruházásokat – társfinanszírozása,
b) a hazai – a Kormány által jóváhagyott – K+F infrastrukturális fejlesztések visszatérítendõ támogatása,
c) európai uniós együttmûködés keretében megvalósuló – a Kormány által jóváhagyott – K+F infrastrukturális
beruházások vissza nem térítendõ támogatása,
d) a Kormány által jóváhagyott, az Alap forrásai terhére megvalósítandóként nevesített, nemzetgazdasági növekedést
és a K+F kapacitás ösztönzést elõsegítõ projektek támogatása,
e) az Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS) programban való részvételhez kapcsolódó befizetési
kötelezettség.”
(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Alap költségvetési befizetést teljesít a tudás-intenzív, nagy hozzáadott értéket teremtõ és nemzetgazdasági
növekedést ösztönzõ kutatás-fejlesztési tevékenységek finanszírozásának elõsegítése érdekében. A befizetés
összegét a központi költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.”
(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Nemzeti
Fejlesztési Terv” szövegrész helyébe az „az Új Széchenyi Terv” szöveg lép.
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10. A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása
19. §

(1) A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11. § (4) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ c) ponttal egészül ki:
(Fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy a fogadó
intézmény jogszerûen mûködik, továbbá, ha a fogadó intézmény, illetve annak fenntartója)
„b) egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásba történõ bejegyzés igazolását,
c) cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát.”
(2) A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A cégjegyzékben nyilvántartott fogadó intézmény, illetve a fenntartója cégkivonatát a miniszter
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(3) A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11. §-a a következõ (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Ha a szervezet adatairól szóló, a nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi
igazolásának (hatályos kivonat) benyújtására kötelezett civil szervezet a (3) bekezdés b) pont bb) alpontja vagy
a (4) bekezdés a) pontja szerinti mellékletet a bejelentéshez nem csatolja, a hatályos kivonatot a miniszter saját
hatáskörben szerzi be a bíróságtól.”

20. §

A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 11. § (3) bekezdés c) pontjában a „bíróság”
szövegrész helyébe a „szerv” szöveg lép.

21. §

Hatályát veszti a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
a) 11. § (4) bekezdés a) pontjában az „egyházi jogi személy, gazdasági társaság vagy egyéni cég,” szövegrész,
b) 11. § (5) bekezdésében a „bírósági” szövegrész.

11. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
22. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 112. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A végelszámoló a társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni
a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatokról. A biztosítottak 2009. december 31-éig fennállt
jogviszonyáról szóló adatokat az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell megküldeni. Az említett
idõpontot követõ idõszakra a társadalombiztosítási kötelezettséggel járó kifizetésekrõl az állami adóhatóság részére
kell bevallást teljesíteni. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság által – az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésérõl – kiadott igazolást a végelszámoló köteles megküldeni a bíróságnak.”

23. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. számú melléklet
V. 1. e) pontjában a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv és az állami adóhatóság” szöveg lép.

12. A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
2006. évi CXXXIII. törvény módosítása
24. §

(1) A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény
(a továbbiakban: Fmt.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E törvény alkalmazásában a tárgyév azon év, amelyre vonatkozóan a fõvárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok között megosztandó bevételek a forrásmegosztásról szóló közgyûlési rendeletben meghatározásra
kerülnek.”
(2) Az Fmt. 2–7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
a) a fõvárosi önkormányzat közgyûlésének rendeletével – törvény alapján – a fõvárosi önkormányzat által kivetett helyi
adóból származó bevétel, valamint
b) ha a helyi adókról szóló törvény alapján a kerületi önkormányzat képviselõ-testülete elõzetes beleegyezését adta
ahhoz, hogy az általa kivethetõ helyi adót a fõvárosi önkormányzat közgyûlése vesse ki, a fõvárosi önkormányzat
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közgyûlésének rendelete alapján kivetett helyi adóból származó bevétel és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás
e törvényben meghatározott szabályok szerint osztottan illeti meg.
3. § A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 2. § alapján osztottan megilletõ bevételekbõl
a fõvárosi önkormányzatot 51%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 49% részesedés illeti meg. A fõvárosi
önkormányzat az õt megilletõ 51%-ból 4 százalékpontnak megfelelõ összeget a helyi közösségi közlekedési feladat
ellátására köteles a tárgyévben fordítani.
4. § (1) A kerületi önkormányzatokat a 2. § a) pontja alapján a 3. § szerinti mértékben mindösszesen megilletõ forrás az
egyes kerületi önkormányzatok között az 1. melléklet szerinti arányban kerül felosztásra.
(2) A 2. § b) pontja szerinti helyi adóból származó bevétel és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás 3. § szerinti
mértékének a helyi adó kivetését a fõvárosi önkormányzat közgyûlésének átengedõ kerületi önkormányzatok közötti
felosztása az 1. mellékletben ezen kerületek sorában szereplõ mértékek arányában történik.
5. § (1) A fõvárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletének tervezetét a kerületi
önkormányzatok részére – véleményezés céljából – a tárgyév január 10-éig küldi meg. A véleményezésre a kerületi
önkormányzatoknak legalább tizenöt napot kell biztosítani. A fõvárosi önkormányzat közgyûlése a forrásmegosztási
rendeletet a tárgyév január 31-éig lépteti hatályba.
(2) A tárgyévi forrásmegosztási rendelet hatálybalépéséig a fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
a 2. § szerinti osztott bevételekbõl származó összeg 3–4. §-ok alapján számított mértéke illeti meg. A tárgyévre
vonatkozóan elfogadott forrásmegosztási rendeletben megállapított tárgyévi összegek (3) bekezdés szerinti utalása
során a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendelet elfogadását megelõzõen megosztott bevételre figyelemmel
kell lenni.
(3) A fõvárosi önkormányzat a kerületi önkormányzatokat megilletõ osztott, tárgyhónapban befolyt bevétel 3–4. §-ok
szerint számított hányadát havi rendszerességgel a tárgyhót követõ hónap 10. napjáig utalja át.
6. § (1) A fõvárosi önkormányzat tárgyévre vonatkozó hatályos forrásmegosztási rendeletét az Állami Számvevõszék
felülvizsgálja. Az Állami Számvevõszék a forrásmegosztási rendeletben szereplõ adatok megalapozottságának és
az ennek alapjául szolgáló számítások helyességének vizsgálatába könyvvizsgálót vonhat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat megállapítja, hogy a forrásmegosztás során a fõvárosi önkormányzat vagy
valamely kerületi önkormányzat jogosulatlanul forráshoz jutott vagy az õt jogszerûen megilletõ forrásnál alacsonyabb
összegben részesült, ennek mértékével az e törvény alapján meghatározott, a felülvizsgálat lezárását követõ évi
forrásmegosztást a fõvárosi önkormányzat rendeletében módosítja.
7. § Felhatalmazást kap a fõvárosi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy a tárgyévre vonatkozóan a fõvárosi
önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ bevételek összegét rendeletben határozza
meg.”
25. §

Az Fmt. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

26. §

Hatályát veszti az Fmt. 8. §-a, 9. § (1)–(4) bekezdése és 10. §-a.

13. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával
összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosítása
27. §

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ
egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Alap az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokat térítésmentesen átadja az államnak,
amelyeket az állam névértéken (nem kamatozó értékpapír esetében nyilvántartási áron) vesz át és von be, azok
további forgalom tárgyai nem lehetnek.”

14. A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása
28. §

(1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 4. § 23. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„23. védett munkahely: az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit vagy tartós
foglalkoztatást, és munkavállalóinak legalább 50%-a a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes
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törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességû személynek
minõsül.”
A Kbt. 18. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (2) bekezdést a külképviseletek számára történõ beszerzéskor külképviseletenként, az állami köznevelési
intézményfenntartó által fenntartott és mûködtetett intézményenként, az országgyûlési képviselõcsoportok törvény
alapján biztosított mûködési kerete terhére lefolytatandó beszerzésekkor pedig képviselõcsoportonként külön kell
alkalmazni. A (2) bekezdést továbbá külön kell alkalmazni az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §
(1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 10. § (1) bekezdésében említett szerveknek a részükre jóváhagyott
részelõirányzataik terhére megvalósítandó beszerzései vonatkozásában.”
A Kbt. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérõ a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát jogszabályban meghatározottak szerint
fenntarthatja vagy köteles fenntartani az olyan, védett munkahelynek minõsülõ szervezetek, továbbá szociális
foglalkoztatási engedéllyel rendelkezõ szervezetek számára, amelyek ötven százalékot meghaladó mértékben
megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztatnak, valamint az olyan szociális foglalkoztatás keretében
szociális intézményben ellátottakat foglalkoztató szervezeteknek, amelyek ötven százalékot meghaladó mértékben
fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak. Erre a tényre az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérõnek
hivatkoznia kell.”
A Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az ajánlatkérõ támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, az eljárást
megindíthatja – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére –,
az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági szereplõk figyelmét erre a körülményre, valamint
a (4) bekezdésben foglaltakra.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történõ elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérõ a szerzõdés megkötésére
vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint
az ajánlatkérõ jogosult a támogatási szerzõdés megkötését vagy meghatározott összegben történõ megkötését
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendõ szerzõdés hatályba lépését felfüggesztõ feltételként is kikötni.”
A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az (1) bekezdés alkalmazásában szociális feltételnek minõsül különösen:)
„a) a szerzõdésnek védett munkahely vagy szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezõ szervezet bevonásával
történõ teljesítése;”
A Kbt. 125. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A szerzõdésbe foglalhatók olyan rendelkezések, amelyek minden ajánlattevõ számára elõre megismerhetõ
módon, egyértelmûen rögzítik a szerzõdés meghatározott tartalmi elemei késõbbi változásának pontos feltételeit és
tartalmát. Az ilyen rendelkezések esetében nem kell vizsgálni a 132. §-ban foglalt feltételek fennállását, az elõirányzott
változások azonban nem eredményezhetik a szerzõdés tárgyának alapvetõ megváltozását.”
A Kbt. 181. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,
valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 4. § 23. pontját, 29. §
(1) bekezdését, 40. § (3) és (4) bekezdését, valamint 125. § (3) bekezdés a) pontját és (10) bekezdését a 2013. január
1-jét követõen megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni. Ahol e törvény felhatalmazása alapján
megalkotott jogszabály védett foglalkoztatót említ, azon védett munkahelyet kell érteni.”
A Kbt. 182. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„16. a védett munkahelyek, valamint a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezõ szervezetek részére fenntartott
közbeszerzések részletes szabályait, valamint a szociális szempontoknak a közbeszerzésben történõ érvényesítése
kötelezõ eseteit és módját;”
Hatályát veszti a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 18. § (6) bekezdésében az „az állami köznevelési
intézményfenntartó által fenntartott és mûködtetett intézményenként,” szövegrész.
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15. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása
30. §

(1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 1. § (2) bekezdés 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„3. havi átlagjövedelem: a jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ naptári évben (a továbbiakban:
referencia-idõszak) elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelem (a továbbiakban: jövedelem)
napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult a referencia-idõszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi
jövedelemmel, a jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ 180 naptári napi jövedelem napi átlagának
30-szorosa; ha a jogosult ebben az idõszakban, valamint a referencia-idõszakban nem rendelkezik legalább
180 naptári napi jövedelemmel vagy egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, a minimálbér összege; ha a jogosult
amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a vizsgált idõszakban vagy ennek egy részében
táppénzben, baleseti táppénzben részesült, ha az számára kedvezõbb, a táppénzt, baleseti táppénzt megelõzõ
180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni;”
(2) Az Mmtv. 7. §-a a következõ (4) és (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az idõtartamra, amikor az ellátott
a) keresõtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha a munkaszerzõdés szerinti heti munkaideje
a 20 órát meghaladja, vagy
b) keresõképtelen.
(4a) A szüneteltetés idõtartamára folyósított rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezésérõl való
tudomásszerzést követõ hónaptól járó ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén
vissza kell követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig terjedhet.”

16. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
31. §

(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 1. § c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„c) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejû hitel.”
(2) A Gst. 4. § (3a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3a) A központi költségvetésrõl szóló törvény végrehajtása során az Alaptörvény 37. cikk (2)–(3) bekezdése szerinti
kölcsön felvételekor, pénzügyi kötelezettség vállalásakor a költségvetési év várható bruttó hazai terméke és
az államadóság költségvetési év utolsó napjára tervezett, az (1) bekezdés szerint meghatározott értékét kell
számításba venni.”
(3) A Gst. 4. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Nem érinti az Alaptörvény 37. cikk (3) bekezdése szerinti kölcsön felvételére, pénzügyi kötelezettség vállalására
irányuló szerzõdés érvényességét, ha a kölcsön felvételekor, a pénzügyi kötelezettség vállalásakor nem ismert okból
a költségvetési év utolsó napján az államadósság-mutató meghaladja a viszonyítási év mutatójának értékét.”
(4) A Gst. 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkormányzat mûködési célra csak likvid hitelt vehet fel.”
(5) A Gst. 47. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A 4. § (2) bekezdésének hatálybalépéséig a központi költségvetésrõl szóló törvényt úgy kell megalkotni, hogy
annak alapján az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló
jegyzõkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint számított hiány-mutató
értéke nem lehet nagyobb, mint a bruttó hazai termék 3%-a.”
(6) A Gst. a következõ 49. §-sal egészül ki:
„49. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló törvény alapján átvállalással érintett önkormányzati
adósságot keletkeztetõ ügyletekre vonatkozó, az átvállalás miatt szükségessé vált szerzõdésmódosításokhoz nem
szükséges a Kormány 10. § (13) bekezdés szerinti hozzájárulása.”
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(7) A Gst. a következõ 50. §-sal egészül ki.
„50. § Az önkormányzat 2013. január 1. és március 31. között – a 10. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti ügyletek,
valamint a 10. § (10) bekezdése szerinti adósságmegújító hitel kivételével – nem köthet adósságot keletkeztetõ
ügyletet.”
32. §

(1) Hatályát veszti a Gst. 49. §-a.
(2) Hatályát veszti a Gst. 50. §-a.

17. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
33. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bekezdés m) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„m) maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és
kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében
a vállalkozási maradvány,”
(2) Az Áht. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kiemelt elõirányzatokat a Kormány rendeletében meghatározott részletes elõirányzatokra (a továbbiakban:
rovat) kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.”
(3) Az Áht. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetén az (1) bekezdés szerinti
feladatokat a törvényben kijelölt kezelõ szerv látja el.”
(4) Az Áht. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jegyzõ által elõkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésrõl szóló
törvény hatálybalépését követõ negyvenötödik napig nyújtja be a képviselõ-testületnek.”
(5) Az Áht. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselõ-testület a költségvetési évben legkésõbb március 15-ig nem fogadta el,
az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési
szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.”
(6) Az Áht. 28. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A központi költségvetésrõl szóló törvényben foglaltak figyelembevételével az államháztartás központi
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a központi kezelésû elõirányzat, a fejezeti kezelésû elõirányzat,
az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kiemelt elõirányzatairól, valamint a 73. §
(1) bekezdése szerinti bevételeirõl és kiadásairól a Kormány rendeletében foglaltak szerint kincstári költségvetést kell
készíteni.
(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi kezelésû elõirányzat, fejezeti
kezelésû elõirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja központi költségvetésrõl
szóló törvényben, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint
az általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételei és kiadásai
egységes rovatrend szerinti részletezésérõl a Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell
készíteni. A Kormány rendelete elrendelheti az elemi költségvetésben egyéb, a gazdálkodással összefüggõ tervadatok
elkészítését is.
(4) A (2) bekezdés szerinti kincstári költségvetésnek, valamint a (3) bekezdés szerinti költségvetési rendeletnek,
határozatnak és az elemi költségvetésnek kiemelt elõirányzati szinten meg kell egyeznie.”
(7) Az Áht. 33. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A fejezetet irányító szerv – a 32. § b)–g) pontja szerinti elõirányzatok kivételével – a fejezeti kezelésû elõirányzatok
terhére a fejezeten belül átcsoportosítást hajthat végre, ha
a) a fejezeti kezelésû elõirányzat elõirányzatain megtakarítás keletkezik, vagy az átcsoportosítás a közfeladatok
változásával kapcsolatban szükséges, vagy
b) a fejezeti általános tartalék fejezeten belüli átcsoportosítása elõre nem valószínûsíthetõ és nem tervezhetõ
költségvetési kiadás teljesítéséhez szükséges.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 178. szám

36505

(8) Az Áht. 33. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti elõirányzat-átcsoportosítás – a (4) bekezdés b) pontja szerinti és az olyan
elõirányzat-átcsoportosítás kivételével, amely az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos költségvetési
kiadásokkal érintett fejezeti kezelésû elõirányzatok javára történik – a Kormány irányítása alá tartozó fejezet esetében
az államháztartásért felelõs miniszter elõzetes engedélyével történhet.”
(9) Az Áht. 24. alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. Az elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás

(10)

(11)

(12)

(13)

35. § Az elõirányzat-csoportok, a kiemelt elõirányzatok és a kiemelt elõirányzaton belüli rovatok közötti
átcsoportosítás lehetõségét a Kormány rendeletben határozza meg.”
Az Áht. 36. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre
bocsátott összeg terhére – a 32. § a) pontja szerinti elõirányzatok kivételével – több évre, vagy a költségvetési éven túli
évre szóló kötelezettség nem vállalható.”
Az Áht. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bevételi elõirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási elõirányzatok terhére kifizetést elrendelni
– a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – utalványozás alapján lehet. A kiadási elõirányzatok terhére
történõ utalványozásra – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – a teljesítés igazolását, és az annak
alapján végrehajtott érvényesítést követõen kerülhet sor.”
Az Áht. 38. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a 72. § (2) bekezdése szerinti elszámolásokra és a 73. § szerinti bevételek
elszámolására és kiadások teljesítésére is alkalmazni kell.”
Az Áht. 31. alcíme a következõ 45/A. §-sal és 45/B. §-sal egészül ki:
„45/A. § (1) Az állam Magyarország területén székhellyel rendelkezõ, a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló törvény alapján banknak minõsülõ hitelintézetben a piaci magánbefektetõ elv alapján, jogi és adózási
megfelelõségi vizsgálat lefolytatását követõen, középtávú üzleti tervvel alátámasztott alaptõke-felemeléssel,
a központi költségvetésrõl szóló törvényben biztosított elõirányzat terhére tulajdonosi részesedést szerezhet.
(2) Az alaptõke felemelésére vonatkozó, valamint az állam tulajdonszerzésének bejegyzésére irányuló jogügylet
tekintetében, továbbá a hatósági és bírósági eljárásokban az államot a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter képviseli.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott alaptõke-felemeléssel megszerzett állami tulajdonosi részesedéssel mûködõ
bank (a továbbiakban: Bank) állami tulajdonú részesedése tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlására
a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter jogosult.
(4) A (2) és (3) bekezdés esetében a 41. § (1) bekezdése nem alkalmazandó.
45/B. § (1) A Bankra a gazdasági társaságokról szóló törvényt az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni
a hitelintézeti törvényben meghatározott elõírások betartása mellett.
(2) A Bank ügyvezetõ szerve az igazgatóság, amely az igazgatóság elnökébõl és további igazgatósági tagokból áll.
(3) A Bank munkaszervezetének élén vezérigazgató áll, akinek feladatait és hatáskörét az igazgatóság határozza meg.
(4) A vezérigazgató és a vezérigazgató helyettesei felett a munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja.
(5) A Bank mûködésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának ellenõrzését felügyelõ bizottság végzi.
(6) Nem lehet az igazgatóság vagy a felügyelõ bizottság tagja, aki
a) országgyûlési, illetve önkormányzati képviselõ, miniszter, polgármester, fõpolgármester,
b) büntetett elõéletû,
c) a vezetõ tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
(7) Az igazgatóság és a felügyelõ bizottság tagja, a vezérigazgató pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy
érdekében nyilvános közszerepléssel járó tevékenységet nem folytathat.
(8) Ha a felügyelõ bizottság megítélése szerint az igazgatóság, a vezérigazgató vagy annak helyettese tevékenysége
jogszabályba, a Bank létesítõ okiratába vagy közgyûlése határozatába ütközik, vagy egyébként sérti az állam érdekeit,
ezt köteles jelezni a gazdaságpolitikáért felelõs miniszternek is.
(9) A felügyelõ bizottság tagja feladatát az ilyen tisztséget betöltõ személytõl elvárható fokozott gondossággal, és
az állam érdekeit képviselõ tag esetében az állam érdekeinek elsõdlegessége alapján látja el. A tagok – a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló törvény közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen
felelnek az állammal szemben az ellenõrzési kötelezettségük felróható megszegésével okozott károkért. Ha a kárt
testületi határozat okozta, mentesül a felelõsség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen
szavazott.”
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(14) Az Áht. 49. alcímének címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„49. Finanszírozási bevételek és kiadások”
(15) Az Áht. 59. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kincstár a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat által a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet
terhére igénybe vett költségvetési támogatások felhasználását a rendelkezésére álló adatok alapján, illetve helyszíni
ellenõrzés során a költségvetési év utolsó napjáig ellenõrzi.”
(16) Az Áht. 59. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kincstár a költségvetési támogatások felhasználását megalapozatlannak tartja, a Ket. 94. § (1) bekezdése
szerinti végzésben kötelezi a helyi önkormányzatot, a helyi nemzetiségi önkormányzatot a költségvetési támogatásról
vagy annak egy részérõl való lemondásra. A végzésben foglaltak önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az 58. §
(3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a végrehajthatóvá nyilvánított határozat alapján a kincstár jogosult
a költségvetési támogatás visszavonására, módosítására.”
(17) Az Áht. 72. és 73. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„72. § (1) Az államháztartás alrendszereiben a költségvetési hiány finanszírozása, a költségvetési többlet felhasználása
a finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg.
(2) Nem lehet költségvetési vagy finanszírozási bevételként és kiadásként elszámolni a pénzeszközök olyan
változásának hatását, amelyek elõlegként nem jelentik azok végleges felhasználását, átmenetileg nem számolhatók el
az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, továbbá a pénzeszközök közötti pénzforgalom, a letéti és más
idegen pénzeszközök kezelésével, az államháztartáson belüli támogatások, vagy a bevételek beszedésének, kiadások
teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak.
(3) A finanszírozási bevételeket és kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba venni. A pénzforgalomban
megvalósuló tételek mellett a Kormány rendeletében meghatározott pénzforgalommal nem járó kiegészítõ tételeket
is el kell számolni.
73. § (1) Finanszírozási bevételek és kiadások
a) az államháztartás mindkét alrendszerében:
aa) a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása,
beváltása a vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével,
ab) a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is –
felvétele és tõkeösszegének törlesztése,
ac) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,
ad) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,
ae) a költségvetési szerv, fejezeti kezelésû elõirányzat kiadási és bevételi elõirányzatainak különbségeként
az államháztartás központi alrendszerében központi támogatásként, az államháztartás önkormányzati
alrendszerében irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történõ jóváírása,
af) a pénzügyi lízing lízingbevevõi félként a lízingszerzõdésben kikötött tõkerész törlesztésére teljesített kiadások,
b) kizárólag az államháztartás központi alrendszerében:
ba) az ÁKK Zrt. által állampapírokkal végzett repóügyletek,
bb) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank és a központi költségvetés közötti
elszámolásokból a Magyar Nemzeti Bank deviza-árfolyamváltozásból származó eredményének (ideértve
az eredménytartalékot is) és az értékpapírok értékesítésébõl származó realizált eredményének tulajdonítható rész,
elõjelre való tekintet nélkül,
bc) a Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (2) bekezdése alapján vállalt árfolyam-garanciából
eredõ, a Magyar Fejlesztési Bank és az állam közötti elszámolások elõjelre való tekintet nélkül,
bd) az állam nevében a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságnak nyújtott tulajdonosi kölcsön és annak
visszatérülése, ha a kölcsön visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk – különösen
a pénzügyi, számviteli kimutatások és elõrejelzések – alapján a közfeladatok ellátásáért fizetendõ összegen felüli
központi költségvetési többlettámogatás biztosítása nélkül kellõen megalapozott,
be) az MNV Zrt.-nek a rábízott vagyonnal való gazdálkodás során hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokkal végzett
mûveletei, és
bf) a 78. § (4) bekezdése szerinti megelõlegezések és azok visszatérítése.
(2) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti, devizában meghatározott ügyleteket a kibocsátásakor,
értékesítésekor, vásárlásakor, beváltásakor, felvételekor, törlesztésekor érvényesített devizaárfolyammal
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– az árfolyamfedezeti mûveletek figyelembevétele mellett – meghatározott forintértékét kell finanszírozási
bevételként, kiadásként elszámolni.”
(18) Az Áht. 79. §-a a következõ (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A Kincstár a 72. § (2) bekezdése szerinti pénzeszközök elkülönítésére letéti és más sajátos elszámolási,
lebonyolítási számlákat vezethet.”
(19) Az Áht. 59. alcímének címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„59. Maradványelszámolás”
(20) Az Áht. 90. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Kormány
a) 21. § (6) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi határozata
b) kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány felhasználására vonatkozó egyedi határozata, és
c) a központi költségvetésrõl szóló törvényben az elõirányzatok átcsoportosításával, módosításával összefüggésben
biztosított jogkörében hozott egyedi határozata
az adott költségvetési évre vonatkozó központi költségvetésrõl szóló törvény hatályvesztésének idõpontjával
végrehajtottnak tekintendõ, és az ezt követõ nappal visszavontnak minõsül.”
(21) Az Áht. 103. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A tervezés, gazdálkodás, zárszámadás során, és az államháztartás információs rendszerében a költségvetési
bevételeket és költségvetési kiadásokat azok felmerülési helye szerinti adminisztratív, a kormányzati funkciók szerinti
funkcionális, és a 6. § (2)–(5) bekezdés szerinti közgazdasági osztályozási rendszerben kell nyilvántartani és bemutatni.
Az alaptevékenységeknek és a vállalkozási tevékenységeknek az államháztartási számvitel szabályai szerint számított
önköltségét az államháztartás szakfeladatrendje szerint is nyilván kell tartani.”
(22) Az Áht. 69. alcíme a következõ 106/A. §-sal egészül ki:
„106/A. § (1) A kincstár a központosított illetményszámfejtés keretében jogosult a munkabér, az illetmény,
a tiszteletdíj, a költségtérítés és egyéb pénzbeli juttatás számfejtése, kifizetése és annak ellenõrzése céljából az érintett
a) természetes személyazonosító adatainak, állampolgárságának, nemének, lakcímének, társadalombiztosítási
azonosító jelének, adóazonosító jelének, fizetési számlaszámának,
b) eltartott gyermeke természetes személyazonosító adatainak, lakcímének és társadalombiztosítási azonosító
jelének,
c) iskolai és egyéb végzettségére vonatkozó adatának,
d) foglalkoztatásával összefüggésben a munkahely megnevezésének, a jogviszony jellegének, a beosztásának,
a besorolásának, a munkakörének, a jogviszonya kezdete és befejezése idõpontjának, a jogviszony megszûnése
módjának
kezelésére.
(2) A kincstár az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat az érintett jogviszonya befejezését követõ öt évig, vagy – ha
az késõbbi – a jogviszonyra vonatkozóan benyújtott keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határozat jogerõre
emelkedésének napjáig kezelheti.
(3) Ha a központi költségvetésrõl szóló törvény alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot
ellátó intézmény nem állami fenntartója részére olyan támogatás nyújtására kerül sor, amelynek alapján munkabér,
illetmény, tiszteletdíj, költségtérítés vagy egyéb pénzbeli juttatás kifizetése történik, annak kifizetése és ellenõrzése
céljából a kincstár jogosult annak az érintettnek az (1) bekezdésében meghatározott adatait a (2) bekezdésben
meghatározott idõtartamban kezelni, akire tekintettel a nem állami intézmény fenntartójának a költségvetési
támogatás kifizetésre kerül.”
(23) Az Áht. 108. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési év során negyedéves gyakorisággal idõközi költségvetési jelentést és idõközi mérlegjelentést kell
készíteni a kincstár számára.”
(24) Az Áht. 109. § (3) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy)
„1. a számviteli elszámolásokra vonatkozó szabályozás megváltozása esetén a beszámoló készítés és a könyvvezetés
sajátos feladatait, az áttérés lebonyolításával kapcsolatos könyvviteli feladatokat, valamint az (1) bekezdés 33. és
34. pontjának felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott elõírások alapján
az államháztartásban felmerülõ egyes gyakoribb gazdasági események kötelezõ elszámolási módját,”
(rendeletben szabályozza.)
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(25) Az Áht. 109. § (3) bekezdés 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter arra, hogy)
„6. a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti besorolásának szabályait, a szakfeladatrendet,
a szakfeladatok tartalmi meghatározását és azok mutatószámait,”
(rendeletben szabályozza.)
(26) Az Áht. 111. §-a a következõ (16a) bekezdéssel egészül ki:
„(16a) A többcélú kistérségi társulás megszûnése esetén a társulási megállapodásban megjelölt önkormányzat
(a továbbiakban: kijelölt önkormányzat) felel a tárgyévben, illetve a tárgyévet megelõzõ években a központi
költségvetésbõl származó támogatásokkal való elszámolásért. Eltérõ megállapodás hiányában a kijelölt
önkormányzat a többcélú kistérségi társulás korábbi székhelye szerinti települési önkormányzat. A társulási tanács
elnöke a megszüntetésrõl hozott döntést követõen haladéktalanul tájékoztatja a kincstárat a kijelölt
önkormányzatról.”
(27) Az Áht. 111. §-a a következõ (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat 2011. évben igénybevett támogatásai elszámolásának
60. § szerinti felülvizsgálatára az e törvény 2012. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(28) Az Áht. 73. alcíme a következõ 111/C. §-sal egészül ki:
„111/C. § A Bank igazgatósága tagjának és felügyelõ bizottsága tagjának megbízatása megszûnik, ha e törvénynek
az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú
módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 45/A. §-a szerinti tulajdonosi
részesedésszerzést követõ 30 napon belül az e törvénynek a Módtv.-vel megállapított 45/B. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi okot nem szünteti meg.”
(29) Az Áht. 73. alcíme a következõ 111/D. §-sal egészül ki:
„111/D. § A közös önkormányzati hivatal megalakításáig, de legfeljebb a közös önkormányzati hivatalhoz történõ
kijelölésrõl szóló döntésig a közös önkormányzati hivatalhoz nem csatlakozó, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/B.§ (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti települési önkormányzatok esetében
közös hivatalon az e települési önkormányzatok számára hivatali teendõket ellátó közös hivatalt kell érteni.”
34. §

Az Áht.
a) 21. § (1) bekezdésében az „elõre nem valószínûsíthetõ, nem tervezhetõ költségvetési kiadásokra” szövegrész
helyébe az „év közben meghozott kormányzati döntésekbõl következõ feladatok finanszírozására” szöveg,
b) 60. § (2) bekezdésében az „önkormányzatnál, sor” szövegrész helyébe az „önkormányzatnál sor” szöveg,
c) 84. § (1) bekezdésében az „az országos nemzetiségi” szövegrész helyébe az „a nemzetiségi” szöveg,
d) 86. § (1) bekezdésében az „elõirányzat-maradványának” szövegrész helyébe a „maradványának” szöveg,
e) 86. § (3) bekezdésében az „elõirányzat-maradványának” szövegrész helyébe a „költségvetési maradványának”
szöveg,
f) 86. § (4) bekezdésében az „elõirányzat-maradványa” szövegrész helyébe a „költségvetési maradványa” szöveg,
g) 86. § (5) bekezdésében a „pénzmaradványának” szövegrész helyébe a „maradványának” szöveg,
h) 109. § (1) bekezdés 8. pontjában a „kapcsolatos követelményeket, a bevételi kiemelt elõirányzatokat” szövegrész
helyébe a „kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket, a bevételi kiemelt elõirányzatokat, az egységes
rovatrendet” szöveg
i) 111. § (13) bekezdésében a „2012. április 30-áig köteles” szövegrész helyébe a „2013. június 30-ig köteles” szöveg,
valamint a „2012. április 30-áig benyújtott” szövegrész helyébe a „2013. június 30-ig benyújtott” szöveg
lép.

35. §

(1) Hatályát veszti az Áht.
a) 6. § (2) bekezdésében az „– az (5) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg,
b) 81. § (1) bekezdésében az „és a kölcsönökre” szöveg.
(2) Hatályát veszti az Áht. 74. §-a és 84. § (2) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az Áht. 96. § (1) bekezdésében az „A nemzetiségi önkormányzat esetén a garancia és kezesség
vállalásához a nemzetpolitikáért felelõs miniszter elõzetes engedélye szükséges.” szöveg.
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18. Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása
36. §

(1) Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 7. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A beszámított jövedelmet – a (2) bekezdésben nem említett esetben – úgy kell kiszámítani, hogy az uniós
intézmény által levont járulék összegét el kell osztani a nyugdíjjárulék és nyugdíjbiztosítási járulék, számított szociális
hozzájárulási adó együttes mértékével.”
(2) Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 7. §-a
a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerint a 2013. január 1-jét megelõzõ idõszakra meghatározott beszámított jövedelem nem
haladhatja meg a járulékfizetési felsõ határ összegét. Ha az uniós tisztviselõ a 2013. január 1-jét megelõzõ idõszak
ugyanazon napjára a magyar nyugdíjrendszerben is szerzett szolgálati idõt, a járulékfizetési felsõ határ helyett
a járulékfizetési felsõ határnak a magyar nyugdíjrendszerben szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képezõ keresettel,
jövedelemmel csökkentett összegét kell figyelembe venni.”

37. §

(1) Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 12. §
(3) bekezdésében az „(1) és (3)–(5)” szövegrész helyébe az „(1), (3) és (5)” szöveg lép.
(2) Az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény
a) 1. § b) pontjában a „24. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „– 2013. január 1-jét megelõzõen hatályos – 24. §
(2) bekezdése” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában és 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „legfeljebb” szövegrész helyébe
az „a 2013. január 1-jét megelõzõ idõszakra legfeljebb” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdésében az „ugyanarra a napra” szövegrész helyébe az „a 2013. január 1-jét megelõzõ idõszak
ugyanazon napjára” szöveg
lép.

38. §

Nem lép hatályba az Európai Unió tisztviselõinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és
visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi
CXII. törvény 21. § (4) bekezdése.

II. FEJEZET
AZ ADÓZÁST ÉS A SZÁMVITELT ÉRINTÕ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
19. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
39. §

(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. § (2) bekezdés
g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Belföldi illetõségû adózó a belföldi személyek közül)
„g) az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület (ideértve e szervezetek alapszabályában, illetve alapító
okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységeket is), továbbá az egyház, a lakásszövetkezet és
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,”
(2) A Tao. tv. 4. § 38. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„38. az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv által kiadott támogatási igazolás: az elõadó-mûvészeti államigazgatási
szerv által az elõadó-mûvészeti szervezet támogatója részére kiadott, a támogatást nyújtó adózó megnevezését,
székhelyét, adószámát és a kedvezményre jogosító támogatás összegét tartalmazó okirat, amely tekintetében az egy
elõadó-mûvészeti szervezethez kapcsolódó, tárgyévre vonatkozóan kiadott kedvezményre jogosító támogatási
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igazolások összértéke nem haladhatja meg az elõadó-mûvészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelõzõ
évben tartott elõadásaiból származó jegybevétele 80%-át.”
(3) A Tao. tv. a következõ 29/T. §-sal egészül ki:
„29/T. § E törvénynek az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,
valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 4. § 38. pontja alkalmazása során
a támogatott szerv úgy jár el, hogy a 2013. évi adóévrõl kiállított támogatási igazolások összértéke ne haladja meg
az elõadó-mûvészeti szervezet EGT-tagállamban 2012. évben tartott elõadásaiból származó jegybevétele 80%-át.”

20. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítása
40. §

(1) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„3. államháztartás szervezetei: az államháztartásról szóló törvény alapján az államháztartás központi és önkormányzati
alrendszerébe tartozó szervek;”
(2) Az Szt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Az 5. § és a 6. § szerinti kormányrendelet az e törvényben meghatározott szabályoktól eltérõ rendelkezéseket
állapíthat meg. E törvény kormányrendeletben meghatározott eltéréssel nem érintett rendelkezéseit
– a kormányrendeletben meghatározott sajátosságokon túlmenõen – az 5. §-ban és a 6. §-ban meghatározott
szervezeteknél is alkalmazni kell.”
(3) Az Szt. 151. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartása az engedéllyel rendelkezõ vonatkozásában egynél több
regisztrálási szakterületet tartalmaz, a szakterületek közül törölni kell azt,
a) amelyiket a nyilvántartásban szereplõ kér,
b) amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplõ személy a 151. § (4) bekezdés szerinti kormányrendeletnek
az adott szakterületre vonatkozó továbbképzési kötelezettségét nem teljesítette,
feltéve, hogy a törlést követõen is legalább egy regisztrálási szakterületet tartalmaz a nyilvántartás az engedéllyel
rendelkezõre vonatkozóan.”
(4) Az Szt. 154/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben említett kötelezettségek alól mentesül továbbá azon külföldi székhelyû vállalkozás
magyarországi fióktelepe is, amely vállalkozás székhelye nem az Európai Unió valamely tagállamában található,
azonban az adott állam jogszabályai által elõírt éves beszámoló készítési, könyvvizsgálati, letétbe helyezési és
közzétételi kötelezettségek összhangban vannak az Európai Unió vonatkozó elõírásaival. Ezen államok listáját
a miniszter az Egységes Kormányzati Portálon teszi közzé.”

41. §

Az Szt.
a) 5. §-ában és 178. § (1) bekezdés a) pontjában az „államháztartási” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló”
szöveg,
b) 96. § (5) bekezdésében a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság” szövegrész helyébe a „könyvvizsgálói
közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság” szöveg,
c) 155/A. § (2) bekezdésében a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal” szövegrész helyébe a „könyvvizsgálói
közfelügyeleti feladatokat ellátó hatósággal” szöveg
lép.

21. Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása
42. §

Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 3. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(Az adózó adóalanyisága megszûnik:)
„j) a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság létrejötte napját megelõzõ nappal.”
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22. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
43. §

(1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 172. §-a a következõ (20g) bekezdéssel egészül ki:
„(20g) Az állami adóhatóság a 176/F. § szerinti ellenõrzés során
a) pénztárgép, taxaméter forgalmazási engedély nélküli forgalmazása, a forgalmazási engedély visszavonását követõ
továbbforgalmazása, továbbá engedélyezettõl eltérõ pénztárgép, taxaméter forgalmazása esetén 10 millió forintig
terjedõ mulasztási bírságot szab ki,
b) a pénztárgép, taxaméter forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott kötelezettségek egyéb módon történõ megszegése esetén a magánszemély kötelezettet
(forgalmazót, üzemeltetõt, szervizt, mûszerészt) 500 ezer forintig, nem magánszemély kötelezettet 1 millió forintig
terjedõ mulasztási bírsággal sújthatja.”
(2) Az Art. 175. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy a számla, egyszerûsített számla, nyugta
nyomtatványok forgalmazásának, nyilvántartásának szabályait, valamint ezek elõállításának, adóigazgatási
azonosításra alkalmasságának feltételeit rendeletben határozza meg.”
(3) Az Art. 175. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthetõ
bevallási, bejelentési, bejelentkezési nyomtatványok adattartalmát rendeletben határozza meg.”
(4) Az Art. 175. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy azokat az értékhatárokat és feltételeket, amelyek
alapján
a) a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezõ adózók köre megállapításra kerül,
b) az adózók kiemelt adózónak minõsülnek,
rendeletben határozza meg.”
(5) Az Art. 175. § (18) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(18) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az adótanácsadók, adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántartását
végzõ szervezetet rendeletben kijelölje.”
(6) Az Art. IX. Fejezete az Art. e törvény hatálybalépésekor hatályos 175/A. és 175/B. §-át magába foglalóan a következõ
alcímmel egészül ki:

„Adótanácsadók, adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántartásba vétele”
(7) Az Art. 175/A. §-a és 175/B. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„175/A. § (1) Adótanácsadói, adószakértõi, illetve okleveles adószakértõi tevékenység az adótanácsadók, adószakértõk
és okleveles adószakértõk nyilvántartását végzõ szervezet (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végzõ szervezet)
engedélyével folytatható.
(2) Adótanácsadói, adószakértõi, illetve okleveles adószakértõi tevékenység folytatását a nyilvántartásba vételt végzõ
szervezet annak engedélyezi, aki
a) büntetlen elõéletû,
b) nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelõ foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, és
c) rendelkezik az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai
képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.
(3) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértõi, illetve
okleveles adószakértõi tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja vagy alkalmazottja az adótanácsadók,
adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántartásában szerepel.
175/B. § (1) Az adótanácsadói, adószakértõi, illetve okleveles adószakértõi tevékenység gyakorlásához szükséges
engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a kérelmezõ hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy
büntetlen elõéletû és nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakör ellátásához
szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására
vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv a nyilvántartás végzõ szervezet részére – annak az adótanácsadói,
adószakértõi, illetve okleveles adószakértõi tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott
adatigénylése alapján – továbbítsa. Az adatigénylés során a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet arra vonatkozóan
igényelhet adatot a bûnügyi nyilvántartó szervtõl, hogy a kérelmezõ büntetlen elõéletû-e, valamint gazdasági,
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pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(2) Az adótanácsadói, adószakértõi vagy az okleveles adószakértõi tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt
lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet ellenõrzi azt is, hogy
az adótanácsadói, adószakértõi vagy az okleveles adószakértõi tevékenységet gyakorló személy büntetlen elõéletû-e,
valamint nem áll-e gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakör ellátásához szükséges
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés céljából a nyilvántartásba
vételt végzõ szervezet adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra
irányulhat, hogy az adótanácsadói, adószakértõi vagy az okleveles adószakértõi tevékenységet gyakorló személy
büntetlen elõéletû-e, valamint gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakör ellátásához
szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(3) Ha a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenõrzés során megállapítja, hogy
az adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles adószakértõi tevékenységet gyakorló személy büntetett elõéletû vagy
gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakör ellátásához szükséges tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, haladéktalanul intézkedik az adótanácsadói, adószakértõi vagy
az okleveles adószakértõi tevékenység gyakorlásához szükséges engedély visszavonása érdekében.
(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet
a) az adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles adószakértõi tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerõs
befejezéséig vagy
b) adótanácsadói, adószakértõi vagy az okleveles adószakértõi tevékenység engedélyezése esetén a hatósági
ellenõrzés idõtartamára vagy az engedély visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.”
(8) Az Art. az e törvénnyel megállapított „Adótanácsadók, adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántartásba vétele”
alcím részeként a következõ 175/C–175/E. §-sal egészül ki:
„175/C. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ természetes személy szolgáltató Magyarország területén
adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles adószakértõi szolgáltatás határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében
történõ folytatására irányuló szándékát köteles – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló törvény
rendelkezéseire is figyelemmel – az e szolgáltatók nyilvántartásba vételét végzõ szervezetnek bejelenteni.
A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet az adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles adószakértõi szolgáltatás
végzésére jogosult bejelentést tevõt nyilvántartásba veszi.
(2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ szolgáltatásnyújtó szervezet határon átnyúló adótanácsadói, adószakértõi
vagy okleveles adószakértõi szolgáltatási tevékenysége keretében adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles
adószakértõi szolgáltatást akkor folytathat, ha a feladat irányításával, vezetésével megbízott tagja, alkalmazottja
teljesítette az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét.
(3) A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás tekintetében az átmeneti és alkalmi jelleget a szolgáltatás idõtartamára,
gyakoriságára, rendszerességére és folytonosságára tekintettel a nyilvántartást vezetõ szervezet esetenként állapítja
meg.
175/D. § (1) A 175/A. § (1) bekezdése szerinti engedély megadására irányuló közigazgatási hatósági eljárás
megindításához szükséges kérelmet az adópolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján
közzétett közleményben meghatározott címen, a nyilvántartásba vételt végzõ szervezetnél vagy a kincstár területi
szervénél lehet elõterjeszteni.
(2) Az eljárás ügyintézési határideje – ide nem értve a tevékenység határon átnyúló jelleggel történõ megkezdésének
és folytatásának bejelentésével összefüggõ eljárást – 60 nap azzal, hogy – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló törvénytõl eltérõen – ha a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a rá
irányadó ügyintézési határidõn belül nem hozott határozatot, az ügyfelet nem illeti meg a kérelmezett tevékenység
megkezdésének, illetve folytatásának joga, és a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek
a hatóság mulasztására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.
(3) Ha a kérelmezõ az eljárás – ide nem értve a tevékenység határon átnyúló jelleggel történõ megkezdésének és
folytatásának bejelentésével összefüggõ eljárást – iránti kérelmét hibásan, hiányosan vagy nem az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott mellékletekkel csatolva terjeszti elõ, a kérelmezõt
a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a kérelem elõterjesztését követõ 30 napon belül hiánypótlásra hívja fel.
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(4) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet az engedély megadásával egyidejûleg hivatalból igazolványt állít ki.
(5) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet határozata ellen a kérelmezõ az adópolitikáért felelõs miniszterhez címzett
fellebbezéssel élhet.
(6) Az engedély kiadásával, visszavonásával, valamint az igazolvány pótlásával, cseréjével, a nyilvántartásban szereplõ
adatok módosításával összefüggõ, továbbá a tevékenységek határon átnyúló jelleggel történõ megkezdésének és
folytatásának bejelentésével összefüggõ eljárásért jogszabályban meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.
175/E. § (1) A nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezõ személyekrõl
nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvényben meghatározott adatokon túl – a természetes személy következõ adatait és az alábbi tényeket tartalmazza:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím, levelezési cím,
c) telefonszám, elektronikus elérhetõség,
d) hatósági igazolvány száma, a kiadás idõpontja,
e) a szakképesítést igazoló oklevél száma, a kiállító intézmény neve, a kiállítás kelte,
f) egyéb szakképesítések megnevezése, az ezen képesítéseket igazoló oklevél, bizonyítvány száma, a kiállító
intézmény neve, a kiállítás kelte,
g) az államilag elismert idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga típusa, valamint fokozata.
(3) A nyilvántartásba vett adótanácsadó, adószakértõ vagy okleveles adószakértõ neve, levelezési címe, nyilvántartási
száma, adótanácsadói, adószakértõi vagy okleveles adószakértõi igazolványának száma, valamint hozzájárulása
esetén egyéb, a nyilvántartásban szereplõ adata nyilvános. A tárgyévben nyilvántartásba vettek nyilvános adatait,
illetve a nyilvántartásban szereplõ nyilvános adatokban bekövetkezett változásokat az adópolitikáért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium honlapján a nyilvántartást végzõ szervezet évente – a tárgyévet követõ év március 31-ig –
közzéteszi, továbbá a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet honlapján valamennyi nyilvántartásba vett személy
nyilvános adatait nyilvánosságra hozza.
(4) A nyilvántartásból törölt természetes személyek adatait a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet a törlést követõ
10 évig õrzi meg.”
(9) Az Art. IX. Fejezete az Art. 176/A. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A gépi nyugta, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgépekkel, taxaméterekkel szemben
támasztott követelmények
176/B. § (1) Jogszabályban meghatározottak szerinti adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta kibocsátására
az a pénztárgép, taxaméter felel meg, amelynek forgalmazását a jogszabályban meghatározottak szerint
engedélyezték, és amelyet a jogszabályban meghatározottak szerint helyeztek üzembe.
(2) A forgalmazási engedély kiadásáért, módosításáért, kiterjesztéséért jogszabályban meghatározott igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
(3) Az engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges, adótitoknak minõsülõ adatokról az állami adóhatóság
tájékoztatja az engedélyezõ hatóságot.
(4) Az engedélyezõ hatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza
a) az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkezõ pénztárgép- és taxamétertípus megnevezését, engedélyszámát és
az engedély kiállításának dátumát, valamint a forgalmazó nevét és címét,
b) a visszavont forgalmazási engedélyek engedélyszámát, az engedély visszavonásának dátumát, a visszavonás okát,
a visszavonással érintett pénztárgép- és taxamétertípus megnevezését, valamint a forgalmazó nevét és címét,
c) a forgalmazó jogutód nélküli megszûnése miatt érvénytelenné vált forgalmazási engedély számát és
az érvénytelenné válás idõpontját,
d) a forgalmazó jogutóddal történõ megszûnése esetén a jogelõd és a jogutód nevét és címét, a pénztárgép vagy
taxaméter típusát, valamint a forgalmazási engedély engedélyszámát és a forgalmazási engedély átírásának idõpontját.
176/C. § (1) Pénztárgép, taxaméter szervizelését csak nyilvántartásba vett szerviz végezheti érvényes mûszerészi
igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkezõ mûszerésze útján.
(2) Az állami adóhatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a nyilvántartásba vett vagy törölt szervizek,
valamint az érvényes és az érvénytelen mûszerészi igazolványok, plombanyomók adatait.
176/D. § (1) Szerviz az az egyéni vállalkozó vagy szervezet, aki vagy amely a szervizek – állami adóhatóság által vezetett
– nyilvántartásában szerepel.
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(2) Szervizként való nyilvántartásba vételét az állami adóhatóságnál az az egyéni vállalkozó vagy szervezet
kérelmezheti,
a) akinek vagy amelynek nincs 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami adóhatóságnál nyilvántartott
túlfizetéssel csökkentett, összességében számítva (a továbbiakban: nettó módon számítva) a 10 millió forintot, egyéni
vállalkozó esetében nettó módon számítva 1 millió forintot meghaladó adótartozása,
b) aki vagy amely megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
c) aki vagy amely e tevékenységét az állami adóhatóság felé szabályszerûen bejelentette.
(3) Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételének további feltétele, hogy nem áll szervizelési tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és nem áll más szerviz alkalmazásában.
176/E. § (1) A mûszerészi igazolvány a pénztárgépek, taxaméterek szervizelésére jogosító, az állami adóhatóság által
kiállított igazolvány.
(2) A mûszerészi igazolvány
a) szervizelési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem álló, és
b) nyilvántartásba vett szerviz alkalmazásában álló vagy egyéni vállalkozó szervizként nyilvántartott
személy (mûszerész) részére állítható ki, aki nem áll a kérelmezõn kívül más szerviz alkalmazásában.
(3) A mûszerészi igazolvány az állami adóhatóság tulajdona.
176/F. § (1) A pénztárgép, taxaméter forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott kötelezettségeket – a kötelezettség fennállása alatt és az azt követõ ötödik naptári év végéig – az állami
adóhatóság ellenõrzi.
(2) A pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos ellenõrzés során – ha az elektronikus hírközlõ hálózat
elérhetetlenségére vonatkozó tény vagy adat merül fel – az állami adóhatóság kérheti a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság szakhatóságként történõ közremûködését az elektronikus hírközlõ hálózat elérhetõsége kérdésében.
(3) Az állami adóhatóság az üzemeltetõ, a forgalmazó, a szerviz vagy más személy (1) bekezdés szerinti ellenõrzése
során talált pénztárgépet, taxamétert vizsgálat céljából átvételi elismervény ellenében legfeljebb 15 napra
bevonhatja, ha a pénztárgéppel, taxaméterrel történõ visszaélés gyanúját észleli, és a tényállás másként nem
tisztázható. A bevont pénztárgépet, taxamétert az állami adóhatóság annak megállapítása érdekében, hogy
a pénztárgép, taxaméter megfelel a jogszabályban meghatározott mûszaki követelményeknek (a továbbiakban:
ellenõrzõ vizsgálat), átadja a 176/B. § szerinti engedélyezõ hatóság részére. A bevonás idõszaka alatt az adózó a nyugta
kibocsátási kötelezettségét, ha a jogszabályban meghatározottaknak megfelelõ, adóigazgatási azonosításra alkalmas
nyugta adására szolgáló másik pénztárgéppel, taxaméterrel is rendelkezik, annak alkalmazásával, pénztárgép,
taxaméter hiányában kézi úton elõállított nyugtával teljesíti.
(4) A (3) bekezdést kell alkalmazni, ha a pénztárgép, taxaméter mûködésének jogszabályban meghatározott hírközlõ
eszköz és rendszer útján történõ felügyelete során az állami adóhatóság pénztárgéppel, taxaméterrel történõ
visszaélés gyanúját észleli, és a tényállás másként nem tisztázható.
(5) Ha az ellenõrzõ vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy a pénztárgép, taxaméter a jogszabályban
meghatározott követelményeknek nem felel meg, és ez befolyásolja az adózással összefüggõ funkciókat és a hiba,
hiányosság nem küszöbölhetõ ki, vagy azt az arra kötelezett az elõírt határidõn belül nem teljesíti, a 176/B. § szerinti
engedélyezõ hatóság határozattal elõírja a pénztárgép, taxaméter 176/B. § szerinti engedélyezõ hatóság részére
történõ leadását. A leadott pénztárgépet, taxamétert a 176/B. § szerinti engedélyezõ hatóság megsemmisíti, errõl
az állami adóhatóságot értesíti.”
(10) Az Art. 195. §-a a következõ (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az adózó adószámát az állami adóhatóság a Módtv2-vel megállapított 24/F. § (6) bekezdés a) pontjának
hatálybalépését megelõzõen hatályos 24/F. § (6) bekezdés a) pontja szerint jogerõsen törölte, az adózó 2013. február
15-ig kérheti az adószám törlésrõl hozott határozat visszavonását. A határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem
benyújtásának nincsen helye. A kérelemhez az adózó köteles a 24/F. § (1) bekezdés szerinti kitöltött kérdõívet csatolni.
A kérelem alapján, a kérelem benyújtását követõ 30 napon belül az állami adóhatóság az adószám törlésérõl hozott
határozatot visszavonja, ha a kérelemmel egyidejûleg az adózó a 24/F. § (1) bekezdés szerinti kitöltött kérdõívet is
benyújtotta. Ha az adószám törlésérõl hozott határozatot a felettes szerv érdemben felülvizsgálta, a felettes szerv
a bíróság által felül nem vizsgált határozatát úgy módosítja, hogy az adószám törlésérõl hozott határozatot
megsemmisíti. A határozat visszavonásáról, vagy megsemmisítésérõl az állami adóhatóság haladéktalanul értesíti
a cégbíróságot. Ha a kérelem alapján az állami adóhatóság az adószám törlésérõl rendelkezõ határozatot visszavonja,
a visszavonó határozat ellen fellebbezésnek nincsen helye.
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(3b) A (3a) bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén az állami adóhatóság – ha a kérelem alapján az adószám
törlésérõl rendelkezõ határozatot visszavonja – a 24/F. § (1) bekezdés szerinti kockázatelemzési eljárást a kérelem
benyújtását követõ egy éven belül folytatja le.
(3c) Az adószám törlésérõl rendelkezõ határozat (3a) bekezdés szerinti visszavonása esetén az adószám törlésérõl
rendelkezõ határozat jogerõre emelkedésétõl a visszavonó határozat jogerõre emelkedéséig esedékes bevallási
kötelezettségnek a visszavonó határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belüli teljesítése (pótlása) esetén
bevallás késedelme miatt az adóhatóság mulasztási bírságot nem szab ki.”
(11) Az Art. a következõ 196. és 197. §-sal egészül ki:
„196. § (1) E törvénynek az adótanácsadók, adószakértõk és okleveles adószakértõk nyilvántartásba vételére
vonatkozóan az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint
egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2013. július 1-jén, illetve azt
követõen induló ügyben kell alkalmazni. A 2013. június 30-án folyamatban lévõ ügyek tekintetében az eljárás
megindításakor hatályban lévõ rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az adópolitikáért felelõs miniszter által 2013. július 1. elõtt kibocsátott és 2013. június 30-án érvényben lévõ
adótanácsadói, adószakértõi és okleveles adószakértõi engedélyhez – az azon feltüntetett érvényességi idõn belül –
ugyanazok a jogok és kötelezettségek kapcsolódnak, mint a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet által 2013. július
1-én és azt követõen kibocsátott engedélyhez.
197. § Az adópolitikáért felelõs miniszter a nyilvántartásba vételt végzõ hatóság rendelkezésére bocsátja az egyes
törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú
módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel a nyilvántartásba vételt végzõ hatóság hatáskörébe utalt feladattal
kapcsolatosan az adópolitikáért felelõs miniszter által kezelt adatokat, dokumentumokat, információkat, olyan
formában és ütemezésben, hogy azok alapján a nyilvántartásba vételt végzõ hatóság 2013. július 1-jével
megkezdhesse az e törvényben szabályozott feladatai ellátását.”
(12) Az Art. a következõ 198. §-sal egészül ki:
„198. § Az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb
célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 176/B. §-nak való megfelelés elõsegítése
érdekében az adópolitikáért felelõs miniszter jogszabályban meghatározottak szerint támogatást nyújt a nyugtaadási
kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott,
online kapcsolatra képes, adóügyi ellenõrzõ egységgel rendelkezõ pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez és
a pénztárgép jogszabályban meghatározott adóügyi ellenõrzõ egységgel való ellátásához.”
44. §

Az Art.
a) 175. § (1) bekezdésében az „adókötelezettségek teljesítéséhez” szövegrész helyébe az „adókötelezettségek,
valamint adótörvényben, vagy adótörvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott más
kötelezettség teljesítéshez, illetve kérelem benyújtásához” szöveg,
b) 175. § (13) és (28) bekezdésében az „Az adópolitikáért felelõs miniszter felhatalmazást kap arra, hogy” szövegrész
helyébe a „Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy” szöveg,
c) 175. § (17) bekezdésében a „a (16) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „az adótanácsadói, adószakértõi,
illetve okleveles adószakértõi tevékenység végzéséhez szükséges” szöveg
lép.

45. §

Hatályát veszti az Art.
a) 96. § (4) bekezdése,
b) 175. § (16) és (19)–(22) bekezdése.

23. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása
46. §

(1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám.) 5. § (2) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiutaló)
„b) az (1) bekezdés b) pontja szerint kapott adatok alapján a beérkezést követõ 8 munkanapon belül kincstári letéti
Start-számlát nyit, amelyen az elsõ utalási összeget a gyermek születésének napjától, valamint a gyermek jogosultsága
esetén – ha Start-számlával nem rendelkezik – a második utalási összeget a hetedik életéve betöltésének napjától, és
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a harmadik utalási összeget a tizennegyedik életéve betöltésének napjától – a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás alapján,
visszamenõlegesen – nyilvántartja mindaddig, amíg a szülõ, vagy a szülõ egyetértõ nyilatkozata alapján –
16. életévének betöltését követõen – a gyermek azt Start-számlára nem helyezi, vagy ameddig a (7) bekezdés szerinti
jogosultsággal a jogosult nem él,”
(2) A Fétám. 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a gyermek Start-számlával rendelkezik, a második és a harmadik utalási összeget – a gyermek hetedik vagy
tizennegyedik születésnapjától az utalást megelõzõ napig felszámított, az ötéves állampapír hozamával egyezõ,
az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. által az utalást megelõzõ napon közzétett mértékû kamattal növelten – a kiutaló
a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás beérkezését követõ 30 napon belül – felróható késedelem esetén az utalás összege
után napi 3,5 ezrelék késedelmi kamattal növelten – utalja a számlavezetõhöz.”
(3) A Fétám. „Vegyes rendelkezések” alcíme a következõ 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § A gyámhatóság adatot szolgáltat a kincstár részére azon gyermekek természetes személyazonosító adatairól,
továbbá – ha az ismert – adóazonosító jelérõl, akik a tárgyévben a 7. vagy 14. életévük betöltésének napján, jogerõs
határozat alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak, illetve átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett gyermekek voltak. Az adatszolgáltatást a tárgyévet követõ év március 20-áig kell elektronikus úton
teljesíteni.”
(4) A Fétám. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelõs miniszter, hogy a 6. § (5) bekezdése szerinti irat, valamint a 7. §
(1) bekezdés b) pontja és a 9/B. § szerinti adatszolgáltatás egységes tartalmi és formai követelményeit rendeletben
határozza meg.”

24. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény
módosítása
47. §

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 4/A. §-a a következõ (38) és
(39) bekezdéssel egészül ki:
„(38) A Hpt. szerinti önkéntes intézményvédelmi alaphoz csatlakozott hitelintézet csökkentheti az (1)–(7) bekezdés
szerint fizetendõ különadó összegét az önkéntes intézményvédelmi alapba az adóévben befizetett összeggel, ha
az önkéntes intézményvédelmi alap és tagjai együttesen megfelelnek a Hpt. 76/A. § (8) bekezdése szerinti
követelményeknek. A különadó megfizetése alól e bekezdés szerint mentesülõ összeg kizárólag az önkéntes
intézményvédelmi alap létesítõ okiratában meghatározott intézményvédelmi célokra használható fel.
(39) A Hpt. 80. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott, készpénz-elszámolási mûveletekért felelõs hitelintézet
csökkentheti a különadó alapját képezõ módosított mérlegfõösszeg összegét az általa, mint levelezõ tartalékköteles
hitelintézet által a Magyar Nemzeti Banknál vezetett forint pénzforgalmi számláján elhelyezett levelezett
tartalékköteles hitelintézetek kötelezõ jegybanki tartalékával.”

25. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása
48. §

(1) A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Kkt.) 1. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A törvény hatálya kiterjed)
„h) a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóságra (a továbbiakban: közfelügyeleti hatóság).”
(2) A Kkt. 149. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„149. § (1) A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelõ ellátásának biztosítása
céljából a kamara a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek könyvvizsgálói tevékenységét
minõségbiztosítási rendszer keretében folyamatosan ellenõrzi (a továbbiakban: kamarai minõségellenõrzés).
(2) A közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátó kamarai
tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek tevékenységét a közfelügyeleti hatóság minõségbiztosítási rendszer
keretében folyamatosan ellenõrzi (a továbbiakban: minõségellenõrzés). A minõségellenõrzés lefolytatására az itt nem
szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
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(3) A Kkt. 159. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kamarai tag minõségellenõrök nyilvántartása a minõségellenõrök 33. § (1) bekezdésében meghatározott adatait
tartalmazza.”
(4) A Kkt. a következõ alcímmel és 173/B. és 173/C. §-sal egészül ki:

„A minõségellenõrzés lefolytatása
173/B. § (1) Minõségellenõrzést kell lefolytatni legalább 3 évente a kamarai tag könyvvizsgálónál, a könyvvizsgáló
cégnél, ha az közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodóra vonatkozóan végez jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idõtartamba nem számít bele az az idõszak, amelyben a kamarai tag
könyvvizsgáló szüneteltette a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását.
(3) A minõségellenõrzés tekintetében a közfelügyeleti hatóság jár el.
(4) Rendkívüli minõségellenõrzést kell lefolytatni, ha azt
a) a kamara fegyelmi megbízottja, fegyelmi bizottsága, szakértõi bizottsága kezdeményezi,
b) a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég saját magával szemben kéri.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerint lefolytatott minõségellenõrzés díjköteles, amelynek mértékét a miniszter
rendeletben állapítja meg.
(6) A közfelügyeleti hatóság nevében a minõségellenõrzést végzõ személyre (a továbbiakban: ellenõr) a következõ
feltételeknek kell teljesülniük:
a) az ellenõr, valamint az ellenõrzés alá vont könyvvizsgáló cég között a minõségellenõrzési eljárás alatt nem áll fenn
üzleti kapcsolat és üzleti kapcsolatban a könyvvizsgáló cégnél lefolytatott legutolsó minõségellenõrzés által lefedett
idõszakot követõen sem álltak,
b) az ellenõr, valamint az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló és annak közeli hozzátartozója között nem áll
fenn üzleti kapcsolat és üzleti kapcsolatban a kamarai tag könyvvizsgálónál lefolytatott legutolsó minõségellenõrzés
által lefedett idõszakot követõen sem álltak,
c) az ellenõr és az ellenõrzés alá vont kamarai tag egymásnak nem közeli hozzátartozói,
d) az ellenõrrel szemben az a)–c) pontban támasztott követelmények az ellenõr közeli hozzátartozója tekintetében is
teljesülnek,
e) legalább két év eltelt annak megszûnésétõl számítva, hogy az ellenõr az ellenõrzés alá vont jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló
céggel tulajdonosi, munkavállalói vagy munkaviszony jellegû jogviszonyban volt.
(7) A közfelügyeleti hatóság az ellenõrzés lefolytatása érdekében elõzetesen adatokat, információkat, iratokat kérhet be.
(8) Az ellenõr az ellenõrzést a közfelügyeleti hatóság elnöke által kiadott megbízólevél birtokában folytathatja le.
A megbízólevél tartalmazza az ellenõr nevét, az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég
azonosító adatait, valamint azt, hogy mely idõszak tekintetében kell az ellenõrzést lefolytatni.
(9) Az ellenõr az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgálótól, könyvvizsgáló cégtõl minden olyan iratot, adatot,
információt, nyilatkozatot megkérhet, az ellenõrzés alá vont minden olyan munkafolyamatát megvizsgálhatja, amely
az ellenõrzés lefolytatásához szükséges. Az ellenõr az ellenõrzés során jogosult az ellenõrzés alá vont kamarai tag
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég helyiségeibe belépni, iratairól, adathordozóiról, nyilvántartásairól másolatot
készíteni, illetve készíttetni.
(10) Az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég jogosult az ellenõr személyazonosságáról és
megbízásáról meggyõzõdni.
(11) Az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég az ellenõrzés során köteles az ellenõrrel
együttmûködni, a helyszíni ellenõrzés feltételeit biztosítani.
(12) Ha a közfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy az adott minõségellenõrzés lebonyolításához szakértõ
igénybevétele szükséges, a minõségellenõrzésbe az ellenõr irányítása mellett szakértõként a (6) bekezdés
e) pontjában foglaltaknak megfelelõ kamarai minõségellenõrök is bevonhatók.
173/C. § (1) A minõségellenõrzésrõl az ellenõr záró jelentést készít.
(2) A záró jelentést az ellenõrzés befejezésétõl számított tizenöt napon belül kell elkészíteni.
(3) A záró jelentést az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek.
(4) A záró jelentésre az átvételétõl számított tizenöt napon belül az ellenõrzés alá vont írásban észrevételt tehet,
amelyet a közfelügyeleti hatósághoz kell benyújtani.
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(5) A hatóság a záró jelentés és a (4) bekezdés szerinti észrevétel alapján határozatot hoz a minõségellenõrzés
eredményének minõsítésérõl, az ellenõrzés alá vont részére a minõsítés alapján elõírt kötelezettségekrõl, valamint
az indokolt intézkedés alkalmazásáról.
(6) A minõségellenõrzés során hozott jogerõs határozatban foglalt kötelezettségeket az ellenõrzés alá vont kamarai
tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység
ellátása során teljesítenie kell.
(7) A minõségellenõrzéssel összefüggésben a következõ intézkedések alkalmazhatók:
a) kötelezés továbbképzésen való részvételre,
b) figyelmeztetés az elõírásoknak nem megfelelõ gyakorlat megszüntetésére,
c) fegyelmi eljárás kezdeményezése.
(8) Ha az ellenõrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységét a (6) bekezdés szerinti kötelezettségek figyelmen kívül hagyásával végezte, ellene
a hatóság a kamara illetékes testületénél fegyelmi eljárást kezdeményez.
(9) A közfelügyeleti hatóság a közérdeklõdésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálatát ellátó könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek nem megfelelt eredménnyel zárult minõségellenõrzése
esetén fegyelmi eljárást kezdeményez a kamaránál. A fegyelmi eljárás kezdeményezésérõl a közfelügyeleti hatóság
indokolt esetben értesíti a Budapesti Értéktõzsde Zrt.-t, illetve az érintett állami szervet.”
A Kkt. 185. §-a a következõ (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közfelügyeleti hatóságnak a közfelügyeleti feladatok ellátásáért a kamara közfelügyeleti díjat fizet.
(5) A közfelügyeleti díj mértéke a kamara tagdíjakból, hozzájárulási díjakból származó tárgyévi bevételének öt
százaléka.
(6) Az (5) bekezdés szerinti közfelügyeleti díjat a kamara tárgyév december 31-ig fizeti meg a közfelügyeleti hatóság
fizetési számlájára.
(7) A kamara a tárgyévi közfelügyeleti díj vonatkozásában január 31-ig és július 30-ig elõleget köteles fizetni
a közfelügyeleti hatóság fizetési számlájára. Az elõlegek összege az (5) bekezdés szerinti felügyeleti díj – megelõzõ
évek adatainak figyelembe vételével kalkulált – várható összegének 50-50%-a. Az elõlegek összege a (6) bekezdés
szerinti kötelezettség teljesítésébe beleszámít.
(8) A közfelügyeleti hatóság jogosult a közfelügyeleti díj összegének meghatározására, valamint alátámasztására
szolgáló adatok ellenõrzésére.”
A Kkt. 189. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátásához a közfelügyeleti hatóság a kamarától, a közfelügyelet hatálya alá
tartozó személyektõl, szervezetektõl iratot, adatot, információt, nyilatkozatot kérhet, valamint e célból betekinthet
irataikba, könyveikbe és adathordozóikba.”
A Kkt. 193. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A közfelügyeleti hatóság a közfelügyeleti feladataival kapcsolatos tevékenységét éves munkaterv alapján végzi.”
A Kkt. 193. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közfelügyeleti hatóság évente nyilvánosságra hozza az éves munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolót.
(4) A közfelügyeleti hatóság közfelügyeleti feladataival kapcsolatos éves munkatervét a tárgyévet megelõzõ év
december 31-éig, az éves munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót a tárgyévet követõ év március 31-éig
az Egységes Kormányzati Portálon hozza nyilvánosságra.”
A Kkt. 193. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyúttal a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közfelügyeleti hatóságnak az éves munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolójában ki kell térnie a kamarai
minõségbiztosítási rendszer vizsgálata és értékelése, továbbá a minõségellenõrzés során tapasztalt fõbb
hiányosságokra, és a megtett intézkedésekre.
(7) A (6) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítéséhez a hatóság kérésére a kamara 15 napon belül kiadja a feladat
ellátásához szükséges iratokat, dokumentumokat.”
A Kkt. 194. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kamara azon határozatait, amelyekre a közfelügyelet kiterjed, továbbá a kamara alapszabályát és önkormányzati
szabályzatait – azok elfogadásától számított 15 napon belül – köteles megküldeni a közfelügyeleti hatóságnak.”
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(11) A Kkt. 199. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a kamara mûködésének törvényessége másképpen nem állítható helyre, akkor e tény megállapításától számított
30 napon belül a miniszter – a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint – a bírósághoz fordul.
A bíróság)
„b) felfüggesztheti a kamara testületi szerveinek és tisztségviselõinek mûködését és a kamara irányítására,
– a felfüggesztés tartamára – a kamara tagjai közül felügyelõ biztost rendelhet ki.”
(12) A Kkt. 199. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A felügyelõ biztos díjazását és költségtérítését a bíróság állapítja meg. A felügyelõ biztos díját és költségtérítését
a kamara viseli.”
(13) A Kkt. a következõ XV/A. Fejezettel egészül ki:

„XV/A. FEJEZET
A KAMARA FELETTI KÖZFELÜGYELETI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET
200/A. § (1) A kamara felett a közfelügyeleti törvényességi felügyeletet a közfelügyeleti hatóság gyakorolja.
(2) A közfelügyeleti hatóság ellenõrzi, hogy a kamara a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység ellátásának engedélyezése, a kamarai tagok és a könyvvizsgáló cégek nyilvántartásba vétele, a szakmai
standardok megalkotása, a kötelezõ szakmai továbbképzés, a kamarai minõségbiztosítás és a fegyelmi eljárások
tekintetében hozott döntései nem sértik-e a jogszabályokat, az alapszabályt vagy az egyéb önkormányzati
szabályzatokat.
(3) A közfelügyeleti törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben egyébként bírósági vagy
közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
200/B. § (1) Ha a közfelügyeleti hatóság a közfelügyeleti törvényességi felügyelet gyakorlása során szabálytalanságot
tapasztal, a szabálytalanság megállapításától számított 30 napon belül a törvényesség helyreállítására felhívja
a kamara elnökét.
(2) Ha a kamara mûködésének törvényessége másképpen nem állítható helyre, akkor e tény megállapításától
számított 30 napon belül a közfelügyeleti hatóság – a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint
– a bírósághoz fordul. A bíróság
a) megsemmisítheti a kamara testületi szervének jogsértõ határozatát, és új határozat hozatalát rendelheti el,
b) felfüggesztheti a kamara testületi szerveinek és tisztségviselõinek mûködését és a kamara irányítására
– a felfüggesztés tartamára – a kamara tagjai közül felügyelõ biztost rendelhet ki.
(3) A felügyelõ biztos köteles a mûködés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul összehívni a kamara
küldöttgyûlését. Ha a küldöttgyûlés a mûködés törvényességét helyreállította, a bíróság a kamara más testületi
szervének és tisztségviselõinek mûködésére vonatkozó felfüggesztést megszünteti.
(4) Nem rendelhetõ ki felügyelõ biztosként az, aki a kamarában nem viselhet tisztséget.
(5) A felügyelõ biztos a tevékenységérõl és annak eredményérõl tájékoztatja a bíróságot, valamint a közfelügyeleti
törvényességi felügyeletet ellátó közfelügyeleti hatóságot.
(6) A felügyelõ biztos díjazását és költségtérítését a bíróság állapítja meg. A felügyelõ biztos díját és költségtérítését
a kamara viseli.”
(14) A Kkt. XVI. Fejezete a következõ alcímmel egészül ki:

„Felhatalmazó rendelkezések
228. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátásáért felelõs szervezetet
rendeletben jelölje ki.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggõ – törvényben nem
szabályozott – tevékenységeket rendeletben szabályozza.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég saját magával szemben kért
rendkívüli minõségellenõrzésért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjat és a díj fizetésének részletes szabályait
rendeletben szabályozza.”
49. §

A Kkt.
a) 46. § (1) bekezdésében a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal” szövegrész helyébe a „közfelügyeleti
hatósággal” szöveg,
b) 152. § (1) bekezdés i) pontjában a „minõségellenõrzés” szövegrész helyébe a „kamarai minõségellenõrzés”
szöveg,
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159. § (1) bekezdésben a „minõségellenõrzéseket” szövegrész helyébe a „kamarai minõségellenõrzéseket”
szöveg,
d) 160. § (1) bekezdés b) pontjában a „minõségellenõrzési” szövegrész helyébe a „kamarai minõségellenõrzési”
szöveg,
e) 160. § (1) bekezdés d) pontjában a „minõségellenõrzéssel” szövegrész helyébe a „kamarai minõségellenõrzéssel”
szöveg,
f) 160. § (2) és (3) bekezdésben a „minõségellenõrzésben” szövegrészek helyébe a „kamarai minõségellenõrzésben”
szöveg,
g) „A minõségellenõrzés lefolytatása” alcímének címe helyébe „A kamarai minõségellenõrzés lefolytatása” szöveg,
h) 165. § (1) bekezdésében a „Minõségellenõrzést” szövegrész helyébe a „Kamarai minõségellenõrzést” szöveg,
i) 166. § (2) bekezdés a) pontjában, 180. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 182. § (1) és (2) bekezdésében, 183. §
(1) bekezdésében, 184. § (1) bekezdésében a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság” szövegrész helyébe
a „közfelügyeleti hatóság” szöveg,
j) 180. § (2) bekezdésében, 181. §-ban a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság” szövegrészek helyébe
a „közfelügyeleti hatóság” szöveg,
k) 183. § (2) bekezdésében a „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottságon” szövegrész helyébe a „közfelügyeleti
hatóságon” szöveg,
l) 189. § (1) és (2) bekezdésében, 195. § (1) bekezdésében, 196. §-ban, 197. §-ban a „bizottság” szövegrész helyébe
a „közfelügyeleti hatóság” szöveg,
m) 189. § (1) bekezdés b) pontjában a „nemzeti standardok” szövegrész helyébe a „nemzeti standardok
(a továbbiakban együttesen: szakmai standardok)” szöveg,
n) 194. § (1) bekezdésében a „bizottsággal” szövegrész helyébe a „közfelügyeleti hatósággal” szöveg,
o) 195. § (1) bekezdésében a „kialakulásának megelõzése érdekében” szövegrész helyébe a „kialakulásának
megelõzése érdekében a kamarától,” szöveg,
p) 195. § (2) bekezdésében a „bizottság” szövegrészek helyébe a „közfelügyeleti hatóság” szöveg,
q) 196. § c) pontjában a „törvényességi felügyeleti” szövegrész helyébe „miniszteri törvényességi felügyeleti”
szöveg,
r) XV. Fejezetének címe helyébe az „A kamara feletti miniszteri törvényességi felügyelet” szöveg,
s) 198. § (1) bekezdésében, 199. § (5) bekezdésben a „törvényességi felügyeletet” szövegrész helyébe a „miniszteri
törvényességi felügyeletet” szöveg,
t) 198. § (3) és (4) bekezdésében, 200. §-ban a „törvényességi felügyelet” szövegrész helyébe „miniszteri
törvényességi felügyelet” szöveg,
u) 198. § (2) bekezdésében a „kamara szerveinek” szövegrész helyébe a „kamara szerveinek a 200/A. §
(2) bekezdésében nem szereplõ” szöveg
lép.
50. §

Hatályát veszti a Kkt.
a) 149. § (3) bekezdése,
b) 159. § (2) bekezdése,
c) 159. § (4) bekezdésében a „, illetve a független ellenõr” szövegrész,
d) 160/A. §-a,
e) 164/A. §-a,
f) 165. § (2) bekezdése,
g) 165. § (3) bekezdésében az „és (2)” szöveg,
h) 167/A. §-a,
i) 172/A. §-a,
j) „Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság” alcíme,
k) 186–188. §-a,
l) 189. § (3) bekezdése,
m) „A bizottság tagjai” alcíme,
n) 190–192. §-a,
o) „A bizottság mûködése” alcíme,
p) 193. § (2) bekezdése
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193. § (5) bekezdése,
195. § (3) bekezdése.

26. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
51. §

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178. §-a a következõ
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történõ megvalósítása esetén a géppel kiállított nyugták, számlák,
valamint a pénztárgép adatairól az adóalany – jogszabály szerint – rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami
adóhatóság részére, amely adatokat az állami adóhatóság kizárólag az Art. szerinti adózók ellenõrzéséhez,
ellenõrzésre történõ kiválasztásához használhatja fel az adó megállapításához való jog elévülési idején belül.
Jogszabály elõírhatja, hogy a nyugta-kibocsátási kötelezettség kötelezõ gépi kiállítással történõ megvalósítására
szolgáló pénztárgép mûködését az állami adóhatóság hírközlõ eszköz és rendszer útján felügyelje. Ebben az esetben
az adatszolgáltatás – jogszabály szerint – az állami adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósítható.
Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a pénztárgép adóügyi ellenõrzõ
egységének azonosítóit nem kapcsolhatja össze a pénztárgép üzemeltetõjének adataival. A közvetlen
adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alól az állami adóhatóság – az elektronikus hírközlõ
hálózat hiányára tekintettel – jogszabály szerint, kérelemre egyedi mentesítést adhat. Az egyedi mentesítés iránti
kérelem elbírálása során a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakhatóságként mûködik közre az elektronikus
hírközlõ hálózat elérhetõsége kérdésében.”
(2) Az Áfa tv. 260. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az adópolitikáért felelõs miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) a számla és a nyugta kiállításának módjára vonatkozó szabályokat, ideértve a nyugtakibocsátási kötelezettség
kötelezõ gépi kiállítással történõ megállapítását is,”
(3) Az Áfa tv. 260. § (1) bekezdése a következõ d)–i) ponttal egészül ki:
(Az adópolitikáért felelõs miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a számla és a nyugta adóigazgatási azonosítására vonatkozó szabályokat,
e) a gépi nyugta-, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgéppel rögzített adatok állami adóhatóság felé
történõ adatszolgáltatásának és az állami adóhatóság által a pénztárgépek mûködése felett gyakorolt felügyeletnek
a szabályait, a közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alóli egyedi mentesítés
szabályait,
f) a gépi nyugta-, illetve nyugta- és számlaadásra szolgáló pénztárgép, taxaméter forgalmazása engedélyezésének
szabályait – ide értve az engedélyezésre hatáskörrel rendelkezõ szerv kijelölését is –, a forgalmazási engedély
kiadásának mûszaki és személyi követelményeit, a forgalmazási engedély kiadásáért, módosításáért, kiterjesztéséért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,
g) a pénztárgép, taxaméter szervizelésének és üzemeltetésének szabályait, a szervizek nyilvántartására és
a nyilvántartásba vételére, nyilvántartásból való törlésére, a mûszerészi igazolványra, annak kiadására, érvényességére
és visszavonására vonatkozó szabályokat,
h) a pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos kötelezettségek ellenõrzésére
vonatkozó szabályokat,
i) a számlázási funkcióval rendelkezõ programokkal szembeni követelményeket és a számlázási funkcióval rendelkezõ
programok értékesítésére és használatára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat.”

27. A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény módosítása
52. §

A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen azon adóalany esetében, amelynek az adóelszámolás hónapját
közvetlenül megelõzõ naptári évben az összesített adóalapja – ha az adóelszámolás hónapja 2013-ra esik, akkor
a 2012. évben az összes biztosítási díja – a 8 milliárd forintot nem érte el, az adó mértéke az adóelszámolás hónapja
– (1) bekezdés a) és b) pontjában említett adóköteles biztosítási szolgáltatás utáni – adóalapjának
– 100 millió forintot meg nem haladó része után az (1) bekezdés szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra
irányadó – adómérték 25%-a,
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– 100 millió forintot meghaladó, de 700 millió forintot meg nem haladó része után az (1) bekezdés szerinti – az adóköteles
biztosítási szolgáltatásra irányadó – adómérték 50%-a,
– 700 millió forintot meghaladó része után az (1) bekezdés szerinti – az adóköteles biztosítási szolgáltatásra irányadó –
adómérték.”

28. A pénzügyi tranzakciós illetékrõl szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása
53. §

(1) A pénzügyi tranzakciós illetékrõl szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. §-a a következõ szöveggel lép
hatályba:
„2. § E törvény alkalmazásában
1. átutalás: a fizetõ fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizetõ fél fizetési
számláját a kedvezményezett javára megterhelik, ideértve a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történõ
átutalást is;
2. befektetési szolgáltatás: a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a szerinti szolgáltatások;
3. befektetési vállalkozás: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pontja szerinti vállalkozás;
4. beszedés: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 2. § 2. pontja
szerinti fizetési mûvelet;
5. jutalék- és díjbevételek: az illetékmegállapítási idõszakban levont – a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
2. számú melléklet szerinti – jutalék és díj összege, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfél fizetési számláját
megterheli, vagy amelyet a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz rendelkezésre bocsátására, használatára tekintettel
az ügyfélnek számít fel, ide nem értve a visszatérítésre kerülõ jutalék- és díjbevételeket, illetve a 3. § (4) bekezdés b), e)
és h) pontjához kapcsolódóan elszámolt jutalék- és díjbevételek összegét, valamint a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény szerinti közvetített szolgáltatásként továbbhárításra kerülõ jutalék- és díjbevételeket;
6. fizetési mûvelet: a fizetõ fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási
végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás – valamely Pft. 63. §-ban szabályozott fizetési mód szerinti –
lebonyolítása, függetlenül a fizetõ fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól, ideértve a kölcsöntörlesztést,
a jutalék- és díjbevételek felszámítására irányuló mûveletet, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet,
vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítõ útján kezdeményezett fizetõeszköz útján történõ eladását,
illetve a készpénzkifizetést készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz útján akkor is, ha az nem fizetési számla terhére
történik;
7. fizetési számla: a Pft. 2. § 8. pontja szerinti számla, azzal, hogy a pénzforgalmi szolgáltató fióktelepét úgy kell
tekinteni, mint amely önálló fizetési számlával rendelkezik;
8. fizetõ fél: a Pft. 2. § 9. pontja szerinti jogalany;
9. kedvezményezett: a Pft. 2. § 12. pontja szerinti jogalany;
10. készpénzátutalás: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) 2. számú melléklet I. alcím 16. pontja szerinti fizetési mód;
11. kiemelt közvetítõi tevékenység: a Hpt. szerint meghatározott kiemelt közvetítõi tevékenység;
12. korlátozott rendeltetésû fizetési számla: a Pft. 21. § (2) bekezdése, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 67/B. §-a alapján lekötött pénzösszeg, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény, a nyugdíj-elõtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó számlák,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 81. § (1) bekezdésében meghatározott
számlák és az azokkal összefüggésben vezetett elosztási számlák, a Kormány rendelete szerinti fedezetkezelõi számlák,
valamint a letéti típusú számlák;
13. kölcsöntörlesztés: az a mûvelet, amelynek során a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfele nála vezetett fizetési
számláját kölcsönszerzõdés alapján fennálló követelése részbeni vagy teljes kielégítése céljából megterheli;
14. nemzetgazdasági számlák: a központi költségvetés központi kezelésû elõirányzataihoz kapcsolódó bevételi,
kiadási, lebonyolítási és egyéb pénzforgalmi számlák, valamint a költségvetés finanszírozásával kapcsolatos kincstári
számlák;
15. pénzforgalmi szolgáltatás: a Hpt. szerint meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás;
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16. pénzforgalmi szolgáltató: a Pft. 2. § 22. pontjában meghatározott jogalany, ideértve a külföldi székhelyû
hitelintézet, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet,
pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítõ és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepét is;
17. pénzváltási tevékenység: a Hpt. szerint meghatározott pénzváltási tevékenység;
18. teljesítési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizetõ fél részére vezetett fizetési számlán
nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti, a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ
intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a készpénzátutalás tárgyát képezõ pénzösszeget a Posta
Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának rendelkezésére
bocsátja, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt
közvetítõ által fizetõeszköz útján történõ eladás esetén a pénzeszköz eladásának napja, jutalék- és díjbevételek esetén
a jutalék- és díj megfizetésének napja, kölcsöntörlesztés esetén az ügyfél fizetési számlája megterhelésének napja,
minden más esetben a fizetési (lekötési) megbízás napja;
19. ügyfél: a Pft. 2. § 28. pontjában meghatározott, a pénzforgalmi szolgáltatótól eltérõ jogalany,
a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz birtokosa, a pénzváltási tevékenységet igénybe vevõ személy,
a kölcsöntörlesztés esetén a kölcsöntörlesztés kötelezettje;
20. ügyfélszámla: a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § 130. pontja szerinti számla.”
(2) A Pti. 3. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„3. § (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyféllel kötött, Pft. szerinti keretszerzõdés alapján nyújtott
pénzforgalmi szolgáltatás keretében végrehajtott fizetési mûveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizetõ fél által
a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény útján
kezdeményezett készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos
meghitelezés (akkreditív), a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, továbbá a pénzváltási tevékenység végzésére
jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítõ útján kezdeményezett fizetõeszköz
útján történõ eladás, a kölcsöntörlesztés, valamint a jutalék- és díjbevételek felszámítása. Illetékköteles továbbá
a készpénzkifizetés készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz útján akkor is, ha az nem fizetési számla terhére történik.
(2) E törvény eltérõ rendelkezése hiányában pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni továbbá minden olyan,
az (1) bekezdésben meghatározott fizetési mûveletekkel egy tekintet alá esõ olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak
minõsülõ fizetési mûvelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizetõ fél részére
vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja,
hogy a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési mûveletet a fizetõ fél fizetési számlájának egyenlege vagy
a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti.
(4) Az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõen nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget
a) az ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által eltérõ számlák között végrehajtott fizetési mûvelet, ha a fizetõ fél és
a kedvezményezett személye megegyezik, vagy ha a terhelendõ és a jóváírandó számla tulajdonosainak köre legalább
részben azonos,
b) az ügyfélszámlán vagy a befektetési szolgáltatással kapcsolatban egyéb számlán végrehajtott fizetési mûvelet,
ideértve a fizetési számla és az ügyfélszámla között végrehajtott fizetési mûveletet abban az esetben, ha
1. a befektetési szolgáltatást a pénzforgalmi szolgáltató – az adózás rendjérõl szóló törvény szerint meghatározott –
kapcsolt vállalkozásának minõsülõ befektetési vállalkozás nyújtja, vagy
2. a pénzforgalmi szolgáltató és a befektetési szolgáltatást nyújtó fél ugyanazon, a Hpt. szerinti önkéntes
intézményvédelmi alap tagja,
feltéve mindkét esetben, hogy a fizetõ fél, valamint a kedvezményezett személye megegyezik,
c) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló törvény hatálya alá
tartozó fizetési mûvelet,
d) a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10.2. e) pontjában meghatározott csoportfinanszírozás, feltéve, hogy a csoport
tagjainak a számláit ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató vezeti,
e) a pénzforgalmi szolgáltató által más belföldi illetve külföldi pénzforgalmi szolgáltató, pénzügyi intézmény,
befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelõ, központi szerzõdõ fél, valamint befektetési alap részére vezetett
fizetési számla terhére megvalósított fizetési mûvelet,
f) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére a kincstár által
megvalósított fizetési mûvelet, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
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valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint járulékalapot képezõ kifizetésekkel
kapcsolatos, kincstár által végrehajtott fizetési mûvelet,
g) a jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési mûvelet, ideértve az eredeti állapot
helyreállítására irányuló fizetési mûveletet is,
h) a korlátozott rendeltetésû fizetési számláról végrehajtott fizetési mûvelet,
i) a kincstárban vezetett, európai uniós támogatásokkal és elszámolásokkal, továbbá nemzetközi szervezetekkel
történõ elszámolásokkal kapcsolatos számlák terhére megvalósított fizetési mûvelet,
j) az éves költségvetési törvényben foglaltak szerint mentesített központi kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos
fizetési mûvelet,
k) a kincstár által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára vezetett fizetési számlák és az azokhoz kapcsolódóan nyitható
alszámlákon megvalósuló fizetési mûvelet,
l) a földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezett földgázpiacon és napi földgáz- és kapacitás
kereskedelmi piacon, valamint a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezett
villamosenergia-piacon megkötött ügyletek pénzügyi elszámolása során végrehajtott fizetési mûvelet.”
(3) A Pti. 3. § (4) bekezdés f) és k) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõen nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget]
„f) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási és a családtámogatás lebonyolítási számlái terhére a kincstár
által megvalósított fizetési mûvelet, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint járulékalapot képezõ kifizetésekkel
kapcsolatos, kincstár által az Áht. 79. § (1) bekezdése alá tartozó körben végrehajtott fizetési mûvelet,”
„k) a kincstár által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára vezetett nemzetgazdasági számlák és az azokhoz
kapcsolódóan nyitható alszámlákon megvalósuló fizetési mûvelet,”
(4) A Pti. 5. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„5. § A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget
a) átutalás, beszedés, készpénzkifizetés fizetési számláról, a fizetõ fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett
fizetés esetén a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója,
b) a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a Posta
Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény,
c) készpénzátutalás esetén a készpénzátutalást teljesítõ pénzforgalmi szolgáltató,
d) okmányos meghitelezés (akkreditív) esetén a nyitó pénzforgalmi szolgáltató,
e) a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása esetén a kibocsátó számlatulajdonos pénzforgalmi szolgáltatója,
f) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a fizetõ fél pénzforgalmi szolgáltatója,
g) kölcsöntörlesztés esetén a fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató,
h) az a) pont hatálya alá nem tartozó készpénzkifizetés esetén az a pénzforgalmi szolgáltató, amely
a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz fedezetéül szolgáló hitelkeretet rendelkezésre tartja,
i) pénzváltási tevékenység esetén a fizetõeszköz útján történõ eladást kezdeményezõ pénzváltási tevékenység
végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítõ,
j) jutalék- és díjbevételek esetén a jutalék- és díj felszámítására jogosult pénzforgalmi szolgáltató
köteles teljesíteni.”
(5) A Pti. 6. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„6. § (1) A pénzügyi tranzakciós illeték alapja
a) a b)–g) pont szerinti kivétellel az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizetõ fél fizetési számláját – a fizetõ
fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján – megterheli,
b) készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplõ pénzösszeg,
c) a Posta Elszámoló Központot mûködtetõ intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén
a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának átutalt összeg,
d) kölcsöntörlesztés esetén az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfél fizetési számláját megterheli,
e) készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz útján történõ készpénzkifizetés esetén a kifizetett összeg,
f) a pénzváltási tevékenység végzésre jogosult hitelintézet, valamint pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt
közvetítõ útján történõ pénzváltási tevékenységnél az eladott fizetõeszköz összege,
g) jutalék- és díjbevételek esetén az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizetõ fél fizetési számláját
megterheli, illetve amelyet a készpénz-helyettesítõ fizetési eszközre tekintettel felszámít.
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(2) Külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás, kölcsöntörlesztés, jutalék és díjbevétel felszámítás és pénzváltási
tevékenység esetén az (1) bekezdés szerinti összeget a teljesítési napon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon kell
forintra átszámítani.”

29. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
54. §

(1) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.)
2. §-a a következõ 19. és 20. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában)
„19. kedvezményezett foglalkoztatott: az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény 462/B. § (2) bekezdése, 462/C. §-a és 462/D. §-a szerinti személy;
20. kedvezményezett foglalkoztatott munkabére után érvényesíthetõ kedvezmény: kedvezményezett
foglalkoztatottanként a bruttó munkabér havi összege, de legfeljebb személyenként 100 ezer forint a foglalkoztatás
elsõ két évében. A kedvezmény részmunkaidõs foglalkoztatás esetén legfeljebb 100 ezer forintnak a részmunkaidõ és
a teljes munkaidõ arányában csökkentett része után érvényesíthetõ. E törvény alkalmazásában részmunkaidõs
foglalkoztatásnak minõsül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerzõdésben meghatározott idõtartama nem éri el
a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidõt.”
(2) A Katv. 19. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választás állami adóhatósághoz december 31-éig történõ bejelentése
esetén a bejelentést követõ naptári év elsõ napjával jön létre. Az állami adóhatósághoz december 31-ét követõen
történõ bejelentés esetén a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a bejelentés hónapjának elsõ napjától kezdõdik.
A bejelentést legkorábban az adóévet megelõzõ év december 1-jétõl, legkésõbb az adóév január 15-éig az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton lehet megtenni. A határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem
elõterjesztésének nincs helye.
(2) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – azon adóév utolsó napjáig áll
fenn, amely adóévben az adóalany az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti az állami
adóhatósághoz, hogy adókötelezettségeit nem e törvény szabályai szerint teljesíti. A bejelentést legkorábban
az adóév december 1-jétõl, legkésõbb az adóév december 20-áig lehet megtenni. A határidõ elmulasztása esetén
igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye.
(3) Az (1) bekezdés szerinti választás állami adóhatósághoz december 31-éig történõ bejelentése a bejelentést követõ
naptári év január 15-éig, a december 31-ét követõen történõ bejelentés az adóév január 15-éig az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton visszavonható, azzal, hogy a határidõ elmulasztása esetén igazolási
kérelem elõterjesztésének nincs helye. A bejelentés visszavonása esetén a kisvállalati adóalanyiság nem jön létre.”
(3) A Katv. 19. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kisvállalati adóalanyiság megszûnik)
„d) az adóalany átalakulását megelõzõ nappal, ide nem értve a társasági formaváltást;”
(4) A Katv. 20. § (1)–(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A kisvállalati adó alapja a (2)–(16) bekezdésre figyelemmel:
a) az adózó pénzforgalmi szemléletû eredményének
b) személyi jellegû kifizetésekkel
növelt összege, de legalább a b) pont szerinti összeg.
(2) A III. Fejezet alkalmazásában az adózó pénzforgalmi szemléletû eredménye a pénzeszközök Szt. szerinti
beszámolóban kimutatott tárgy üzleti évi összege, csökkentve a pénzeszközök tárgyévet megelõzõ üzleti évben
kimutatott összegével, korrigálva a (4)–(16) bekezdés szerinti tételekkel. A kisvállalati adóalanyiság elsõ adóévében
a kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezõ, az Szt. hatálya alá nem tartozó, bevételi nyilvántartást vezetõ egyszerûsített
vállalkozói adóalany pénzforgalmi szemléletû eredménye a pénzeszközök Szt. szerinti beszámolóban kimutatott tárgy
üzleti évi összege, csökkentve a pénzeszközök Szt. 2/A. § (4) bekezdése szerinti nyitó mérlegben kimutatott
összegével, korrigálva a (4)–(16) bekezdés szerinti tételekkel. Az ügyvédi iroda az e rendelkezésben foglaltakat azzal az
eltéréssel alkalmazza, hogy nem minõsül pénzeszköznek az ügyvédi letétként kezelt pénzeszköz.
(3) A III. Fejezet alkalmazásában személyi jellegû kifizetésnek azon személyi jellegû ráfordítás minõsül, amely a Tbj.
szerint járulékalapot képez az adóévben (ide nem értve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthetõ
kedvezmény éves összegét). A tag esetében személyi jellegû kifizetésként (Tbj. szerint járulékalapot képezõ összes
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jövedelemként) a minimálbér 112,5%-át kell figyelembe venni, ha a tagra jutó személyi jellegû ráfordítás ennél
alacsonyabb. E bekezdés alkalmazásában
a) minimálbér a Tbj. 4. § s) pont 2. alpontja szerinti minimálbér,
b) tag a Tbj. szerinti társas vállalkozó
azzal, hogy a tagra jutó személyi jellegû kifizetés meghatározása során nem kell figyelembe venni a minimálbér
112,5%-át arra az idõszakra, amelyre a társas vállalkozónak nem keletkezik a Tbj. 27. § (2) bekezdése szerinti járulékalap
utáni járulékfizetési kötelezettsége.”
A Katv. 20. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) A pénzforgalmi szemléletû eredményt növeli
a) az adózónak nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése esetén a hitel vagy kölcsön felvételekor
a pénzforgalmi szemléletû eredményt csökkentõ tételként elszámolt összeg arányos része,
b) a hitel vagy kölcsön nyújtása,
c) a saját kibocsátású kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír beváltása, törlesztése esetén a beváltott,
eladott értékpapírok kibocsátásakor a pénzforgalmi szemléletû eredményt csökkentõ tételként elszámolt összeg
arányos része,
d) a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír vagy tulajdoni részesedést jelentõ befektetés vásárlása,
e) a tõkekivonás (különösen jegyzett tõke leszállítása),
f) az osztalék fizetése (ide nem értve a kisvállalati adóalanyiságot megelõzõ adóévek adózott eredménye és
eredménytartaléka terhére a kisvállalati adóalanyiság idõszakában kifizetésre kerülõ osztalékot), osztalékelõleg
fizetése és
g) az elszámolásra kiadott elõleg kifizetése
miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés.”
A Katv. 20. § (9) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(9) Ha a pénzforgalmi szemléletû eredmény bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következõ
adóévekben – a (10)–(12) bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve – csökkentheti a pénzforgalmi szemléletû
pozitív eredményét, feltéve, hogy a pénzforgalmi szemléletû eredmény csökkenése a rendeltetésszerû joggyakorlás
elvének betartásával keletkezett (a továbbiakban: elhatárolt veszteség). A kisvállalati adó alanya elhatárolt
veszteségként veheti figyelembe az e törvény szerint meghatározott adóalanyiság idõszaka elõtt, a társasági
adóalanyiság alatt keletkezett negatív társasági adóalapjának azt a részét, amelyet a társasági adóalap
csökkentéseként korábban nem vett figyelembe.”
A Katv. 20. § (13)–(14) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(13) A (2) bekezdés alkalmazásában a pénzforgalmi szemléletû eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell
hagyni
a) az olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet megelõzõ idõszakra vonatkozó eredménykimutatásában
bevételként, ráfordításként számol el,
b) a megelõzõ idõszakra vonatkozóan teljesített kiadást, elszámolt bevételt, ha az adóévet megelõzõ adóévben
az adóalany az Szt. hatálya alá nem tartozott.
(14) Az e törvény hatálya alá kerülés idõpontjában állományban lévõ hitel- és kölcsöntartozásokkal,
kötvénykibocsátásból származó kötelezettségekkel, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokkal, tulajdoni részesedést
jelentõ befektetésekkel kapcsolatos, (4) bekezdés b) és d) pontja, valamint az (5) bekezdés a) és c) pontja szerinti
pénzforgalmi szemléletû eredményt módosító tételek helyett módosító tételként ezen eszközök, kötelezettségek
e törvény hatálya alá kerülés idõpontjában kimutatott nyilvántartás szerinti (arányos) értékét kell figyelembe venni.”
A Katv. 20. §-a a következõ (16) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(16) A kisvállalati adó alanya az e törvény szerint meghatározott adóalanyiság idõszaka elõtt megszerzett immateriális
jószág, tárgyi eszköz Tao. tv. 4. § 31/a. pontja szerinti – a kisvállalati adóalanyiság adóévét megelõzõ adóévben
meghatározott – számított nyilvántartási értékével 10 év alatt, egyenlõ részletekben csökkentheti a pénzforgalmi
szemléletû eredményét.”
A Katv. 23. § (4)–(7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Az adóelõleg összege, figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra is
a) az Szt. szerinti pénzeszközök az adóelõleg-megállapítási idõszakban realizált változása,
b) az adóelõleg-megállapítási idõszakban az adóalany által fizetendõ, Tbj. szerint járulékalapot képezõ összes
jövedelem, csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthetõ kedvezménnyel,
c) az adóelõleg-megállapítási idõszakban e törvény szerint megfizetett adó, adóelõleg,
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d) az adóelõleg-megállapítási idõszakban kifizetett osztalék (ide nem értve a kisvállalati adóalanyiságot megelõzõ
adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati adóalanyiság idõszakában kifizetésre kerülõ
osztalékot) és a kifizetett osztalékelõleg
együttes összegének a 16 százaléka.
(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen az adóelõleg összege – az adózó választása esetén – a (4) bekezdés a) és b) pontja szerint
megállapított összeg, módosítva az e törvény 20. § (4)–(16) bekezdésében meghatározott – a 20. § (9)–(12) és
(16) bekezdése esetében az adóelõleg-megállapítási idõszakra jutó arányosított – módosító tételekkel. Ha az adózó
valamely adóelõleg-megállapítási idõszakban e bekezdés szerint állapítja meg az adóelõleg-fizetési kötelezettségét,
akkor az adóelõleg összegét az adóév végéig minden esetben e bekezdés alkalmazásával állapítja meg.
(6) A (4)–(5) bekezdéstõl függetlenül az adóelõleg összege legalább az adóelõleg-megállapítási idõszakban
az adóalany által fizetendõ – a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthetõ kedvezménnyel csökkentett –
Tbj. szerint járulékalapot képezõ összes jövedelem 16 százaléka.
(7) Ha a (4) és (5) bekezdés szerint meghatározott és az adóelõleg-megállapítási idõszakban az adóalany által fizetendõ
– a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthetõ kedvezménnyel csökkentett – Tbj. szerint járulékalapot
képezõ összes jövedelemmel csökkentett összeg negatív, az adózó jogosult annak összegével a következõ
adóelõleg-megállapítási idõszakokban – de legfeljebb ugyanabban az adóévben – a (4)–(5) bekezdés alkalmazásával
megállapított összegnek – a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthetõ kedvezménnyel csökkentett – Tbj.
szerint járulékalapot képezõ jövedelmet meghaladó részét csökkenteni.”
A Katv. 26. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A (2) bekezdés szerinti összeg után a közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég adót (a továbbiakban: az
osztalék utáni adót kiváltó adó) fizet. Az osztalék utáni adót kiváltó adó a (2) bekezdés szerinti összeg 16 százaléka,
amelyet az adózó az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallásában vagy egyszerûsített vállalkozói adóról szóló
bevallásában elkülönítetten bevall, és három egyenlõ részletben, az üzleti évre vonatkozó társaságiadó-bevallás vagy
egyszerûsített vállalkozói adóról szóló bevallás benyújtására elõírt határidõig és az üzleti évet követõ két adóévre
– de legkésõbb a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisága megszûnése évét követõ év február 25-ig –
az adóév február 25-ig fizet meg.”
A Katv. 28. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) Az adózó választása szerint nem alkalmazza a Tao. tv. 16. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltakat.”
A Katv. 28. §-a a következõ (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) A kisvállalati adóalanyiság elõtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értéke
az e törvény szerinti adóalanyiságot megelõzõ utolsó adóévben meghatározott Tao. tv. 4. § 31/a. pontja szerinti
számított nyilvántartási érték, csökkentve a kisvállalati adóalanyiság idõszakában a 20. § (16) bekezdése alapján
a pénzforgalmi szemléletû eredmény csökkentéseként figyelembe vett összeggel.”
A Katv. 28. §-a a következõ (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(9) E törvénynek az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,
valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 19. § (3) bekezdését az egyes
törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú
módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ bejelentésekre is alkalmazni kell.”
Nem lép hatályba a Katv. 28. § (6) bekezdése.

30. Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXVIII. törvény eltérõ szöveggel történõ hatályba léptetése
56. §

(1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról 2012. évi CLXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Módtv.) 24. § 21. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Az Szja tv.)
„21. 70. § (1a) bekezdésében a „nyújtott szolgáltatás” szövegrészek helyébe a „nyújtott szolgáltatás (kivéve
a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány)” szöveg;”
(lép.)
(2) A Módtv. 25. § (1) bekezdés 4. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Hatályát veszti az Szja tv.)
„4. 52. § (1) bekezdés a) pontjában az „és az egyéni vállalkozó munkaviszonyt nem létesít” szöveg;”
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(3) A Módtv. 31. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„31. § A Tao. tv. 6. § (9) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásakor az összes bevételt növeli]
„c) a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve
az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék
kötelezettségként kimutatott összegét) az adóévet megelõzõ adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben
fennálló kötelezettségét (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá
a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) meghaladó összegének az ötven
százaléka.””
(4) A Módtv. 32. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés dzs) pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az adózás elõtti eredmény csökkenti:)
„b) az eszköznek (kivéve a bejelentett részesedést) a befektetett pénzügyi eszközök közül történõ kikerülésekor
(ideértve az értékvesztés elszámolását is), a kötelezettségnek a könyvekbõl történõ kikerülésekor a megelõzõ
adóévekben a 8. § (1) bekezdés dzs) pont a) alpontja alapján adózás elõtti eredmény növeléseként elszámolt
összeggel, részbeni kikerülése esetén a külföldi pénzértékben kimutatott könyv szerinti érték csökkenésének
a megelõzõ adóév utolsó napján kimutatott könyv szerinti értékkel arányosan számított összeggel, azzal, hogy
e rendelkezést valamennyi olyan értékelt eszközre, kötelezettségre alkalmazni kell, amelyeknek az árfolyam
különbözetét bevételként el kell számolni,””
(5) A Módtv. 35. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A Tao. tv. 17. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A jogutód társaság csak akkor jogosult az átalakulás útján átvett elhatárolt veszteség felhasználására (ideértve
kiválás esetén a fennmaradó adózó vagyonmérleg szerinti részesedése alapján meghatározott elhatárolt veszteségét
is), ha
a) az átalakulás során benne – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával meghatározott – közvetlen vagy
közvetett többségi befolyást olyan tag, részvényes szerez (rendelkezik), amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása
a jogelõdben ilyen befolyással az átalakulás napját megelõzõ napon rendelkezett, és
b) a jogutód társaság az átalakulást követõ két adóévben a jogelõd által folytatott legalább egy tevékenységbõl
bevételt, árbevételt szerez. Nem kell e feltételt teljesíteni, ha az adózó az átalakulást követõ két adóéven belül jogutód
nélkül megszûnik, továbbá, ha a jogelõd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult.””
(6) A Módtv. 39. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„39. § A Tao. tv. a következõ 29/S. §-sal egészül ki:
„29/S. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvénnyel megállapított 4. § 5/a., 10/a., 16/b. és 25. pontját, 9. § (10) bekezdését, 17. § (9) bekezdés
b) pontját, 6. számú melléklet E) és F) fejezetét az adózó a 2012. évi adókötelezettség megállapítására választása szerint
alkalmazza.
(2) E törvény 7. § (1) bekezdés z) pontjának, 8. § (1) bekezdés s) pontjának és 16. § c) pont ce) alpontjának
alkalmazásában tartós adományozásnak minõsül a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint
meghatározott tartós adományozás is.
(3) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvénnyel megállapított 17. § (13) bekezdése a 2012. január 1-jét követõen csõdeljárást vagy felszámolási
eljárást lezáró bírósági végzéssel jóváhagyott egyezségekre vonatkozóan alkalmazandó.
(4) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvénnyel megállapított 22/B. § (5) bekezdése a HU 3/2004 Fejlesztési adókedvezmény támogatási program
és az N651/2006. számú Állami Támogatás – Magyarország címû támogatási program alapján bejelentett vagy
kérelmezett fejlesztési adókedvezményre alkalmazható.
(5) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvénnyel megállapított 22/C. § (2) bekezdése 2012. március 1-jétõl kezdõdõen alkalmazandó.
(6) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvénnyel megállapított 22/C. § (10) bekezdését elsõ alkalommal a 2013–2014-es támogatási idõszakra
vonatkozóan benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiállítására irányuló
kérelmek benyújtásával összefüggésben kell alkalmazni.””
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(7) A Mód tv. 40. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi rendelkezés számozása (1) bekezdésre
módosul:
„(2) A Tao. tv. 3. számú, 5. számú és 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.”
(8) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek a Módtv. 159. § (2) bekezdésével megállapított 39. § (7) bekezdése
a következõ szöveggel lép hatályba:
„(7) A (4) és (5) bekezdéstõl eltérõen az adóalap megállapításánál azon áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítésével
összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési értékének és közvetített szolgáltatások értékének teljes összege
csökkenti a nettó árbevétel összegét, amely áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítése után az adóalany a számvitelrõl
szóló törvény szerinti exportértékesítés nettó árbevételét vagy a közfinanszírozásban részesülõ gyógyszerek, mint
áruk értékesítése után belföldi értékesítés nettó árbevételét számol el. Az elszámolóházi tevékenységet végzõ
szervezetnél, az általa – a földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében – vásárolt és
továbbértékesített, a számvitelrõl szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és
villamosenergia beszerzési értéke teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét.”
(9) A Mód tv. 207. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„207. § Az Itv. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.”
57. §

Nem lép hatályba a Módtv. 41. § d) pontja, 42. § a) pontja, 140. §-a, 146. §-a és 224. §-a.

58. §

Hatályát veszti a Módtv. 55. § (1) és (2) bekezdése, 56. §-a, 61. § (2) és (3) bekezdése, 63. §-a, 211. §-a, 212. §-a, 214. §-a,
215. §-a és 32. alcíme.

III. FEJEZET
VEGYES TÖRVÉNYMÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
31. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása
59. §

(1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 58 §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § (1) Az a fél, aki pervesztessége esetére harmadik személy ellen kíván követelést érvényesíteni, vagy harmadik
személy követelésétõl tart, ezt a harmadik személyt perbe hívhatja. Perbehívással a beavatkozó és a perbehívott is
élhet.
(2) Perbehívásnak az alperes részérõl legkésõbb a keresetlevél kézhezvételétõl számított 30 napon belül, a felperes
részérõl az érdemi ellenkérelem vele való közlésétõl számított 30 napon belül van helye. Ez a rendelkezés
a megengedett keresetmódosítás vagy viszontkereset esetén megfelelõen irányadó.
(3) A perindítás hatályának beálltát követõen perbe lépett személy részérõl perbehívásnak a perbelépésétõl számított
30 napon belül van helye.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott határidõt követõen tett perbehívó nyilatkozat hatálytalan.”
(2) A Pp. 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59. § (1) A perbehívást írásban vagy a tárgyaláson szóval kell bejelenteni, egyúttal meg kell jelölni a perbehívás okát.
A perbehívást a perbehívónak a perbehívottal írásban közölnie kell, abban meg kell jelölnie a perbehívás okát, és
röviden elõ kell adnia a per állását. A közlés perbehívott általi kézhezvételét és annak idõpontját a perbehívónak
a perbehívás bejelentésekor okirattal igazolnia kell.
(2) Ha a perbehívó által igazolt közlést követõ 30 napon belül a perbehívott a bíróság felé a perbelépésrõl nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a perbehívott a perbehívást nem fogadja el. A határidõt követõen tett nyilatkozat
hatálytalan.”
(3) A Pp. a következõ 386/N. §-sal egészül ki:
„386/N. § A kiemelt jelentõségû perekben a perbehívásra és a perbehívott nyilatkozatára (58–59. §) meghatározott
határidõ 15 nap.”
(4) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló 1952. évi
22. törvényerejû rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 35/B. §-sal egészül ki:
„35/B. § (1) A Pp.-nek az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,
valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az egyes
törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú
módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.
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(2) Az elsõ fokú ítélet meghozatalát megelõzõ tárgyalás berekesztéséig, de legkésõbb az egyes törvényeknek
a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló
2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésétõl számított 60 napon belül van helye perbehívásnak azokban az egyes
törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú
módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor már folyamatban lévõ eljárásokban, amelyekben a Pp.
58. § (2) és (3) bekezdése, illetve a Pp. 386/N. §-a szerinti határidõ az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl
szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény
hatálybalépésekor már eltelt.
(3) Az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint egyéb célú
módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor már elõterjesztett perbehívási kérelmek tekintetében
a perbehívó az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint
egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül köteles az eljáró
bíróság felé igazolni azt, hogy a perbehívást a perbehívottal közölte.”

32. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása
60. §

(1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Közltv.) 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított díj, továbbá a 33/A. § szerinti használati díj, útdíj és pótdíj megfizetéséért –
amennyiben a használati díjról vagy útdíjról szóló miniszteri rendelet eltérõen nem rendelkezik – a jármûnek a közúti
közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti üzembentartója felelõs.”
(2) A Közltv. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A koncessziós szerzõdés keretében megvalósuló utak kivételével az országos közutak építtetõje
– a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az állam kizárólagos tulajdonában lévõ, az országos közúthálózat
fejlesztési és építtetõi feladatainak ellátásáért felelõs, részvénytársasági formában mûködõ gazdasági társaság,
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.). Az út 33. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti kezelõje – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – építtetõnek minõsül
a vele jogszabály alapján megkötött szerzõdés szerinti felújítási, karbantartási, illetõleg fejlesztési feladatok
tekintetében.”
(3) A Közltv. 29. §-a a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az építtetõ – a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, valamint a koncessziós szerzõdés keretében
megvalósuló utak kivételével – az állam javára és nevében jár el.
(1b) Az állam tulajdonába és ellenérték nélkül az építtetõ vagyonkezelésébe kerül
a) az országos közút fejlesztéséhez szükséges megvásárolt vagy kisajátított földrészlet,
b) – ha a NIF Zrt. vagy a közút 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti kezelõje építtetõi feladatai ellátása során
a helyi közút építtetõjeként jár el – a helyi közút létesítésének céljára megvásárolt és kisajátított földrészlet.
(1c) A vagyonkezelõi jog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl az építtetõ gondoskodik. Az építtetõ
a vagyonkezelõi jog bejegyzésére vonatkozó földhivatali határozatot, annak kézhezvételét követõen haladéktalanul
megküldi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére. Az (1b) és (1c) bekezdés szerinti
ingatlan vagyonkezelõi jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és annak ingatlan-nyilvántartásból való törlése
után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.”
(4) A Közltv. 29. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (3)–(3f) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a NIF Zrt. építtetõi feladatokat helyi közút építése
során lát el azzal, hogy a forgalomba helyezett vagy ideiglenesen forgalomba helyezett helyi közút és az egyes
projektekkel kapcsolatban létrehozott vagy megszerzett egyéb eszközök, illetve ezeket magukban foglaló,
önkormányzati tulajdonában álló egyes földterületek az ideiglenes vagy ennek hiányában a végleges forgalomba
helyezés napján e törvény erejénél fogva – az építtetõ vagyonkezelõi jogának egyidejû megszûnése mellett – a helyi
önkormányzat vagyonkezelésébe kerül.”
(5) A Közltv. 29. §-a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történõ használatának biztosításához, és a díjfizetés
ellenõrzéséhez szükséges megtett úttal arányos tarifarendszerû elektronikus útdíjszedési és díjellenõrzési
létesítmények kiépítése során építtetõként az Állami Autópálya Kezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(a továbbiakban: ÁAK Zrt.) jár el.”
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(6) A Közltv. a következõ 29/F. §-sal egészül ki:
„29/F. § A miniszter által rendeletben kijelölt szervezet elektronikus nemzeti nyilvántartást vezet a Magyarországon
található európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatással (a továbbiakban: EETS) érintett közutakról (a továbbiakban:
EETS-terület), az azokon útdíjat szedõ szervezetekrõl (a továbbiakban: EETS útdíjszedõ szervezetek), az ott alkalmazott
technológiákról, az útdíj megállapításával összefüggõ adatokról valamint azon szolgáltatókról, amelyek az EETS
területen az EETS útdíjszedõ szervezetekkel kötött szerzõdés alapján biztosítanak hozzáférést harmadik személyeknek
a díjszedési szolgáltatáshoz.”
(7) A Közltv. 33. §-a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti közútkezelõ szervezetek kötelesek az elektronikus díjszedési, díjellenõrzési rendszer
megvalósítása, és annak üzemeltetése során az egyes feladatok teljesítésére kijelölt szervezetekkel, az általuk bevont
közremûködõkkel és az elektronikus módon történõ díjszedési-, díjellenõrzési rendszer kivitelezõjével
(a továbbiakban együtt: jogosult szervezetek) a rendszer felmérése, tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során
együttmûködni, így különösen kötelesek:
a) a jogosult szervezetek munkavégzését a kezelésükben lévõ útszakaszokon lehetõvé tenni, a munkavégzéshez
szükséges hozzájárulásokat, illetve nyilatkozatokat 15 napon belül kiadni,
b) a jogosult szervezetek tevékenységének ellátásához az általuk kezelt közúton a szükséges biztonsági és biztosítási
feladatokat elvégezni,
c) a jogosult szervezetek erre irányuló kérése esetén konzultációt folytatni és a kért felvilágosítást megadni.”
(8) A Közltv. 33/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjak beszedésének feladatait, valamint az elektronikus útdíjszedési és
díjellenõrzési létesítmények üzemeltetését, mûködtetését az ÁAK Zrt. látja el. Ennek végrehajtása érdekében a KKK
szerzõdést köt az ÁAK Zrt.-vel.”
(9) A Közltv. 33/B. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A használati díj tekintetében díjellenõrzésre a közlekedési hatóság és a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja
szerinti közútkezelõk jogosultak.”
(10) A Közltv. 33/B. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az útdíj tekintetében díjellenõrzésre a közlekedési hatóság és az ÁAK Zrt. jogosult.”
(11) A Közltv. 47. §-a a következõ 30. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában:)
„30. elektronikus útdíjszedési és díjellenõrzési létesítmények: az elektronikus díjszedéshez, díjellenõrzéshez szükséges
létesítmények, valamint egyéb sajátos építmények, amelyek magukban foglalják különösen a tartószerkezeteket és
a tartozékokat, kamerákat, telematikai berendezéseket, oszlopokat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld
feletti jelzõket, védõmûtárgyakat és egyéb telepített informatikai berendezéseket.”
(12) A Közltv. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következõ 38. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy)
„38. a Magyarországon található európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatással érintett EETS-területre, az EETS
útdíjszedõ szervezetekre, az ott alkalmazott technológiákra, és az útdíj megállapításával összefüggõ adatokra
vonatkozó nyilvántartás vezetésére jogosult szervezetet és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletszabályokat.”
(rendeletben állapítsa meg.)
(13) A Közltv. 48. § (3) bekezdés g) pontja a következõ 5. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben)
„5. a 33/A. § szerinti idõtartamot,”
(rendeletben állapítsa meg.)
61. §

Hatályát veszti a Közltv.
a) 33/B. § (6) és (7) bekezdése,
b) 48. § (3) bekezdés g) pont 4. alpontjában a „ valamint” szövegrész.
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33. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
62. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A közalkalmazotti jogviszony megszûnik:)
„e) a prémiumévek programban történõ részvétel esetén a prémiumévek programról szóló törvény szabályai szerint.”
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pont 2. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A közalkalmazotti jogviszony megszüntethetõ:
áthelyezéssel)
„2. e törvény és a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény,”
(hatálya alá tartozó munkáltatók között;)

34. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása
63. §

(1) A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 5. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelemhez két
példányban mellékelni kell:)
„g) a közraktárban tulajdoni részesedéssel rendelkezõ személyek azonosító adatait (ideértve az állampolgárságra,
devizajogi státuszra vonatkozó tájékoztatást is), valamint az azokat igazoló okiratokat, illetve ha ezen személy
a cégjegyzékben nyilvántartott cég, akkor a cég nevét és cégjegyzékszámát;”
(2) A Krt. 5. § (3) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelmezõ a részvénytársasági formában mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges közraktári engedélyt
kaphat, ha)
„a) részvénytársaság létesítésével kapcsolatos adatok alapján a cég raktározás és tárolás besorolású fõtevékenységet,
záloghitelnyújtás esetén egyéb hitelnyújtás besorolású tevékenységet folytat,”
(3) A Krt. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a kérelmezõ a (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a felügyelet a közraktári
engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a (3) bekezdés b)–d) pontjában
meghatározott adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz. A felügyelet a (2) bekezdés g) pontja
szerinti esetben, ha a közraktárban tulajdoni részesedéssel rendelkezõ személy a cégjegyzékben nyilvántartott cég,
a cég cégkivonatát, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján a részvénytársaság cégkivonatát a cégnyilvántartásból
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(4) A Krt. 5/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelmezõ a fióktelepként mûködõ közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedélyt akkor kaphat, ha)
„a) a külföldi vállalkozás fióktelepének a magyar cégbíróság általi cégnyilvántartásba történõ bejegyzése megtörtént,
b) nyilatkozatban igazolja a fióktelep cégjegyzékszámát, adószámát,”
(5) A Krt. 5/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a kérelmezõ a (2) bekezdésben meghatározott adatokat nem igazolja, a felügyelet a fióktelepként mûködõ
közraktári tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti
kérelemmel fordul a (2) bekezdésben meghatározott adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz.
A (2) bekezdés a) és b) pont igazolása érdekében a felügyelet a külföldi vállalkozás fióktelepének cégkivonatát
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.”
(6) A Krt. 8. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a kérelmezõ gazdasági társaság, a közraktárban történõ minõsített befolyás szerzéséhez szükséges elõzetes engedélyt
akkor kaphat, ha)
„a) nyilatkozatban igazolja cégjegyzékszámát, adószámát és”
(7) A Krt. 8. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A felügyelet a kérelmezõ cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi
meg. Ha a kérelmezõ a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a felügyelet a minõsített
befolyás szerzéséhez szükséges elõzetes engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel
fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.”
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35. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása
64. §

(1) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelet hatálybalépésétõl az államot – termõföld esetében a termõföldrõl szóló törvény
szerinti más jogosultakat megelõzõen – elõvásárlási jog illeti meg az (1) bekezdés szerinti rendelettel meghatározott
nyomvonalon található földrészlet tekintetében. Az elõvásárlási jogot az állam nevében az építtetõ gyakorolja.
A megvásárolt földrészlet és a gyorsforgalmi út létesítése érdekében kisajátítással megszerzett földrészlet az állam
tulajdonába kerül. Az állam javára adás-vétel vagy kisajátítás útján gyorsforgalmi út létesítése céljából megszerzett
ingatlanok vagyonkezelõi jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és annak az ingatlan-nyilvántartásból való
törlése után igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.”
(2) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 17/A. § (1) bekezdésében a „18. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „18. § (6) bekezdés b)–c) pontja”
szöveg lép.”

36. A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
65. §

(1) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (5) bekezdése a következõ
17. ponttal egészül ki:
(Egyéb fogalmak:)
„17. GSM-R fejlesztõ: olyan gazdasági társaság, amely a vasúti pályahálózat tartozékát képezõ GSM-R rendszer-hálózat
létesítését végzi, és nem minõsül a vasúti pályahálózat mûködtetõjének, valamint tevékenységének folytatásához
nincs szüksége e törvény szerinti mûködési engedélyre;”
(2) A Vtv. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A vasúti pályahálózat mûködtetésének elemei közül a létesítést, felújítást és fejlesztést a vasúti pályahálózat
mûködtetõje vagy a fejlesztési közremûködõ, a GSM-R rendszer-hálózat létesítését a GSM-R fejlesztõ végzi
(a továbbiakban: építtetõ). Ha a létesítést, felújítást és fejlesztést a fejlesztési közremûködõ végzi, a létesítésben,
felújításban és fejlesztésben az érintett vasúti pályahálózat mûködtetõje, mint a vasúti pályahálózat mûködtetésére
hatósági engedéllyel rendelkezõ szervezet közremûködik. A vasúti pályahálózat mûködtetõje és a fejlesztési
közremûködõ a feladatok megosztásáról együttmûködési szerzõdést köt.”
(3) A Vtv. 14 §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A GSM-R fejlesztõ által végzett GSM-R rendszer-hálózat létesítés során az érintett vasúti pályahálózat tulajdonosa,
vagyonkezelõje illetve a mûködtetõje, mint a vasúti pályahálózat mûködtetésére hatósági engedéllyel rendelkezõ
szervezet köteles közremûködni, együttmûködni.”
(4) A Vtv. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országos és az állam tulajdonában lévõ vasúti pályát tartalmazó térségi vagy elõvárosi vasúti pályahálózatot
mûködtetõ pályavasúti társaság vagy az integrált vasúti társaság, központi költségvetési szerv vagy az állam 100%-os
tulajdonába tartozó más gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: nem pályamûködtetõ vagyonkezelõ)
a vagyonkezelési szerzõdést a miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter egyetértésével
– a vonatkozó jogszabályok alapján – az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel (a továbbiakban:
MNV Zrt.) köti meg.”
(5) A Vtv. 26. §-a a következõ (1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állam nevében az MNV Zrt. jogosult megkötni a vasúti pályahálózat mûködtetéséhez szükséges valamennyi
ingatlannak – ideértve a nemzeti földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 1. §
(1) bekezdésében meghatározott mûvelési ágban nyilvántartott ingatlanokat is – az állam tulajdonába kerülésére
vonatkozó szerzõdéseket és az ezen ingatlanok vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerzõdéseket.
(1b) Az állam tulajdonába kerülõ, a vasúti pályahálózat mûködtetéséhez szükséges ingatlanok – ideértve az NFA tv. 1. §
(1) bekezdésében meghatározott mûvelési ágban nyilvántartott ingatlanokat is – tekintetében az állam nevében
a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja.
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti tulajdonváltás esetén a vasúti pályahálózat mûködtetéséhez szükséges ingatlanokra
vonatkozó – ideértve az NFA tv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott mûvelési ágban nyilvántartott ingatlanokat is –
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szerzõdéses jogviszonyokban az állam a korábbi tulajdonos jogutódjának minõsül. Ezen ingatlanokra korábban kötött
szerzõdések az abban rögzített feltételek szerint továbbra is hatályban maradnak a felek külön rendelkezése nélkül.
(1d) A nem pályamûködtetõ vagyonkezelõ az MNV Zrt.-vel megkötött vagyonkezelési szerzõdés alapján
a pályahálózat hasznosítási jogát a vasúti pályahálózatot mûködtetõ pályavasúti társaságnak – a hasznosítási jog
átengedésére, fejlesztési, felújítási és karbantartási feladatok ellátására vonatkozó szerzõdés keretében – ingyenesen
átengedi.
(1e) A nem pályamûködtetõ vagyonkezelõ és az MNV Zrt. közötti vagyonkezelési szerzõdésben rögzíteni kell
a vagyonkezelés keretében átadásra kerülõ vagyon rendezésével és a nyilvántartások egységesítésével
összefüggésben alkalmazandó eljárásokat, ideértve az egyes vagyoni kimutatások között fellelt eltérések
rendezésével és átvezetésével összefüggésben alkalmazandó szabályokat is.”
A Vtv. 43 §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vasúti pályával szomszédos ingatlan tulajdonosa (használója) tûrni köteles, hogy GSM-R fejlesztõ az ingatlanon
tartószerkezetet, jelzõkövet, egyéb jelzést vagy ideiglenes eszközt helyezzen el. Az elhelyezés során a környezet- és
természetvédelmi érdekeket figyelembe kell venni.”
A Vtv. 43. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vasúti pályahálózatot mûködtetõ vasúti társaság, a GSM-R fejlesztõ és a fejlesztési közremûködõ – az ingatlan
tulajdonosának (használójának) kártalanítása mellett – jogosult a vasúti pályán és a vasúti pálya közvetlen közelében
a szabad kilátást akadályozó, továbbá a vasúti vezetékek nyomvonalában lévõ növényzet eltávolítására, ha azt
a közlekedés biztonsága, üzemzavar megelõzése vagy vezeték létesítése, javítása, karbantartása indokolja.
A növényzet eltávolítása nem okozhat aránytalan sérelmet az érintett lakosság érdekei, illetve a környezet- és
természetvédelmi érdekek szempontjából.”
A Vtv. 43. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A GSM-R rendszer-hálózat és tartozékai idegen ingatlanon történõ elhelyezésére és üzemben tartására
az elektronikus hírközlésrõl szóló törvényben és a távközlési építmények elhelyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló KHVM
rendeletben foglaltakat is alkalmazni kell.”
A Vtv. 73. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:)
„i) a vasúti társaság személyszállítási és árufuvarozási üzletszabályzatának, valamint a közlekedésszervezõ
személyszállítási üzletszabályzatának jóváhagyása,”
A Vtv. a következõ 85/C. §-sal egészül ki:
„85/C. § (1) A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.), mint GSM-R fejlesztõ a Magyar
Állam tulajdonában álló vasúti pályahálózat tartozékát képezõ GSM-R rendszer-hálózat tekintetében központi
költségvetési és európai uniós támogatásból építtetõi, létesítési feladatokat lát el a Magyar Állam nevében és javára
eljárva. A GSM-R rendszer-hálózat megvalósítása fontos közérdekû és közcélú tevékenység.
(2) A GSM-R fejlesztõ a GSM-R rendszer-hálózat elõkészítéseként teljes körûen elkészíti vagy elkészítteti a szükséges
terveket, tanulmányokat. A GSM-R fejlesztõ ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, a saját
nevére megszerzi az építési és egyéb engedélyeket. A GSM-R fejlesztõ lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat, megköti
a megvalósításra vonatkozó építési és egyéb szerzõdéseket, elvégzi a teljesítések igazolását, gondoskodik az építési
mûszaki ellenõri tevékenység ellátásáról, valamint a mûszaki átadás-átvétel lebonyolításáról.
(3) A létesített – a Magyar Állam tulajdonában álló vasúti pályahálózat tartozékát képezõ – GSM-R rendszer-hálózat és
annak tartozékai e törvény erejénél fogva Magyar Állam tulajdonába kerülnek. A vasúti pályahálózat tartozékaként
a GSM-R rendszer-hálózat és tartozékai a beruházásnak a – számvitelrõl szóló törvény szerinti – megvalósulásakor
a vasúti pályahálózat vagyonkezelõjének nyilvántartásában kerülnek aktiválásra, a beruházásnak a NISZ Zrt.
nyilvántartásaiból – az elszámolásra kapott forrásokkal szemben – történõ kivezetésével egyidejûleg.”
A Vtv. „ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK” alcíme a következõ 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A. § (1) A többségi állami tulajdonban lévõ, a vasúti pályahálózat mûködtetésére engedéllyel rendelkezõ
gazdasági társaság (e § alkalmazásában a továbbiakban: jogelõd pályavasúti társaság) számára kiadott határozatlan
idejû
a) pályahálózat-mûködtetésre vonatkozó mûködési engedély a pályahálózat-mûködtetés tekintetében bekövetkezõ
jogutódlást követõ legfeljebb 180 napig (a továbbiakban: átmeneti mûködési engedély idõszak),
b) a biztonsági engedély a pályahálózat-mûködtetés tekintetében bekövetkezõ jogutódlást követõ legfeljebb
240 napig (a továbbiakban: átmeneti biztonsági engedély idõszak)
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[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: átmeneti engedély idõszak] jogosítják a jogutód pályavasúti társaságot
a vasúti pályahálózat-mûködtetési tevékenység végzésére.
(2) E § alkalmazásában jogutód pályavasúti társaság az a gazdasági társaság, amely
a) a jogelõd pályavasúti társaság átalakulása (szétválás, különválás) folytán a vasúti pályahálózat mûködtetése
tekintetében jogutódnak minõsül, vagy
b) a miniszterrel kötött pályamûködtetési szerzõdés alapján a pályahálózat-mûködtetési tevékenység tekintetében
jogutódnak minõsül.
(3) A jogutód pályavasúti társaságnak az átmeneti engedély idõszak alatt is meg kell felelnie a mûködési engedélyek és
a biztonsági engedélyek kiadásának feltételeire vonatkozó elõírásoknak. A jogutód pályavasúti társaság az átmeneti
mûködési engedély idõszak végéig mûködési engedélyt, az átmeneti biztonsági engedély idõszak végéig biztonsági
engedélyt köteles szerezni.
(4) A jogutód pályavasúti társaság tekintetében a jogelõd pályavasúti társaság által a Vtv. 30. § (6) bekezdése és 36/H. §
(2) bekezdése szerint megállapított szabályzatok a jogutódlást követõ legfeljebb 240 napig (a továbbiakban: átmeneti
szabályzat idõszak) változatlan tartalommal hatályban maradnak. A szabályzatoknak a vonatkozó jogszabályi
elõírásoknak történõ megfelelését a jogutód pályavasúti társaság az átmeneti szabályzat idõszak alatt köteles biztosítani.
(5) A pályahálózat mûködtetése tekintetében bekövetkezõ jogutódlás tényét, valamint az átmeneti engedély idõszak
és az átmeneti szabályzat idõszak igénybevételét a jogutód pályavasúti társaság a vasúti közlekedési hatóságnak és
vasúti igazgatási szervnek a jogutódlás idõpontját követõ 7 napon belül köteles bejelenteni.
(6) A vasúti pályahálózat mûködtetése tekintetében bekövetkezõ jogutódlás során a jogutód pályavasúti társaság
a jogelõd pályavasúti társaság jogutódja a pályahálózat-mûködtetési feladatok ellátásával, a pályavasúti szolgáltatás
nyújtásával összefüggõ szerzõdésekben, egyéb jogviszonyokban, valamint a Hálózati Üzletszabályzat és a Díjszámítási
Módszertan pályamûködtetõi feladataival összefüggésben.
(7) A jogelõd pályavasúti társaság részére kiadott, a vasúti pályahálózatra vonatkozó használatbavételi, építési,
környezetvédelmi és frekvencia-engedélyek szempontjából a jogutód pályavasúti társaság jogutódnak minõsül.”
(12) A Vtv.
a) 3. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szöveg,
b) 74. § (7) bekezdésében a „fejlesztési közremûködõtõl” szövegrész helyébe a „fejlesztési közremûködõtõl, valamint
a közlekedésszervezõtõl” szöveg,
c) 75. § (4) bekezdésében a „fejlesztési közremûködõt” szövegrész helyébe a „fejlesztési közremûködõt, valamint
a közlekedésszervezõt” szöveg,
d) 76. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében a „mûködési engedélyhez kötött tevékenység végzésével,” szövegrész
helyébe a „mûködési engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenység végzésével,” szöveg
lép.

37. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének
rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása
66. §

(1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló
2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Dttv.) 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdésben meghatározott, e törvényben nem szabályozott
feltételeket, valamint a gyûjtõszámlahitel alapjául szolgáló devizakölcsön-szerzõdést a futamidõ alatt a felek szabadon
módosíthatják, amely a gyûjtõszámlahitelhez kapcsolódó állami kezességvállalás érvényességét nem érinti.”
(2) A Dttv. 3. § (1) bekezdésében a „2012. év december hónap 31.” szövegrész helyébe a „2013. év március hónap 29.”
szöveg lép.”

38. A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása
67. §

(1) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság keresõtevékenység miatti szüneteltetésére a Tny. 83/B. §
(1) és (2) bekezdését és 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás
alatt korhatár elõtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.
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(2) Nem kell a Tny. 83/C. § (1), (2) és (4) bekezdését alkalmazni, ha a szolgálati járandóságban részesülõ személy
fegyveres szervvel vagy a Magyar Honvédséggel hivatásos szolgálati viszonyban áll.”
(2) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) A 2013. január 1-jén a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló, korhatár elõtti ellátásban,
szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülõ személy a Tny.
83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni
a nyugdíjfolyósító szervnek.
(2) A 2013. január 1-jén a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló személy korhatár elõtti ellátását,
szolgálati járandóságát, – az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 43/B. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – balettmûvészeti életjáradékát és –
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – átmeneti
bányászjáradékát – ha a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonya továbbra is fennáll – 2013. július 1-jétõl kell
szüneteltetni.”
68. §

A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény
a) 7. § (1) bekezdés c) pontjában és 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „2012. december 31-éig” szövegrész helyébe
a „2014. december 31-éig” szöveg,
b) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „2012. évben” szövegrész helyébe a „2012. január 1-je és 2014. december 31-e
között” szöveg
lép.

69. §

Hatályát veszti a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 23. § (2) bekezdése.

70. §

Nem lép hatályba a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 64. § (2) bekezdése és 104. § (2) bekezdése.

39. A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
71. §

(1) A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A több képzési területen képzést folytató, magas színvonalú gyakorlatorientált képzést folytató, az alkalmazott
tudományok területén nemzetközileg elismert, valamint a képzés terén széles körû nemzetközi együttmûködést
folytató fõiskola – a Kormány által meghatározott feltételekkel – „alkalmazott tudományok fõiskolája” minõsítést
kaphat.”
(2) Az Nftv. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § A felsõoktatási intézmény átalakulását az intézmény átalakulással érintett szervezeti egysége – legfõbb
testületi döntéshozó szerve tagjai kétharmados támogatásával hozott döntésével – önállóan is kezdeményezheti.”
(3) Az Nftv. 24. § (6) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény)
„c) 67. § (2) bekezdésében foglaltakat a rektor tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy – a fenntartó
egyetértésével – a szenátus határozza meg az illetménykiegészítés feltételeit, mértékét.”
(4) Az Nftv. 37. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A magasabb vezetõi és vezetõi megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a szenátus dönt. Döntését
– a (4) bekezdés kivételével – megküldi a rektornak. A rektor a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetõi
megbízás kiadásáról. A gazdasági fõigazgatói, ennek hiányában gazdasági igazgatói, belsõ ellenõrzési vezetõi
pályázatokat a rektor továbbítja a fenntartónak. A 73. § (3) bekezdés f) pontjában és a 75. § (4) bekezdés b) pontjában
meghatározott vezetõi megbízás esetén a felsõoktatási intézmény vezetõje a megbízott személlyel – a megbízásra
jogosult által meghatározottak szerint – létesít a felsõoktatási intézményben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.”
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(5) Az Nftv. 39. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Felsõoktatási szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre és osztatlan képzésre történõ jelentkezés esetében
a felvételrõl a felsõoktatási intézmény a jelentkezõk teljesítménye, az adott intézményre megállapított maximális
hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása, valamint a jelentkezõk által összeállított jelentkezési sorrend
figyelembevételével – a mesterképzés kivételével – országosan egységes rangsorolás alapján dönt. A rangsorolásról
a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv besorolási döntéssel gondoskodik. A jelentkezõt
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre állami felsõoktatási intézménybe, valamint – nemzetközi
szerzõdés, a 92. § és a 94. § szerinti, a Kormány vagy a miniszter által kötött megállapodás alapján, az abban
meghatározott feltételekkel – egyházi, illetve magán fenntartású felsõoktatási intézménybe lehet besorolni, felvenni.
A jelentkezõ egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt.
(6) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történõ jelentkezés esetében a felvételrõl a felsõoktatási intézmény
a jelentkezõk teljesítménye és a felvehetõ létszám, valamint az adott intézményre megállapított maximális hallgatói
létszám szakos hallgatói kapacitása, továbbá a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvehetõ létszám
figyelembevételével, a jelentkezõk intézményi rangsorolása alapján dönt. Magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzésre állami felsõoktatási intézménybe valamint – nemzetközi szerzõdés, a 92. § és a 94. § szerinti, a Kormány vagy
a miniszter által kötött megállapodás alapján, az abban meghatározott feltételekkel – egyházi, illetve magán
fenntartású felsõoktatási intézménybe lehet felvenni.”
(6) Az Nftv. 40. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felvételi eljárást megelõzõen legalább két évvel)
„b) az azonos szakon képzést folytató felsõoktatási intézmények – a kormányrendeletben foglaltak szerint –
szakonként egységes alkalmassági, szóbeli felvételi vizsgakövetelményeket határozhatnak meg.”
(7) Az Nftv. 43. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hallgató a felsõoktatási intézmény irányában teljesítendõ fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési
kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és mûködési szabályzatban foglalt feltételek és eljárás szerint
a rektor döntése alapján jogosult.”
(8) Az Nftv. 44. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként – az (1) bekezdés a) pont szerint – megszervezett szakmai
gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerzõdés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is
megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati
képzésben részt vevõ hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel
megállapodást kell kötni.”
(9) Az Nftv. 46. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének jogszabályban meghatározott költségét, a magyar
állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az önköltséges képzés költségeit
a hallgató viseli. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre tekintettel a hallgatói szerzõdések
nyilvántartásáért felelõs szerv által megállapított visszafizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozás.
Bármely képzési ciklusban, felsõoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevõ hallgató lehet
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott, függetlenül annak munkarendjétõl.
(4) A miniszter évente – a 39. § (5) és (6) bekezdésében megállapított keretek között – határozattal állapítja meg azt,
hogy mely, a felsõoktatási intézmények által folytatott szakos képzésen vehetõ igénybe magyar állami (rész)ösztöndíj.
A képzésre a felvétel teljesítéséhez szükséges minimális felvételi követelményt (pontszámot) a Kormány rendelete, az
adott szak magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésére történõ éves felvétel feltételeként teljesítendõ
minimális felvételi követelményt (pontszámot) a miniszter határozata állapítja meg.”
(10) Az Nftv. 46. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti döntés elõkészítésében
a) a miniszter felkérésére részt vesz a Felsõoktatási Tervezési Testület, valamint
b) a 72. § (5) bekezdése szerint közremûködik az Országos Doktori Tanács.
(6) A miniszter (4) bekezdésben meghatározott döntésének meghozatalakor figyelembe kell venni
a) a nemzetstratégiai és vidékfejlesztési stratégiai célokat,
b) a közép- és hosszú távú munkaerõ-piaci elõrejelzéseket,
c) a végzett hallgatók pályakövetési adatait és
d) a képzési területen alap- és osztatlan képzésben indított szakok arányát.”
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(11) Az Nftv. 48/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hitéleti képzésben részt vevõ magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a 48/A. § b) és d) pontjában
meghatározott kötelezettségek nem terhelik és a 48/A. § c) pontjában foglaltak a hitéleti képzés sajátos
követelményeinek figyelembe vételével érvényesíthetõk.”
(12) Az Nftv. 48/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állami ösztöndíj mértéke az adott felsõoktatási intézményben a hallgató által magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott formában igénybe vett aktív félévekre – jogszabályban meghatározott keretek között a felsõoktatási
intézmény által – a hallgatóra vetítve megállapított költségek összege. Ezen alcím vonatkozásában azon félév minõsül
aktív félévnek, amelyre a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató bejelentkezett.”
(13) Az Nftv. a következõ 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § (1) A doktori értekezés – és annak tézisei – mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra hozatal legfeljebb
a szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének idõpontjáig elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei
elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmû nyilvánosságra hozataláról
a doktori fokozatot odaítélõ felsõoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy
nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsõoktatási intézmény központi könyvtárában,
katalogizálva elhelyezi.
(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában a Magyar Tudományos Mûvek Tárában, az általánosan
elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelõ (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetõvé kell
tenni.
(3) Szabadalmi, oltalmi eljárással érintett doktori értekezés esetén a doktori értekezés és a doktori tézisek
nyilvánosságra hozatala a doktorjelölt kérelmére, a bírálóbizottság támogató véleménye alapján és a doktori tanács
jóváhagyásával, legfeljebb a szabadalom, oltalom bejegyzésének idõpontjáig elhalasztható. Nemzetbiztonsági okból
minõsített adatot tartalmazó doktori értekezést és doktori téziseit a minõsítés idõtartamának letelte után kell
nyilvánosságra hozni.”
(14) Az Nftv. 73. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fenntartó)
„f) megbízza a gazdasági vezetõt – költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetén a belsõ ellenõrzési
vezetõt – illetve visszavonja a megbízását,”
(15) Az Nftv. 73. § (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(A fenntartó)
„h) hozzájárulása szükséges a felsõoktatási intézmény
ha) hatáskörében történõ rendszeres pénzjuttatással járó cím, elismerés alapításához,
hb) éves képzési tevékenységének – különösen az indított szakok, a képzés megszervezésének módozatai, a tervezett
szakos hallgatói kapacitás – kialakításához.”
(16) Az Nftv. 75. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Állami felsõoktatási intézmény esetén a fenntartó
a) egységes elvek szerint határozza meg a rektor és a gazdasági vezetõ juttatásait,
b) hagyja jóvá a rektor munkaköri leírásának az oktatói, kutatói feladatoktól elkülönülõ részét, valamint a gazdasági
vezetõ munkaköri leírását.”
(17) Az Nftv. 75. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Állami felsõoktatási intézmény esetén
a) a 12. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott egyetértési jogot az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter,
b) a (2) bekezdésben a gazdasági vezetõ juttatásai, munkaköri leírása tekintetében meghatározott fenntartói döntési
jogkört, a 73. § (3) bekezdés f) pontjában a gazdasági vezetõ, belsõ ellenõrzési vezetõ tekintetében meghatározott
fenntartói döntési jogosultságot, valamint a – a 13. § (2) bekezdésétõl eltérõen – a gazdasági vezetõvel kapcsolatos
munkáltatói jogokat, a 37. § (5) bekezdésben foglaltak szerint, – a miniszter elõzetes egyetértésével –
az államháztartásért felelõs miniszter
gyakorolja.”
(18) Az Nftv. 75. § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Állami felsõoktatási intézmény esetén a fenntartó az intézménynél mutatkozó tartós hiány esetén
– az államháztartásért felelõs miniszter által kijelölt kincstári biztos mellett – miniszteri biztost nevezhet ki. A miniszteri
biztos kinevezését követõen felsõoktatási intézmény rektora, szenátusa – az elsõdlegesen a tanév zavartalan
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befejezését és a hallgatók tanulmányainak az adott tanéven túli folytatását szolgáló – intézkedéseit a miniszteri biztos
egyetértésével hozhatja meg.”
Az Nftv. 81. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíj a képzési támogatás terhére adható. Az ösztöndíj adományozásáról
nyilvános pályázat útján kell dönteni.”
Az Nftv. 82. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1)–(2) bekezdés alapján kérhetõ térítési díj megállapításának rendjét a térítési és juttatási szabályzatban kell
meghatározni, azzal a megkötéssel, hogy annak kumulált összege – az (1) bekezdés a) pontban foglalt szolgáltatás
figyelembevétele nélkül – nem lehet magasabb, mint az önköltség fele.”
Az Nftv. 84. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az állami támogatás célja)
„g) a 10. § szerint minõsített intézmények támogatásának”
(biztosítása.)
Az Nftv. 84. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (2) bekezdésben meghatározott jogcímek – az a) és f) pontban meghatározott jogcímek kivételével – nem
jelentenek felhasználási kötöttséget.”
Az Nftv. a következõ 84/A–84/D. §-sal egészül ki:
„84/A. § (1) A költségvetés képzési támogatás nyújtásával járul hozzá a felsõoktatási intézmény által nyújtott oktatás
megszervezéséhez.
(2) Az e törvény szerint magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevõ hallgatókra tekintettel
folyósított képzési támogatást – a 2012. szeptemberében elsõ évfolyamon induló alap-, osztatlan, illetve
mesterképzésre, valamint az azt követõ évfolyamokra felvett hallgatók tekintetében – felmenõ rendszerben, a magyar
állami (rész)ösztöndíj összegével azonos mértékben kell megállapítani.
(3) A képzési támogatást – kifutó rendszerben – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti államilag
támogatott képzésben részt vevõ hallgatók számított létszáma alapján kell meghatározni. A képzési támogatás
összegét a képzés szakmai jellegére tekintettel (pl. elméletigényes, gyakorlatigényes képzés) képzési ciklusokra kell
meghatározni.
(4) A felsõoktatásban folyó képzéseket a normatív képzési támogatáshoz való jogosultság szempontjából
finanszírozási csoportokba kell sorolni.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti képzési támogatás éves intézményi összegét a felsõoktatási intézmények 2012. évi
képzési támogatásának kormányrendeletben meghatározott rendje szerint kell megállapítani.
84/B. § A tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás a felsõoktatási intézményekben folyó
képzéssel összefüggõ kutatás céljait szolgálja, valamint az állami felsõoktatási intézmények fenntartási, fejlesztési,
speciális feladat-ellátási költségeihez járul hozzá.
84/C. § A 10. § alapján a kiemelt felsõoktatási intézmény, kutatóegyetem, kutató kar, az alkalmazott tudományok
fõiskolája – kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint – támogatásban részesíthetõ.
84/D. § Az állami felsõoktatási intézmény költségvetésében a köznevelési feladatellátáshoz biztosított költségvetési
támogatás legfeljebb 85%-a munkabérre, illetményre, legalább 15%-a a mûködtetésre (különösen a közüzemi
költségekre, dologi és karbantartási kiadásokra, szakmai anyagokra) fordítható.”
Az Nftv. a következõ 85/A–85/E. §-sal egészül ki:
„85/A. § (1) A 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói juttatások éves összegét:
a) a hallgatói normatíva,
b) a doktori képzésben részt vevõk egy fõre megállapított támogatási normatívája,
c) a köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája,
d) a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája,
e) a lakhatási támogatás normatívája,
f) a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája
alapján kell megállapítani.
(2) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatást az államilag támogatott képzésben részt vevõ, valamint a magyar
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott – a hallgatói juttatásokra való jogosultság szempontjából figyelembe vehetõ –
hallgatók létszáma alapján kell megállapítani.
(3) A magyar állami részösztöndíjas hallgatót – a magyar állami ösztöndíjas hallgatóval azonos mértékben –
a jogosultság megállapításakor 1,0-es szorzóval kell figyelembe venni.
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85/B. § (1) A hallgató részére
a) teljesítmény alapú támogatás,
b) szociális alapú támogatás
a felsõoktatási intézménynek a 85/A. § szerint nyújtott költségvetési támogatása, valamint az intézmény bevételeibõl,
külsõ adományokból, hozzájárulásokból keletkezett források terhére nyújtható.
85/C. § A felsõoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat a következõ jogcímeken
használhatja fel:
a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére, mely lehet
aa) tanulmányi ösztöndíj,
ab) köztársasági ösztöndíj,
ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj;
b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére, mely lehet
ba) rendszeres szociális ösztöndíj,
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj,
bc) a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része,
bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,
be) alaptámogatás,
bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása;
c) doktorandusz ösztöndíj kifizetésére,
d) egyéb, a felsõoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösztöndíj, valamint a magyar
állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevõk, különösen a hátrányos helyzetû hallgatók, sportolók tanulmányi
költségeit kiegészítõ ösztöndíjak kifizetésére,
e) az intézményi mûködési költségek finanszírozására, mely lehet
ea) a jegyzet-elõállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus
eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élõ hallgatók tanulmányait segítõ eszközök beszerzése,
eb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása,
ec) kollégium fenntartása, mûködtetése,
ed) kollégiumi férõhely bérlése, kollégiumi felújítás,
ee) a hallgatói, valamint a doktori önkormányzatok mûködésének támogatása,
ef) a hallgatói tanácsadó szervezetek mûködésének támogatása.
85/D. § A 8. § (6) bekezdésében és az 54. §-ban foglaltak szerinti szakkollégium hallgató tagja részére
a szakkollégiumban kifejtett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként ösztöndíj adományozható. A szakkollégiumi
ösztöndíjat a felsõoktatási intézményben mûködõ szakkollégium esetében a felsõoktatási intézmény, diákotthonban
mûködõ szakkollégium esetében a diákotthon folyósítja.
85/E. § (1) Egy felsõoktatási intézményen belül a tanulmányi ösztöndíjat és a rendszeres szociális ösztöndíjat a magyar
állami ösztöndíjjal támogatott és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatók részére ugyanolyan arányban
kell megállapítani.
(2) Az ebben az alcímben foglalt hallgatói juttatások az államilag támogatott hallgatót a támogatási idõ tartama alatt
a magyar állami ösztöndíjas hallgatóval azonos mértékben, módon és feltételekkel illeti meg.”
(25) Az Nftv. 86. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az állami felsõoktatási intézmény bármilyen jogcímen vagyont szerez, annak tulajdonjoga – az intézményi
társaságot ide nem értve – az államot illeti meg, azonban arra a felsõoktatási intézménnyel határozatlan idõre szóló
vagyonkezelõi szerzõdést kell kötni.”
(26) Az Nftv. 97. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„97. § (1) Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek (a továbbiakban: egészségügyi felsõoktatási
intézmény), egészségügyi szolgáltatót (klinikát)
a) a felsõoktatási intézmény részeként mûködtethetnek,vagy
b) a felsõoktatási intézménytõl elkülönített szervezeti keretben létesíthetnek és tarthatnak fenn.
(2) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – egészségügyi szolgáltatóval
társulhat.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az egészségügyi szolgáltatót önálló alapító okirattal vagy egyéb létesítõ
okirattal hozhatja létre az egészségügyi felsõoktatási intézmény.
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(4) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény gyakorlati képzés céljából az egészségügyi szolgáltatóval megállapodhat
oktató kórházi, szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására.
(5) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény – törvényben meghatározottak szerint – ellátja az igazságügyi szakértõi
tevékenységet. Ha a felsõoktatási intézmény nem egészségügyi felsõoktatási intézmény, azonban részt vesz az
egészségtudományi képzésben, az e bekezdésben foglaltakat a gyakorlati képzés megszervezése tekintetében
alkalmazni kell.”
Az Nftv. a következõ 97/A. §-sal egészül ki:
„97/A. § (1) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója részt vesz
a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvényben foglaltak szerint a területi
egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a progresszív betegellátásban,
b) felsõoktatási intézmény képzési és kutatási feladatainak ellátásában.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátásra vonatkozóan az egészségbiztosítási szerv
az egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatójával finanszírozási szerzõdést köt.
Az egészségbiztosítási szerv által az egészségügyi szolgáltatás ellenértékeként biztosított összeg csak a szerzõdésben
meghatározott feladatokra használható fel.
(3) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója kincstári számlával rendelkezik.
(4) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény közremûködhet a térségi egészségfejlesztési tevékenységben, és
megállapodás alapján részt vehet a szervezet-átalakítási és finanszírozási modellkísérletekben.
(5) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója tekintetében a fenntartói jogok gyakorlására
az e törvényben foglalt szabályokat az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott eltéréssel kell
alkalmazni.”
Az Nftv. 99. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A betegellátási feladatok koordinálására az egészségügyi felsõoktatási intézmény orvos- és egészségtudományi
centrumot (a továbbiakban: centrum) hozhat létre a 97. § (1) bekezdés a) pontja szerint. A centrum a felsõoktatási
intézmény egészségügyi szolgáltatóját (klinikáját) és az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó kutatóintézeteit,
egyéb szervezeti egységeit foglalja magában. A centrum elnöke – a felsõoktatási intézménnyel kötött vagyonkezelési
szerzõdésben foglaltak szerint – gyakorolja a vagyonkezelõi jogokat azoknak a vagyontárgyaknak a tekintetében,
amelyek az egészségügyi, gyógyító-megelõzõ feladatainak ellátásához rendelkezésére állnak. Az Egészségbiztosítási
Alap terhére beszerzett, illetve mûködtetett vagyon értékesítése, hasznosítása esetén az egészségügyért felelõs
miniszter által kijelölt szerv jóváhagyását be kell szerezni.
(2) Az egészségtudományi centrum élén elnök áll, aki magasabb vezetõi megbízás keretében végzi munkáját. Az elnök
megválasztásának rendjét a szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni. A centrum vezetõje ellátja
a (3) bekezdésében meghatározott vezetõi feladatait is. Az egészségügyi centrumot illetõen az egyetemet a centrum
vezetõje képviseli. A centrum vezetõje gyakorolja a 97/A. § és 98. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátását
szolgáló elõirányzatok felett a rendelkezési jogot.”
Az Nftv. 99. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A centrum tekintetében a 97/A. § (2)–(5) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.”
Az Nftv. a következõ 104/A. §-sal egészül ki:
„104/A. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói tekintetében a 85/C. § b) pont bc) alpontja alapján juttatott
szociális alapú ösztöndíj intézményi ösztöndíjrészének fedezetét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem költségvetését
biztosító miniszter vagy szerv biztosítja.”
Az Nftv. 108. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„108. § E törvény alkalmazásában
1. doktori értekezés: a doktorjelölt által készített írásmû, alkotás vagy munka, amellyel a doktorjelölt – a doktori
fokozatszerzési eljárás során – bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló
megoldására képes;
2. egészségügyi alkalmassági vizsgálat: orvosi vizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy az egyén testi
adottságai és egészségi állapota alapján képes-e felkészülni a választott tevékenység ellátására, ennek során nem
kerül-e veszélybe egészsége;
3. esti képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint a hallgatók tanóráira a szorgalmi idõszakban
munkanapokon tizenhat óra után vagy a heti pihenõnapon kerül sor;
4. felmenõ rendszer: képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelményt
azokra a hallgatókra lehet érvényesíteni, akik a bevezetését követõen kezdték meg tanulmányaikat, illetve azokra, akik
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azt megelõzõen kezdték meg tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és
vizsgakövetelmények alapján készülnek fel;
5. félév: öt hónapból álló oktatásszervezési idõszak;
6. fogyatékossággal élõ hallgató (jelentkezõ): aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés- és
viselkedésfejlõdési rendellenességû;
7. habilitáció: a habilitáció az oktatói és az elõadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény intézményi
megítélése;
8. hallgatói ösztöndíjszerzõdés: a Magyar Állam és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolást
nyert hallgató között a 28/A. alcím szerinti tartalommal létrejövõ szerzõdés;
9. halmozottan hátrányos helyzetû hallgató vagy jelentkezõ: halmozottan hátrányos helyzetû az a hátrányos helyzetû
hallgató vagy jelentkezõ, akinek a tankötelessé válásának idõpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülõje,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülõi
nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek;
10. hátrányos helyzetû hallgató vagy jelentkezõ: hátrányos helyzetûnek minõsül az a beiratkozás idõpontjában
huszonötödik életévét be nem töltött hallgató vagy jelentkezõ, akit középfokú tanulmányai során családi
körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy intézeti, állami nevelt volt;
11. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység;
12. intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben elõírt szabályzatok, programok, tervek, így
a szervezeti és mûködési szabályzat, képzési program, intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya,
a számviteli törvény és végrehajtási rendelete szerinti belsõ szabályzat;
13. kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített szakmailag
összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotó mûvészeti tevékenység feladatait ellátó szervezeti
egység;
a) egyetemi kar az a szervezeti egység, amelyen
aa) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 40 fõt
ab) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók és kutatók legalább fele rendelkezik tudományos fokozattal;
a tudományos fokozattal rendelkezõ oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak
ac) az egy teljes munkaidõben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkezõ oktatóra jutó teljes idejû nappali
képzésben részt vevõ hallgatók száma nem haladja meg a 35 fõt
ad) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori iskolájának
a törzstagja;
b) fõiskolai kar az a szervezeti egység, amelyen
ba) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 35 fõt
bb) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók legalább harmada rendelkezik tudományos fokozattal;
14. képesítési keretrendszer: a többciklusú képzés egyes végzettségi szintjeinek minden képzési területre vonatkozó
általános jellemzõi;
15. képzési ág: a képzési terület azon szakjainak összessége, amelyeknek a képzési tartalma a képzés kezdeti
szakaszában azonos;
16. képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek
(kompetencia) összessége, illetve az a tudás, amelynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható;
17. képzési idõ: az elõírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség megszerzéséhez szükséges, jogszabályban
meghatározott idõ;
18. képzési idõszak: a képzési idõ tagolása szorgalmi idõszakra és a hozzá tartozó vizsgaidõszakra;
19. képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely
a) az alap-, mester- és osztatlan szak, valamint felsõoktatási szakképzés, a szakirányú továbbképzési szak részletes
képzési és tanulmányi követelményeit,
b) a doktori képzés tervét
tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, különösen a tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi
programokkal, valamint az értékelési és ellenõrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt;
20. képzési terület: azoknak a szakoknak és képzési ágaknak kormányrendeletben meghatározott összessége, amelyek
hasonló vagy részben megegyezõ képzési tartalommal rendelkeznek;
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21. kis létszámú szak: nemzetközi kötelezettségvállalás, kultúr- és oktatáspolitikai érdekek alapján indított képzés,
amelynek éves, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott felvehetõ létszáma országosan nem haladja meg a húsz
fõt, továbbá a nemzetiségi képzés;
22. klinika: az az egészségügyi szolgáltató, amely a felsõoktatási intézmény szervezeti egységeként közremûködik
az orvosképzéssel összefüggõ képzési és kutatási feladatok ellátásában;
23. konzultáció: a felsõoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére biztosított személyes megbeszélés
lehetõsége;
24. kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában
kifejezi azt a becsült idõt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges;
egy kredit átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent, a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét
elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott;
25. levelezõ képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint – az érintett hallgatókkal kötött eltérõ
megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb két hetenként munkanapokon vagy a heti
pihenõnapon az intézményben, valamint a képzés fennmaradó részében a távoktatás módszereinek alkalmazásával
kerül sor;
26. magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató: a magyar állami ösztöndíjjal vagy a magyar állami részösztöndíjjal
támogatott hallgató;
27. magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés: a felsõoktatásban a magyar állami ösztöndíjjal vagy a magyar
állami részösztöndíjjal támogatott képzés;
28. mentorprogram: a képzésnek az a sajátos formája, amelyben a hátrányos helyzetû hallgató felkészítéséhez,
felkészüléséhez a felsõoktatási intézmény hallgatója, oktatója segítséget nyújt;
29. pályaalkalmassági vizsgálat: olyan képességvizsgálat, amelynek keretei között megállapítják, hogy a jelentkezõ
rendelkezik-e azokkal az egyéni képességekkel, tulajdonságokkal, amelyek alkalmassá teszik a képzésben való
részvételre, a megszerzett szakképzettségnek megfelelõ tevékenység ellátására;
30. résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsõoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében
szerez kreditet;
31. specializáció: az adott szak részét képezõ önálló szakképzettséget nem eredményezõ, speciális szaktudást biztosító
képzés;
32. szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek)
egységes rendszerét tartalmazó képzés;
33. szakirány: az adott szak részét képezõ önálló szakképzettséget eredményezõ, speciális szaktudást biztosító képzés;
34. szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejûleg, valamint a szakirányú továbbképzésben, illetve
a felsõoktatási szakképzésben megszerezhetõ, a szak és a szakirány vagy specializáció tartalmával meghatározott,
a szakma gyakorlására felkészítõ szaktudás oklevélben, felsõfokú szakmai oklevélben történõ elismerése;
35. szakmai alkalmassági vizsga: a felsõoktatási intézmény által meghatározott ellenõrzési forma, amely a választott
szakképzettség ellátásához szükséges képességeket vizsgálja, azt hogy rendelkezik-e az egyén a felkészülési (képzési)
szakasz eredményes elvégzéséhez optimálisan kifejleszthetõ képességekkel;
36. szakmai gyakorlat: felsõoktatási szakképzésben, alap-, mester- és osztatlan képzésben, külsõ gyakorlóhelyen vagy
felsõoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendõ részben önálló hallgatói tevékenység;
37. székhelyen kívüli képzés: a felsõoktatási intézmény mûködési helyén (székhely, telephely) kívüli településen részben
vagy egészben folyó felsõoktatási képzés;
38. székhelyen kívüli képzési hely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívüli képzésnek (ide nem értve
a szakirányú továbbképzést) otthont adó település;
39. tanegység: egy félév alatt teljesíthetõ, kredittel elismert tantervi egység vagy tantárgy;
40. tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési idõszak;
41. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes
közremûködését igénylõ foglalkozás (elõadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek idõtartama legalább
negyvenöt, legfeljebb hatvan perc;
42. tanterv: egy szak képzési és kimeneti követelményeknek megfelelõen összeállított képzési terve, amelynek elemei:
képzési szakonkénti bontásban a tantárgyak, tantervi egységek alapján meghatározott óra- és vizsgaterv
a követelmények teljesítésének ellenõrzési, értékelési rendszere, valamint a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi
programja;
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43. tanszék: az a szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal összefüggésben a képzés, a tudományos
kutatás, az oktatásszervezés feladatait;
44. távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási
módszerek, digitális tananyagok használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói
munkára épülõ képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejû képzés tanóráinak harminc százalékát;
45. telephely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül mûködõ szervezeti egység elhelyezését szolgáló
település;
46. tudományterületek: a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a mûszaki tudományok,
az orvos- és egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a mûvészetek, amelyek
tudományágakra tagozódnak;
47. végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és
szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve
a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben
elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben
elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett;
48. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel egybekötött –
ellenõrzési formája.”
(32) Az Nftv. 110. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza)
„7. a felsõoktatási szakképzés rendjét, a felsõoktatási szakképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz
rendelt kreditek számát, valamint az indítással összefüggõ eljárási rendet, továbbá a gyakorlati képzés feltételeit, az
ahhoz kapcsolódó díjmentes hallgatói juttatásokat, valamint a külsõ, nem felsõoktatási intézményi keretek között
folyó gyakorlati képzés megvalósítására köthetõ hallgatói megállapodásra, továbbá a hallgatói munkaszerzõdésre
vonatkozó szabályokat,”
(33) Az Nftv. 110. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza)
„13. a hallgatói juttatásokkal, támogatásokkal és egyéb kedvezményekkel kapcsolatos részletes szabályokat,”
(34) Az Nftv. a következõ 114/A–114/E. §-sal egészül ki:
„114/A. § (1) E törvénynek – az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával
összefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított – 39. § (5) és
(6) bekezdése alapján 2013. szeptemberében és azt követõen szakirányú továbbképzésre, doktori képzésre felvehetõ
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott létszám megegyezik a Kormány által a 2012. évre vonatkozóan
megállapított létszámmal; a mesterképzésbe felvehetõ magyar állami (rész)ösztöndíjas létszám az adott évet
megelõzõ harmadik évben felsõfokú szakképzésbe – ennek hiányában felsõoktatási szakképzésbe –, alapképzésbe,
egységes, osztatlan képzésbe államilag, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett létszám
harmincöt százaléka.
(2) E törvénynek az egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ, valamint
egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2012. évi CCVIII. törvény) megállapított 44. §
(3a) bekezdését a 2012. szeptemberében elsõ évfolyamon induló alap-, osztatlan, illetve mesterképzésre, felsõoktatási
szakképzésre, szakirányú továbbképzésre, valamint az azt követõ évfolyamokra felvett hallgatók tekintetében kell
alkalmazni, feltéve, hogy a szakmai gyakorlat teljesítésére 2013. január 1-jét követõen kerül sor.
(3) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 46. § (3) bekezdését és 48/C. § (2) bekezdését
a 2013 szeptemberében elsõ évfolyamon induló alap-, osztatlan, illetve mesterképzésre, felsõoktatási szakképzésre,
szakirányú továbbképzésre, valamint az azt követõ évfolyamokra felvett hallgatók tekintetében kell alkalmazni.
114/B. § (1) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 73. § (3) bekezdés h) pontját a felsõoktatási
intézmény által 2013. január 1-jét megelõzõen saját hatáskörben alapított és adományozott címek, elismerések
tekintetében is alkalmazni kell. Fenntartói hozzájárulás hiányában 2013. január 1-jét követõen – a felsõoktatási
intézmény által saját hatáskörben alapított, adományozott címre elismerésre tekintettel – rendszeres pénzjuttatás
nem folyósítható.
(2) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított – 37. § (5) bekezdését és a 75. § (2) és (4) bekezdését
a 2013. január 1-jén vezetõi megbízással rendelkezõ gazdasági fõigazgatók, valamint belsõ ellenõrzési szervezet
vezetõi tekintetében is kell alkalmazni.
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114/C. § (1) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 84/A. § (4) és (5) bekezdésének a 2013. évi
alkalmazása, a képzési támogatás megállapítása során a finanszírozási csoportok meghatározása a 2005. évi
felsõoktatási törvény 3. számú mellékletében, valamint a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és
fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendeletben meghatározott
számítási alap, a 2005. évi felsõoktatási törvényben és a rendelet 1–2. mellékletében foglalt arányok figyelembe
vételével történik azzal, hogy a finanszírozási szint – a rendelkezésre álló költségvetési forrásra tekintettel – legfeljebb
húsz százalékkal csökkenhet.
(2) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított – 84/B. § (1) bekezdése alapján a tudományos, kulturális,
fenntartói és fejlesztési célú támogatás 2013. évi összegét a miniszter határozza meg.
(3) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított – 84/C. §-a alapján a 2013. évre biztosított összeget
a miniszter határozza meg.
(4) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 84/D. §-a alkalmazása során biztosított támogatásként
a központi költségvetésrõl szóló törvény alapján a 2013. évben biztosított költségvetési támogatást kell figyelembe
venni.
114/D. § (1) E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 85/A. § (1) bekezdése alapján a 2013. évben
a) az egy fõre megállapított hallgatói normatíva 119 000 Ft/év,
b) a doktori képzésben részt vevõk egy fõre meghatározott támogatási normatívája 1 200 000 Ft/év,
c) a köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája 340 000 Ft/év,
d) a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája 116 500 Ft/év,
e) a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év,
f) a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11 900 Ft/év.
(2) A XXIV. Fejezet alkalmazásában államilag támogatott hallgató az államilag támogatott képzésben részt vevõ
hallgató, valamint 2012 szeptemberétõl kezdõdõen magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgató.
(3) A XXIV. Fejezet alkalmazásában államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgatónak minõsül az államilag
finanszírozott képzésre felvett, és
a) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében, ha
aa) e jogviszony létesítése elõtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt és elsõ alapképzésben vesz részt, és
megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát nem haladja meg,
vagy
ab) tanulmányai megkezdésekor egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezett, és a második egyszakos tanári
végzettség megszerzését eredményezõ képzésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja
meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát, vagy
ac) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként elõírják,
hogy a hallgatónak felsõoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg
a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát, vagy
ad) elsõ kiegészítõ alapképzésben vesz részt, négy féléven keresztül;
b) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös, 2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített személy
e jogviszonya keretében, ha
ba) e jogviszony létesítése elõtt még nem létesített hallgatói jogviszonyt, és elsõ alapképzésben vesz részt, és
megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát
legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt értéket, vagy
bb) e jogviszony létesítése elõtt hallgatói jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jogviszony
megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott létre és elsõ alapképzésben vesz részt, továbbá összes megkezdett
féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát legalább
8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt értéket, vagy
bc) tanulmányai megkezdésekor államilag finanszírozott egyszakos közismereti tanári vagy hittanár-nevelõ
képzésben vett részt, és a második egyszakos közismereti tanári végzettség megszerzését eredményezõ képzésben
vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ
féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt értéket, vagy
bd) olyan szakon folytat tanulmányokat, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként elõírják,
hogy a hallgatónak felsõoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek száma nem haladja meg
a képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal,
egyébként kettõvel megnövelt értéket, vagy
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be) elsõ kiegészítõ alapképzésben vesz részt, hat féléven keresztül;
c) bármely szakon költségtérítéses képzésbõl az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévõ államilag
finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejébõl még hátralévõ idõtartamban.
114/E. § A 28. § (5) bekezdés által meghatározott, az egyetemi tanári munkakör betöltéséhez elõírt habilitációs
követelményt a 2015. szeptember 1-jét követõen – a 29. § (1) bekezdés szerint – meghirdetett pályázat alapján
betöltött egyetemi tanári munkakör tekintetében kell alkalmazni.”
72. §

73. §

Az Nftv.
a) 12. § (8) bekezdésében a „valamint hd)–hf) pontban meghatározott jogkörök” szövegrész helyébe a „valamint
hd), hf) pontjában meghatározott jogkörök” szöveg,
b) 20. § (2) bekezdésében az „állami vagyonért” szövegrész helyébe az „állami vagyon felügyeletéért” szöveg,
c) 92. § (6) bekezdés f) pontjában a „[108. § 11. aa) és ba) pont]” szövegrész helyébe a „[108. § 13. pont aa) és
ba) alpont]” szöveg,
d) 117. § (5) bekezdésében az „egyházként mûködõ szervezetek által fenntartott” szövegrész helyébe
az „egyházként mûködõ szervezetek – illetve e szervezeteknek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint
az egyházak és vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 36. §
(1) bekezdése szerinti jogutódja – által fenntartott” szöveg
lép.
(1) Hatályát veszti az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontjában a „képzési ciklusba és” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Nftv. 115. § (13) bekezdése.

40. A települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása
74. §

Hatályát veszti a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 8. §-a.

41. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
75. §

(1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 15. §-a a következõ szöveggel
lép hatályba:
„15. § (1) A piacfelügyeleti tevékenységet a vasúti személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatban a Vtv. alapján
a Gazdasági Versenyhivatallal (a továbbiakban: versenyhatóság) együttmûködve a vasúti igazgatási szerv végzi.
(2) A közlekedési hatóság az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatási piac zavartalan, eredményes
mûködésének, a piaci szereplõk érdekei védelmének, a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának
elõsegítése, és a versenykorlátozó magatartás tanúsítására lehetõséget adó helyzetek kiküszöbölése érdekében
hatósági jogkörében felügyeleti ellenõrzési tevékenységet végez.
(3) A közlekedési hatóság a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenysége során figyelemmel kíséri az autóbuszos
közúti személyszállítási szolgáltatási piac mûködését, az arra vonatkozó jogszabályokban és a közlekedési hatóság
határozataiban foglaltak megtartását, és arról elemzést készít.
(5) A közlekedési hatóság az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatásokat végzõ közlekedési szolgáltatókat,
valamint a közlekedésszervezõt az autóbusszal végzett közúti személyszállítási szolgáltatási piac felügyeletével
kapcsolatos tevékenység ellátásához szükséges információk, adatok szolgáltatására kötelezheti.
(6) A közlekedési hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során felügyeleti és ellenõrzési terv alapján és azon kívül is
hivatalból vagy kérelemre folytat felügyeleti tevékenységet.
(7) Az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatási piac összehangolt felügyelete érdekében a közlekedési
hatóság, a vasúti igazgatási szerv, valamint a hajózási hatóság egymással együttmûködik.”
(2) Az Sztv. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A közlekedési hatóság részére a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenységéért az autóbusszal közúti
személyszállítási szolgáltatásokat végzõ közlekedési szolgáltatók, továbbá a közlekedésszervezõ az autóbuszos
személyszállítási tevékenységének a 22. § (2) bekezdése szerinti kijelölõ jogszabály alapján végzett feladataihoz
kapcsolódóan felügyeleti díjat fizetnek.
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(2) A felügyeleti díj mértéke az elõzõ évi autóbusszal végzett közúti személyszállítási szolgáltatások vagy
a közlekedésszervezõ által az autóbuszos személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan a 22. § (2) bekezdése szerinti
kijelölõ jogszabály alapján végzett feladatai teljesítésébõl származó nettó árbevétel 0,1%-a. Elõzõ évi nettó árbevétel
hiányában a felügyeleti díjat a tárgyidõszakban tényleges árbevétel alapján kell megfizetni.
(3) A felügyeleti díj meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése esetén az esedékesség napjától a teljesítés napjáig
késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.
(4) A felügyeleti díj számításának, megállapításának részletes szabályait, valamint megfizetésének módját és feltételeit
a Kormány rendeletben állapítja meg.”
Az Sztv. 16. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Ha a közlekedési hatóság az autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatási piac felügyelete során észleli
a mûködési engedélyhez kötött tevékenység végzésével vagy a számviteli elkülönítéssel és a keresztfinanszírozás
tilalmával vagy a közlekedésszervezõ tevékenységével kapcsolatosan jogszabályban, vagy a közlekedési hatóság
határozatában meghatározott valamely kötelezettség megsértését,
a) megállapítja a tevékenység végzésének feltételeit és megtiltja a jogsértõ magatartás folytatását,
b) a jogsértõt kötelezi az eljárás költségeinek megtérítésére,
c) az autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó piacfelügyeleti eljárásról és a piacfelügyeleti
bírságról szóló jogszabály alapján bírságot szab ki.”
Az Sztv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vasúti igazgatási szerv felügyeli a vasúti személyszállítást igénybe vevõ utasok jogaira vonatkozó jogszabályi
rendelkezések vasúti társaságok és a közlekedésszervezõ általi megtartását. E tevékenysége körében hivatalból
ellenõrzi és elemzi az 1371/2007/EK rendeletben, e törvényben, a vasúti személyszállítás részletes feltételeirõl szóló
rendeletben, a vasúti társaságok személyszállítási üzletszabályzatában és a közlekedésszervezõ személyszállítási
üzletszabályzatában foglaltak megtartását.”
Az Sztv. 17. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közlekedési hatóság felügyeli az autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ utasok jogaira vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek az autóbuszos személyszállító szolgáltatók, valamint a közlekedésszervezõk általi
megtartását. E tevékenysége körében hivatalból ellenõrzi és elemzi a 181/2011/EU rendeletben, e törvényben, a 49. §
(1) bekezdés d) pontjában adott felhatalmazás alapján megalkotott rendeletben, az autóbuszos személyszállító
szolgáltatók személyszállítási üzletszabályzatában – ideértve a szolgáltatás minõségi elõírásait is – és
a közlekedésszervezõk személyszállítási üzletszabályzatában foglaltak megtartását.
(4) Ha a vasúti igazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározott valamely rendelkezés megsértését állapítja meg,
a vasúti társaság vagy a közlekedésszervezõ számára
a) elõírja a tevékenység jogszerû végzéséhez szükséges lépések megtételét,
b) megtiltja a jogsértõ magatartás folytatását,
c) utasjogi felügyeleti bírságot szabhat ki,
d) a jogsértõt kötelezi az eljárás költségeinek megtérítésére.
(5) Ha a közlekedési hatóság a (3) bekezdésben meghatározott valamely rendelkezés megsértését állapítja meg,
az autóbuszos személyszállító szolgáltató vagy a közlekedésszervezõ számára
a) elõírja a tevékenység jogszerû végzéséhez szükséges lépések megtételét,
b) megtiltja a jogsértõ magatartás folytatását,
c) utasjogi felügyeleti bírságot szabhat ki,
d) a jogsértõt kötelezi az eljárás költségeinek megtérítésére.”
Az Sztv. 17. §-a a következõ (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az utasjogi felügyeleti bírságot
a) a vasúti igazgatási szerv a (4) bekezdés a)–b) és d) pontjában,
b) a közlekedési hatóság az (5) bekezdés a)–b) és d) pontjában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása
mellett is kiszabhatja.
(5b) A vasúti igazgatási szerv vagy a közlekedési hatóság figyelmeztetést is alkalmazhat, ha
a) a jogsértéssel érintett utasok
aa) száma nem haladja meg a vonat vagy az autóbusz utasainak 10%-át, vagy
ab) jogaik sérelmét a vasúti közlekedési szolgáltató vagy az autóbuszos személyszállító szolgáltató (a továbbiakban
együtt: szolgáltató) vagy a közlekedésszervezõ azonnali intézkedésével a helyszínen megszüntette, vagy
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b) a szolgáltató vagy a közlekedésszervezõ a jogsértést megelõzõen hat hónapon belül hasonló vagy azonos
jogsértést nem követett el.
(5c) Az utasjogi felügyeleti bírság több jogsértés együttes megvalósítása esetén minden jogsértés után kiszabható.
Folyamatosan más-más érintett terhére elkövetett jogsértés esetében az utasjogi felügyeleti bírság esetenként
külön-külön szabható ki.
(5d) Az utasjogi felügyeleti bírság kiszabására irányuló eljárás a vasúti igazgatási szervnek vagy a közlekedési
hatóságnak a jogsértésrõl való tudomásszerzésétõl számított hat hónapon belül, de legkésõbb a jogsértés
bekövetkezését követõ egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás
abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem
szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.”
Az Sztv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vasúti személyszállítást vagy az autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ vagy igénybe venni szándékozó
személy (a továbbiakban: panaszos) panasszal élhet a vasúti igazgatási szervnél, illetve a közlekedési hatóságnál, ha
álláspontja szerint a személyszállító szolgáltató vagy a közlekedésszervezõ megsértette a 17. § (1) és (3) bekezdését.
E panasz akkor terjeszthetõ elõ, ha a panaszos a vasúti vagy az autóbuszos személyszállító szolgáltató vagy
a közlekedésszervezõ panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítõ
eredményre.”
Az Sztv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Autóbuszos személyszállítási szolgáltatás esetében a panaszkezelési eljárást a 49. § (1) bekezdés d) pontjában
adott felhatalmazás alapján megalkotott rendelet és az autóbuszos személyszállító szolgáltatók személyszállítási
üzletszabályzata, közlekedésszervezõ esetében annak a 19. § (6) bekezdésben meghatározott esetben megalkotott
személyszállítási üzletszabályzata tartalmazza.”
Az Sztv. 19. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végzõ közlekedési szolgáltató – kivéve a taxi és a személygépkocsis
személyszállító szolgáltatást végzõ szolgáltató – a közforgalmú személyszállítási szolgáltatására vonatkozó általános
szerzõdési feltételeket tartalmazó személyszállítási üzletszabályzatot készít. A közlekedésszervezõ a személyszállítási
tevékenységhez kapcsolódóan, a 22. § (2) bekezdése szerinti kijelölõ jogszabály alapján végzett feladatai ellátására
vonatkozó személyszállítási üzletszabályzatot készít.
(5) A közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végzõ szolgáltató és a közlekedésszervezõ a személyszállítási
tevékenységhez kapcsolódó, a 22. § (2) bekezdése szerinti kijelölõ jogszabály alapján végzett feladatai ellátására
vonatkozó személyszállítási üzletszabályzata tartalmazza a szolgáltatás minõségi elõírásait. A vasúti személyszállítási
üzletszabályzatot, a közlekedésszervezõnek a személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó, a 22. § (2) bekezdése
szerinti kijelölõ jogszabály alapján végzett feladatai ellátására vonatkozó személyszállítási üzletszabályzatot és annak
módosítását a vasúti igazgatási szerv a Vtv.-ben, az országos mûködési engedély alapján végzett vasúti
személyszállítás feltételeirõl szóló kormányrendeletben és a térségi, az elõvárosi és a helyi mûködési engedély alapján
végzett vasúti személyszállítás feltételeirõl szóló kormányrendeletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A jóváhagyás nem
tagadható meg, ha a vasúti személyszállítási üzletszabályzat a Vtv.-ben, az országos mûködési engedély alapján
végzett vasúti személyszállítás feltételeirõl szóló kormányrendeletben és a térségi, az elõvárosi és a helyi mûködési
engedély alapján végzett vasúti személyszállítás feltételeirõl szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek
megfelel.”
Az Sztv. 19. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A személyszállítási üzletszabályzat hatályos szövegét a közlekedési szolgáltató és a közlekedésszervezõ
nyilvánosan közzéteszi.”
Az Sztv. 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közszolgáltatási szerzõdésben rögzítendõ áralkalmazási elvek érvényesítésekor biztosítani kell, hogy:)
„a) a felszámított díjak arányban álljanak a komfortfokozattal, a kiegészítõ szolgáltatások által nyújtott
többlet-szolgáltatásokkal, vagy a szolgáltatás egyéb jellemzõivel;
b) egyéb díj alkalmazására magasabb komfortfokozat, kiegészítõ szolgáltatás vagy a szolgáltatás egyéb jellemzõi által
indokolt esetben kerüljön sor;”
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(12) Az Sztv. 49. § (1) bekezdés f) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f) az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervezõ tevékenységére vonatkozó
piacfelügyeleti eljárásra, a piacfelügyeleti díj alkalmazására, számítására és megállapítására vonatkozó részletes
szabályokat, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(13) Az Sztv. 49. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„k) a személyszállítást igénybe vevõ utasok jogainak védelme érdekében a vasúti igazgatási szerv és a közlekedési
hatóság által vasúti és autóbuszos személyszállító szolgáltatókkal, valamint a közlekedésszervezõkkel szemben
alkalmazható bírság mértékére, alkalmazására, valamint megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
(14) Az Sztv. 51. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egyenlõ esélyû hozzáférés feltételeit a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban részt vevõ
jármûveken, továbbá a pályaudvarokon, az állomás és a megállóhely személyforgalom lebonyolítására és
kiszolgálására szolgáló részében fokozatosan meg kell teremteni, ennek érdekében az ezen jármûveket és
létesítményeket érintõ beruházások, fejlesztések, beszerzések során, valamint – ha ez mûszaki szempontból
lehetséges – az átalakítások során az egyenlõ esélyû hozzáférés követelményeit már érvényesíteni kell.”
(15) Az Sztv. 51. §-a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási szerzõdés alapján nyújtó, az állam többségi
befolyása alatt álló gazdasági társaságok (a továbbiakban: szolgáltató) regionális összevonása során – az érintett
társaságok beolvadásáig, összeolvadásáig, de legfeljebb 2014. december 31-éig – nem minõsül a 25. § (8) bekezdése
szerinti alvállalkozónak az a gazdasági társaság, amelyben a szolgáltató – a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti –
többségi befolyással rendelkezik.”
(16) Az Sztv. 25. § (3) bekezdés j) pontjában az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint” szöveg lép.

42. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény módosítása
76. §

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény 75. § (2) bekezdésében az „az 60. §
(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 60. § (2) bekezdése” szöveg lép.

77. §

Nem lép hatályba az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény 28. §-a.

43. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény módosítása
78. §

Hatályát veszti a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (1) bekezdésében az „A tulajdonváltozásra vonatkozó
szerzõdést a magyar állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság köti
meg.” szövegrész.

44. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételérõl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása
79. §

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérõl szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A nemzetiségi óvodai nevelést is ellátó többcélú intézmény önkormányzati fenntartója 2012. december 27-éig
meghozott döntésével a (2) bekezdés szerinti döntését visszavonhatja vagy módosíthatja, annak érdekében, hogy
az intézmény nemzetiségi óvodai nevelést is elláthasson. E bekezdés alkalmazása esetén a 13. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti átadás-átvételi megállapodást 2012. december 28-áig módosítani kell.”

80. §

Hatályát veszti a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételérõl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 10. alcíme.
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45. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosítása
81. §

(1) Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 3. alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:
„3. A települési önkormányzatok egyes kötelezettségeinek átvétele”
(2) Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A magyar állam 2013. évben – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (2) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel – egyedi állami kezességként átvállalja az átvett intézményeket tulajdonló vagy fenntartó
települési önkormányzat azon kezességvállalásait, amelyek kifejezetten és igazolhatóan az átvett vagyon fejlesztését
vagy értékének megõrzését szolgáló alapügyletekhez kapcsolódnak. Ezen állami kezességvállalások nem terhelik
az egyedi állami kezességvállalások 2013. évi mértékére meghatározott keretet.
(2) Az átvállalandó kezességek elemeit települési önkormányzatonként tételesen legkésõbb 2013. április 15-éig
a települési önkormányzat véleményét kikérve a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter és az államháztartásért
felelõs miniszter együttes javaslata alapján a Kormány határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kezességvállalások során az állam nevében az államháztartásért felelõs miniszter jár el.”

82. §

Hatályát veszti az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 6. § (4)–(6) bekezdése.

83. §

A Kormánynak a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §
(11) bekezdése alapján meghozott döntése szerint csökkentett mértékû törlesztési célú támogatásban részesülõ
önkormányzatok számára az adósságuknak a csökkentett mérték szerinti átvállalására 2013. június 28-áig kerül sor
a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CXCVI. törvényben meghatározott helyi
önkormányzati adósságátvállalási eljárásrend keretében.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
46. Hatályba léptetõ rendelkezések
84. §

(1) E törvény – a (2)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2015. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 37. § (1) bekezdése, a 38. §, a 68–70. §, a 75. § (1), (3) és (14) bekezdése, a 76. §, a 77. § 2012. december 31-én lép
hatályba.
(3) Az 1–11. §, a 12. § (1) és (3) bekezdése, a 13. §, a 14. §, a 15. § (1)–(4) bekezdése, a 16. §, a 18. §, a 19. § (3) bekezdése,
a 22–25. § és az 1. melléklet, a 26. §, a 28. §, a 30. §, a 31. §, a 33. § (3)–(5), (7), (8), (10)–(12), (14), (18), (20), (22),
(26) bekezdése, a 34. § a)–c) pontja, a 35. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, a 36. §, a 37. § (2) bekezdése, a 39. §
(1) bekezdése, a 40. §, a 41. § a) pontja, a 43. § (9) és (12) bekezdése, a 44. § a) pontja, a 45. § a) pontja, a 46. §, a 47. §,
az 51. §, a 60–62. §, a 64. §, a 65. §, a 67. §, a 71–74. §, a 75. § (2), (4)–(13), (15) és (16) bekezdése, a 78. §, a 86. § b) és
f) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 33. § (15)–(17) bekezdése 2013. január 2-án lép hatályba.
(5) A 19. § (1) és (2) bekezdése, a 20. §, a 21. §, a 39. § (2) és (3) bekezdése, a 43. § (1) bekezdése, az 52. §, az 53. §
(3) bekezdése, a 63. § 2013. február 1-jén lép hatályba.
(6) A 32. § (2) bekezdése 2013. április 1-jén lép hatályba.
(7) A 12. § (2) bekezdése, a 29. §, a 32. § (1) bekezdése, a 41. § b) és c) pontja, a 43. § (5)–(8) és (11) bekezdése, a 44. §
c) pontja, a 45. § b) pontja, a 48–50. §, a 86. § d) pontja 2013. július 1-jén lép hatályba.
(8) A 86. § a) pontja 2013. augusztus 16-án lép hatályba.
(9) A 33. § (1), (2), (6), (9), (19), (21), (23)–(25) bekezdése, a 34. § d)–h) pontja, a 35. § (1) bekezdés a) pontja 2014. január
1-jén lép hatályba.
(10) A 86. § c) és e) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.
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47. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
85. §

Hatályát veszti
a) a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint
a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet,
b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 30/A. §-a,
c) a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint
a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 172/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet.

86. §

Hatályát veszti
a) az Ltv. 63. §-a, 63/A. §-a és 87/C. §-a,
b) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 59. §
(7) bekezdése,
c) a Vtv. 87/A. §-a,
d) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (2) bekezdése és 12. §-a,
e) az Sztv. 51. § (9) bekezdése,
f) a Tny. 22/A. §-ában az „a 83/A–83/B. § szerint” szövegrész.

48. Az Európai Unió jogának való megfelelés
87. §

A 12. § a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi CCVIII. törvényhez
„Melléklet a 2006. évi CXXXIII. törvényhez

A kerületi önkormányzatok egymás közötti részesedési arányai

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

A

B

Kerületi önkormányzat megnevezése

Részesedési arányok (%)

I. kerületi önkormányzat
II. kerületi önkormányzat
III. kerületi önkormányzat
IV. kerületi önkormányzat
V. kerületi önkormányzat
VI. kerületi önkormányzat
VII. kerületi önkormányzat
VIII. kerületi önkormányzat
IX. kerületi önkormányzat
X. kerületi önkormányzat
XI. kerületi önkormányzat

1,54229750
5,07622909
7,22624018
6,11004338
1,40816157
2,51692804
3,31902329
3,80946081
3,61965731
4,71307384
7,28511820
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XII. kerületi önkormányzat
XIII. kerületi önkormányzat

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

XIV. kerületi önkormányzat
XV. kerületi önkormányzat
XVI. kerületi önkormányzat
XVII. kerületi önkormányzat
XVIII. kerületi önkormányzat
XIX. kerületi önkormányzat
XX. kerületi önkormányzat
XXI. kerületi önkormányzat
XXII. kerületi önkormányzat
XXIII. kerületi önkormányzat
Kerületi önkormányzatok összesen

2,98544811
6,06949128
7,04585324
5,12986946
4,16786632
4,73956940
6,59426818
3,47808963
3,58665199
4,88600440
3,27164242
1,41901236
100,00000000
”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 52/2012. (XII. 22.) KIM rendelete
a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történõ
és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történõ megjelölésérõl szóló
32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történõ és a közjogi szervezetszabályozó eszköz
közzététele során történõ megjelölésérõl szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Magyar Közlöny kiadásában, szerkesztésében, valamint a papír alapú oldalhû másolatának elõállításában
a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság a felelõs szerkesztõ rendelkezései szerint
közremûködik, ennek keretében üzemelteti a lapszerkesztés alapjául szolgáló informatikai rendszert (a továbbiakban:
informatikai rendszer).”

2. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A Magyar Közlönyben történõ megjelentetést – a Kormány döntéseinek kivételével – az arra jogosult által
a felelõs szerkesztõhöz benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.
(2) A kérelem papír alapon vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a
folyamatos oldalszámozással ellátott, megjelentetni kért dokumentum, valamint – szükség esetén – az (5), illetve
(6) bekezdés szerinti egyetértõ nyilatkozat – arra jogosult által papír alapon aláírt, vagy minõsített elektronikus
aláírásával ellátott – egy eredeti példányát. A kérelemben meg kell jelölni a kérelmezõ nevét és elérhetõségét
(postacím, telefonszám, illetve elektronikus levélcím).
(3) A kérelem mellékleteként benyújtásra kerülõ valamennyi dokumentum betûhû másolatát
a http://feltoltes.magyarkozlony.hu feltöltõ felületrõl elérhetõ informatikai rendszer útján is továbbítani kell a felelõs
szerkesztõ részére. A megjelentetés folyamata a (2) bekezdés szerinti eredeti példány és az informatikai rendszeren
keresztül továbbított dokumentumok hiánytalan beérkezését követõen kezdõdik.
(4) A feltöltõ felületen az alábbi adatokat kell megadni:
a) a kérelmezõ nevét, elérhetõségét (postacím, telefonszám, illetve elektronikus levélcím),
b) azt, hogy a kérelmezõ a Magyar Közlönyben vagy a Hivatalos Értesítõben történõ megjelentetést kezdeményez,
c) közlemény vagy hirdetmény közzététele esetén,
ca) ha a közzététel jogszabályon alapul, a közzététel alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés megjelölését,
cb) ha a közzététel jogszabály szerint nem kötelezõ, ezt a körülményt,
d) a megjelentetés tervezett határidejét.
(5) Miniszteri rendelet kihirdetése esetén a kérelemhez csatolni kell az igazságügyért felelõs miniszter nyilatkozatát
arról, hogy a kihirdetni kért rendelettel a jogalkotásról szóló törvényben foglalt jogkörében alkotmányossági és
európai uniós jogi szempontból egyetért.
(6) Amennyiben miniszteri rendelet kihirdetéséhez más miniszter egyetértése szükséges, azt a kérelem benyújtását
megelõzõen kell beszerezni. Az egyetértésre történõ utalást és az egyetértési joggal rendelkezõ miniszter aláírását az
aláírt, kihirdetni kért rendeletre kell rávezetni. Kivételes esetben az egyetértés megadható úgy is, ha az egyetértési
jogot gyakorló miniszter nem az aláírt, kihirdetni kért rendeletre, hanem a rendelet tartalmával mindenben egyezõ,
betûhû másolatára vezeti rá az egyetértését.”
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3. §

(1) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a dokumentum megfelel az (1) bekezdésben írt szempontoknak, azt a felelõs szerkesztõ a Magyar Közlönyben
megjelenteti. Ha a felelõs szerkesztõ azt állapítja meg, hogy a kérelem, illetve a dokumentum nem felel meg
az (1) bekezdésben írtaknak, a jogszabályba ütközõ elõírás megjelölése mellett a kérelmezõt az informatikai rendszer
útján, vagy sürgõs esetben telefonon változtatásra hívja fel. A kérelmezõ a felhívásra az informatikai rendszer
alkalmazásával köteles válaszolni.”
(2) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kérelmezõ a közzétételi kérelmét a tervezett megjelenés napjáig, az arra jogosult által papír alapon aláírt, vagy
minõsített elektronikus aláírásával ellátott kérelemmel vonhatja vissza, a visszavonás tényének az informatikai
rendszer útján történõ jelzésével egyidejûleg. A tervezett megjelenés napjáról a felelõs szerkesztõ ad tájékoztatást.”

4. §

Az R. 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben megjelenõ normatív határozatának sorszáma minden évben ezeregytõl
kezdõdik.”

5. §

Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) Az 1–3. § és a 7. § a) pontja 2013. április 1. napján lép hatályba.
Az R.
a) 1. § (4) bekezdésében a „www.kozlony.magyarorszag.hu” szövegrész helyébe a „www.magyarkozlony.hu”
szöveg,
b) 15. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe az „a (2)–(3) bekezdés kivételével”
szöveg,
c) 15. § (2) bekezdésében az „ezertõl” szövegrész helyébe az „ezeregytõl” szöveg,
d) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „esetén „Az Alkotmánybíróság”,” szövegrész helyébe az „esetén
„Az Alkotmánybíróság teljes ülése”,” szöveg,
e) 16. § (2) bekezdés c) pontjában az „esetén „AB”,” szövegrész helyébe az „esetén „AB Tü.”,” szöveg
lép.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet az 52/2012. (XII. 22.) KIM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 1. f és g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Magyar Közlöny fõsorozatának címrendje a következõ:)
„f) VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési állásfoglalásai és végzései,
g) VII. A Kúria határozatai,”
2. Az R. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A Magyar Közlöny külön sorozataként megjelenõ Hivatalos Értesítõ címrendje a következõ:
a) I. Utasítások,
b) II. Nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos közlemények,
c) III. Személyügyi közlemények,
d) IV. Egyéb közlemények,
e) V. Alapító okiratok,
f) VI. Hirdetmények.”
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelete
a bûnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjérõl és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti
eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról
A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott
ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. §
(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9–14. §, a 17. § és a 18. § b) és c) pontja tekintetében a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai
által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következõket rendelem el:

1. A közvetlen hozzáféréssel történõ adatátvétel rendje
1. §

(1) A bûnügyi nyilvántartási rendszer adatállományához elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás
igénybevételével történõ közvetlen adathozzáférés (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) gyakorlásához szükséges
egyedi azonosítót a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 68. §-ában meghatározott jogosult szerv
(a továbbiakban: közvetlen hozzáférésre jogosult szerv) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalához (a továbbiakban: bûnügyi nyilvántartó szerv) benyújtott kérelemben (a továbbiakban: egyedi azonosító
iránti kérelem) igényli.
(2) Az egyedi azonosító iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a Bnytv. 68. §-a alapján közvetlen hozzáférésre jogosult szerv
aa) megnevezését,
ab) levelezési címét;
b) a Bnytv. 70. § (2) bekezdésében meghatározott, a közvetlen hozzáférési jog gyakorlására felhatalmazott személy
(a továbbiakban: hozzáférésre felhatalmazott személy)
ba) családi és utónevét,
bb) születési családi és utónevét,
bc) születési helyét és idejét,
bd) anyja születési családi és utónevét,
be) beosztását,
bf) szervezeti egységét,
bg) hozzáférési jogosultságának teljes vagy korlátozott terjedelmét,
bh) korlátozott hozzáférési jogosultsága esetén a jogosultsággal érintett adatkört.
(3) A közvetlen hozzáférésre jogosult szerv az egyedi azonosító iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg,
a tájékoztatáshoz való joga teljesítése érdekében megküldi a bûnügyi nyilvántartó szerv részére a következõ adatait:
a) telefonszám,
b) telefaxszám,
c) elektronikus levélcím.
(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változásról a közvetlen hozzáférésre jogosult
szerv – az adatváltozást követõ három munkanapon belül – értesíti a bûnügyi nyilvántartó szervet.

2. §

A bûnügyi nyilvántartó szerv az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül
tájékoztatja a közvetlen hozzáférésre jogosult szervet a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítójáról,
valamint a közvetlen hozzáférés gyakorlásához szükséges technikai ismeretekrõl.
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(1) A közvetlen hozzáféréssel történõ adatátvétel teljesítéséhez meg kell jelölni:
a) a közvetlen hozzáférésre jogosult szerv megnevezését;
b) a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítóját;
c) a közvetlen hozzáférés célját, jogalapját;
d) a közvetlen hozzáféréssel érintett, a bûnügyi nyilvántartási rendszerben nyilvántartott személy
da) születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, valamint anyja születési családi és utónevét vagy
db) születési családi és utónevét és személyi azonosítóját.
(2) A bûnügyi nyilvántartó szerv a közvetlen hozzáférést gyakorló szerv részére haladéktalanul, elektronikus úton
továbbítja azokat az adatokat, amelyek tekintetében a közvetlen hozzáférésre való jogosultság fennáll, ezzel
egyidejûleg adatvédelmi záradékban hívja fel a figyelmet az adatok jogszerû felhasználásának követelményére.

2. Az adatigénylés alapján történõ adattovábbítás rendje
4. §

A Bnytv. 69. és 70. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelõ jogosult (a továbbiakban: adatigénylõ) által
a bûnügyi nyilvántartó szervhez benyújtott adatigénylési kérelemnek (a továbbiakban: adatigénylési kérelem)
tartalmaznia kell:
a) az adatigénylõ nevét vagy megnevezését,
b) a Bnytv. 69. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat,
c) a Bnytv. 70. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat,
d) az adatigényléssel átvenni kívánt adatok körének pontos megjelölését.

5. §

Ha az adatigénylõ jogosult az igényelt adatok átvételére, azokat részére a bûnügyi nyilvántartó szerv – az adatigénylési
kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül – továbbítja, egyidejûleg adatvédelmi záradékban hívja fel
figyelmét az adatok jogszerû felhasználására.

3. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendje
6. §

(1) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) elõterjesztésére rendszeresített
papír alapú ûrlap (a továbbiakban: kérõlap) postai kereskedelmi áruként, az egyetemes postai szolgáltató postai
szolgáltató helynek minõsülõ felvételi pontjain szerezhetõ be.
(2) A kérelem kérõlapon postai úton, valamint a bûnügyi nyilvántartó szerv által mûködtetett ügyfélszolgálaton
személyesen terjeszthetõ elõ.
(3) A Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a kérelmezõ az adatigénylést kezdeményezõ teljes bizonyító
erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatát tartalmazó kérelmét az eljáró szerv részére küldi meg, amely alapján
az eljáró szerv az adatigénylését a kérelem továbbításával együtt, postai úton terjeszti elõ a bûnügyi nyilvántartó
szervnél.
(4) A Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén benyújtható kérelmet (a továbbiakban: külföldi kérelem)
a kérelmezõ a külföldi kérelem elõterjesztésére rendszeresített papír alapú ûrlapon terjesztheti elõ.
(5) A külföldi kérelmet a hivatásos konzuli tisztviselõ elektronikus úton, vagy ha ennek a feltételei nem adottak, telefax
útján továbbítja a bûnügyi nyilvántartó szerv részére.

7. §

(1) Ha a kérelemnek a bûnügyi nyilvántartó szerv helyt ad, a kérelemnek megfelelõ tartalmú hatósági erkölcsi
bizonyítványt – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kérelem elõterjesztését követõ nyolc napon belül
kiállítja, egyidejûleg adatvédelmi záradékban hívja fel a figyelmet az adatok jogszerû felhasználására.
(2) A bûnügyi nyilvántartó szerv által mûködtetett ügyfélszolgálaton személyesen elõterjesztett kérelem alapján
a hatósági erkölcsi bizonyítványt a bûnügyi nyilvántartó szerv a kérelem elõterjesztését követõ öt napon belül állítja ki.
(3) Ha a bûnügyi nyilvántartó szerv a Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint megindított, hatósági
erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárást (a továbbiakban: eljárás) megszünteti, e tényrõl az adatigénylést benyújtó
eljáró szervet haladéktalanul értesíti.

8. §

(1) A postai úton elõterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bûnügyi nyilvántartó szerv
postai úton, hivatalos iratként küldi meg – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kérelmezõ vagy a kérelmezõ
által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére.
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(2) A Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban, postai úton elõterjesztett kérelem alapján kiállított
hatósági erkölcsi bizonyítványt a bûnügyi nyilvántartó szerv postai úton, hivatalos iratként az adatigénylést benyújtó
eljáró szerv részére küldi meg.
(3) A bûnügyi nyilvántartó szerv által mûködtetett ügyfélszolgálaton személyesen elõterjesztett kérelem alapján kiállított
hatósági erkölcsi bizonyítványt a bûnügyi nyilvántartó szerv személyesen a kérelmezõ vagy a kérelmezõ által
a bizonyítvány átvételére meghatalmazott más természetes személy részére adja át.
(4) Az ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton elõterjesztett kérelem
alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bûnügyi nyilvántartó szerv postai úton, hivatalos iratként küldi meg
a kérelmezõ vagy a kérelmezõ által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére.
(5) A külföldi kérelem elõterjesztése alapján, elektronikus közokiratként kiállításra kerülõ hatósági erkölcsi bizonyítványt
a bûnügyi nyilvántartó szerv a kérelmet továbbító hivatásos konzuli tisztviselõ részére küldi meg.

4. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj
9. §

(1) Az eljárás díja 3100 forint
a) a postai úton elõterjesztett,
b) az ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton elõterjesztett,
c) a Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban elõterjesztett, valamint
d) a külföldi
kérelem esetén.
(2) A bûnügyi nyilvántartó szerv által mûködtetett ügyfélszolgálaton személyesen elõterjesztett kérelem esetén az eljárás
díja 4400 forint.

10. §

(1) Az eljárásért fizetendõ díjat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnevezésû,
10023002-01451935-00000000 számú számlára kell megfizetni.
(2) Az eljárásért fizetendõ díj a bûnügyi nyilvántartó szerv mûködési bevétele.

11. §

(1) A díjfizetési kötelezettséget
a) kérõlapon elõterjesztett kérelem esetén, a kérõlaphoz mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás
igénybevételével, fizetési számlára történõ készpénzfizetés,
b) a Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban, papír alapon elõterjesztett kérelem esetén, fizetési
számlák közötti átutalási megbízás (a továbbiakban: banki átutalás),
c) ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton elõterjesztett kérelem
esetén banki átutalás vagy Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül (VPOS terminál
segítségével) történõ bankkártyás fizetés (a továbbiakban: EFER/VPOS)
útján kell teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, banki átutalással történõ díjfizetéskor, a banki átutalás
közlemény rovatában fel kell tüntetni az egyedi informatikai alkalmazás által meghatározott azonosító kódot.
(3) A díjfizetési kötelezettséget
a) a fizetési számlára történõ készpénzfizetés, valamint a banki átutalás esetén az eljárás megindításával
egyidejûleg,
b) az EFER/VPOS igénybevétele esetén a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által
kötelezõen nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály rendelkezései szerint
kell teljesíteni.
(4) A Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban történõ díjfizetés esetén a díj megfizetésérõl szóló igazolást
az eljáró szerv a kérelem továbbításával egyidejûleg küldi meg a bûnügyi nyilvántartó szerv részére.

12. §

A 10. § (1) bekezdés, valamint a 11. § rendelkezései külföldi kérelem elõterjesztése esetén nem alkalmazhatók.

13. §

A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Az eljárásban
a) a díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. §
(4) bekezdését,
b) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. § (2) bekezdésének a) és b) pontját, valamint a (3) bekezdését,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés elsõ mondatát,
d) a díjfizetés módjára az Itv. 73. § (8) és (12) bekezdését,
e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 79. § (1) és (2) bekezdését és az Itv. 80. § (1) bekezdés f) és j) pontját
kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol az Itv. állami adóhatóságot említ,
azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkezõ hatóságot kell érteni.

5. Záró rendelkezések
15. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 9. §-a és 18. § c) pontja e rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

16. §

(1) A bûnügyi nyilvántartó szerv részére e rendelet hatálybalépését követõen megérkezett, az e rendelet hatálybalépését
megelõzõen alkalmazandó adattovábbítás iránti, valamint hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérõlapok alapján
a bûnügyi nyilvántartó szerv hatósági bizonyítványt nem állít ki.
(2) A bûnügyi nyilvántartó szerv az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmezõt hiánypótlásra hívja fel.
A hiánypótlás teljesítése esetén a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjat
a kérelmezõnek nem kell ismételten megfizetnie.

17. §

A bûnügyi nyilvántartásokból a kérelmezõ saját adatairól történõ adattovábbítási eljárásért és a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem teljesítésére irányuló eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló
23/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdésében az „A Bnytv. 74. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe
az „A bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 71. §-ában” szöveg lép.

18. §

Hatályát veszti
a) a bûnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjérõl, valamint a bûnügyi nyilvántartásokban
kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjérõl szóló
22/2009. (VI. 19.) IRM rendelet,
b) a bûnügyi nyilvántartásokból a kérelmezõ saját adatairól történõ adattovábbítási eljárásért és a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem teljesítésére irányuló eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló
23/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 2–7. §-a,
c) a bûnügyi nyilvántartásokból a kérelmezõ saját adatairól történõ adattovábbítási eljárásért és a hatósági erkölcsi
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem teljesítésére irányuló eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló
23/2009. (VI. 19.) IRM rendelet.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelete
a munkaügyi központok, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi)
hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességérõl
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl
szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott megyei munkaügyi központok illetékessége
az adott megyére, a fõvárosi munkaügyi központ illetékessége a fõvárosra terjed ki.
(2) A megyei kormányhivatal járási hivatalai, valamint a fõvárosi kormányhivatal kerületi hivatalai munkaügyi
kirendeltségeinek illetékességét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A hajléktalan álláskeresõk ügyeiben – az ügyfél nyilatkozata alapján – a fõváros egészére kiterjedõen a Budapest Fõváros
Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal II. Munkaügyi Kirendeltsége (Székhelye: 1096 Budapest IX. Haller u. 6.) eljárhat.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. § és a 2. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok illetékességérõl, valamint a felnõttképzési tevékenység
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosításáról szóló
42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet.

4. §

Az 1. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelethez
1.

Budapest Fõváros
1.1. III. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.1.1. Székhelye: 1039 Budapest III. Heltai Jenõ tér 7.
1.1.2. Illetékesség: I., II., III. kerület
1.2. IV. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.2.1. Székhelye: 1043 Budapest IV. Kassai utca 24/b.
1.2.2. Illetékesség: IV., XIV., XV. kerület
1.3. VIII. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.3.1. Székhelye: 1085 Budapest VIII. Baross u. 22-26.
1.3.2. Illetékesség: V., VII., VIII. kerület
1.4. IX. Kerületi Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége
1.4.1. Székhelye: 1092 Budapest IX. Ráday u. 42-44.
1.4.2. Illetékesség: IX., XI., XII., XXII. kerület
1.5. IX. Kerületi Hivatal II. Munkaügyi Kirendeltsége
1.5.1. Székhelye: 1096 Budapest IX. Haller u. 6.
1.5.2. Illetékesség: Fõvárosi hajléktalan álláskeresõk ügyeinek intézése
1.6. XIII. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.6.1. Székhelye: 1137 Budapest XIII. Katona József u. 25.
1.6.2. Illetékesség: VI., XIII. kerület
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2.

1.7. XVI. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.7.1. Székhelye: 1163 Budapest XVI. Vívó u. 2.
1.7.2. Illetékesség: X., XVI., XVII. kerület
1.8. XVIII. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.8.1. Székhelye: 1181 Budapest XVIII. Darus u. 5.
1.8.2. Illetékesség: XVIII., XIX. kerület
1.9. XX. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.9.1. Székhelye: 1203 Budapest XX. János utca 6.
1.9.2. Illetékesség: XX., XXIII. kerület
1.10. XXI. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.10.1. Székhelye: 1211 Budapest XXI. Mansfeld Péter u. 1.
1.10.2. Illetékesség: XXI. kerület
Baranya megye
2.1. Komlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2.1.1. Székhelye: Komló
2.1.2. Illetékesség:
Ág
Alsómocsolád
Apátvarasd
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Erdõsmecske
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Hegyhátmaróc
Hidas
Hosszúhetény
Kárász
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Lovászhetény
Mágocs
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Martonfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
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Nagypall
Óbánya
Ófalu
Oroszló
Palé
Pécsvárad
Sásd
Szágy
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tarrós
Tékes
Tófû
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengõvárkony
2.2. Mohácsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2.2.1. Székhelye: Mohács
2.2.2. Illetékesség:
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Erzsébet
Fazekasboda
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kátoly
Kékesd
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
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Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szellõ
Szûr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend
2.3. Pécsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2.3.1. Székhelye: Pécs
2.3.2. Illetékesség:
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfû
Pécs
Pécsudvard
Pellérd
Pereked
Pogány
Regenye
Romonya
Szemely

•

2012. évi 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 178. szám

Szilágy
Szõke
Szõkéd
2.4. Sellyei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2.4.1. Székhelye: Sellye
2.4.2. Illetékesség:
Adorjás
Baranyahídvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsõszentmárton
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Vajszló
Vejti
Zaláta
2.5. Siklósi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2.5.1. Székhelye: Siklós
2.5.2. Illetékesség:
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Baksa
Beremend
Bisse
Bosta
Cún
Csarnóta
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Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Lapáncsa
Magyarbóly
Márfa
Márok
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Ócsárd
Old
Palkonya
Pécsdevecser
Peterd
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szalánta
Szaporca
Szava
Szilvás
Tengeri
Tésenfa
Téseny
Túrony
Újpetre
Villány
Villánykövesd
Vokány
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2.6. Szentlõrinci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2.6.1. Székhelye: Szentlõrinc
2.6.2. Illetékesség:
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentkatalin
Szentlõrinc
Velény
Zók
2.7. Szigetvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
2.7.1. Székhelye: Szigetvár
2.7.2. Illetékesség:
Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertõ
Dencsháza
Endrõc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty

36565

36566

MAGYAR KÖZLÖNY

3.

Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentdénes
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
Bács-Kiskun megye
3.1. Bajai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.1.1. Székhelye: Baja
3.1.2. Illetékesség:
Baja
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút
3.2. Bácsalmási Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.2.1. Székhelye: Bácsalmás
3.2.2. Illetékesség:
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
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Madaras
Mátételke
Tataháza
3.3. Jánoshalmai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.3.1. Székhelye: Jánoshalma
3.3.2. Illetékesség:
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút
3.4. Kalocsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.4.1. Székhelye: Kalocsa
3.4.2. Illetékesség:
Bátya
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód
3.5. Kecskeméti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.5.1. Székhelye: Kecskemét
3.5.2. Illetékesség:
Ágasegyháza
Ballószög
Felsõlajos
Fülöpháza
Helvécia
Izsák
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlõrinc
Orgovány
Városföld
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3.6. Kiskõrösi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.6.1. Székhelye: Kiskõrös
3.6.2. Illetékesség:
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengõd
Fülöpszállás
Kaskantyú
Kecel
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
3.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.7.1. Székhelye: Kiskunfélegyháza
3.7.2. Illetékesség:
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Pálmonostora
Petõfiszállás
Tiszaalpár
3.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.8.1. Székhelye: Kiskunhalas
3.8.2. Illetékesség:
Balotaszállás
Harkakötöny
Imrehegy
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
3.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.9.1. Székhelye: Kiskunmajsa
3.9.2. Illetékesség:
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
3.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.10.1. Székhelye: Kunszentmiklós
3.10.2. Illetékesség:
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Apostag
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
3.11. Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
3.11.1. Székhelye: Tiszakécske
3.11.2. Illetékesség:
Lakitelek
Szentkirály
Tiszakécske
Tiszaug
Békés megye
4.1. Békési Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
4.1.1. Székhelye: Békés
4.1.2. Illetékesség:
Békés
Bélmegyer
Kamut
Murony
Tarhos
4.2. Békéscsabai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
4.2.1. Székhelye: Békéscsaba
4.2.2. Illetékesség:
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csárdaszállás
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Köröstarcsa
Mezõberény
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós
4.3. Gyomaendrõdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
4.3.1. Székhelye: Gyomaendrõd (Gyoma)
4.3.2. Illetékesség:
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrõd
Hunya
4.4. Gyulai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
4.4.1. Székhelye: Gyula
4.4.2. Illetékesség:
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lõkösháza
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4.5. Mezõkovácsházai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
4.5.1. Székhelye: Mezõkovácsháza
4.5.2. Illetékesség:
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
4.6. Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
4.6.1. Székhelye: Orosháza
4.6.2. Illetékesség:
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
4.7. Sarkadi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
4.7.1. Székhelye: Sarkad
4.7.2. Illetékesség:
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezõgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány
4.8. Szarvasi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
4.8.1. Székhelye: Szarvas
4.8.2. Illetékesség:
Békésszentandrás
Csabacsûd
Kardos
Kondoros
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Örménykút
Szarvas
4.9. Szeghalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
4.9.1. Székhelye: Szeghalom
4.9.2. Illetékesség:
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztõ
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
5.1. Edelényi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.1.1. Székhelye: Edelény
5.1.2. Illetékesség:
Abod
Aggtelek
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Jósvafõ
Komjáti
Ládbesenyõ
Lak
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhogy
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Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló
Ziliz
5.2. Encsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.2.1. Székhelye: Encs
5.2.2. Illetékesség:
Abaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Arka
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Csenyéte
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Fóny
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Gibárt
Hejce
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Ináncs
Korlát
Litka
Méra
Mogyoróska
Novajidrány
Pere
Pusztaradvány
Regéc
Szalaszend
Szemere
Vizsoly
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5.3. Gönci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.3.1. Székhelye: Gönc
5.3.2. Illetékesség:
Abaújvár
Gönc
Göncruszka
Hidasnémeti
Kéked
Pányok
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Zsujta
5.4. Kazincbarcikai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.4.1. Székhelye: Kazincbarcika
5.4.2. Illetékesség:
Alacska
Alsószuha
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Dövény
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Felsõtelekes
Imola
Izsófalva
Jákfalva
Kánó
Kazincbarcika
Kondó
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Parasznya
Radostyán
Ragály
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajólászlófalva
Sajószentpéter
Szuhafõ
Szuhakálló
Tardona
Trizs
Vadna
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Varbó
Zádorfalva
Zubogy
5.5. Mezõcsáti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.5.1. Székhelye: Mezõcsát
5.5.2. Illetékesség:
Ároktõ
Gelej
Hejõszalonta
Igrici
Mezõcsát
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
5.6. Mezõkövesdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.6.1. Székhelye: Mezõkövesd
5.6.2. Illetékesség:
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
5.7. Miskolci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.7.1. Székhelye: Miskolc
5.7.2. Illetékesség:
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emõd
Felsõzsolca
Gesztely
Harsány
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Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyõr
Kistokaj
Köröm
Mályi
Miskolc
Muhi
Nyékládháza
Onga
Ónod
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Szirmabesenyõ
5.8. Ózdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.8.1. Székhelye: Ózd
5.8.2. Illetékesség:
Arló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Járdánháza
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sáta
Uppony
5.9. Putnoki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.9.1. Székhelye: Putnok
5.9.2. Illetékesség:
Dubicsány
Gömörszõlõs
Hét
Kelemér
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Putnok
Sajómercse
Sajóvelezd
Serényfalva
5.10. Sárospataki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.10.1. Székhelye: Sárospatak
5.10.2. Illetékesség:
Bodrogolaszi
Erdõhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlõ
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
5.11. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.11.1. Székhelye: Sátoraljaújhely
5.11.2. Illetékesség:
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bózsva
Cigánd
Dámóc
Felsõberecki
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kishuta
Kisrozvágy
Kovácsvágás
Lácacséke
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Pácin
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Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sátoraljaújhely
Semjén
Vágáshuta
Vilyvitány
Zemplénagárd
5.12. Szerencsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.12.1. Székhelye: Szerencs
5.12.2. Illetékesség:
Abaújszántó
Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Erdõbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
Újcsanálos
5.13. Szikszói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.13.1. Székhelye: Szikszó
5.13.2. Illetékesség:
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Büttös
Csobád
Felsõdobsza
Felsõvadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kány
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Kázsmárk
Keresztéte
Kiskinizs
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Pamlény
Perecse
Rásonysápberencs
Selyeb
Szászfa
Szentistvánbaksa
Szikszó
5.14. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.14.1. Székhelye: Tiszaújváros
5.14.2. Illetékesség:
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Kesznyéten
Kiscsécs
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
5.15. Tokaji Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
5.15.1. Székhelye: Tokaj
5.15.2. Illetékesség:
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
Csongrád megye
6.1. Csongrádi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
6.1.1. Székhelye: Csongrád
6.1.2. Illetékesség:
Csanytelek
Csongrád
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Felgyõ
Tömörkény
6.2. Hódmezõvásárhelyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
6.2.1. Székhelye: Hódmezõvásárhely
6.2.2. Illetékesség:
Hódmezõvásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
6.3. Kisteleki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
6.3.1. Székhelye: Kistelek
6.3.2. Illetékesség:
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer
6.4. Makói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
6.4.1. Székhelye: Makó
6.4.2. Illetékesség:
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
6.5. Mórahalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
6.5.1. Székhelye: Mórahalom
6.5.2. Illetékesség:
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
6.6. Szegedi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
6.6.1. Székhelye: Szeged
6.6.2. Illetékesség:

36579

36580

MAGYAR KÖZLÖNY

7.

Algyõ
Deszk
Dóc
Domaszék
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó
6.7. Szentesi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
6.7.1. Székhelye: Szentes
6.7.2. Illetékesség:
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Szentes
Fejér megye
7.1. Bicskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
7.1.1. Székhelye: Bicske
7.1.2. Illetékesség:
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Etyek
Felcsút
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vál
Vértesacsa
Vértesboglár
7.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
7.2.1. Székhelye: Dunaújváros
7.2.2. Illetékesség:
Adony
Baracs
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagykarácsony
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Nagyvenyim
Perkáta
Rácalmás
7.3. Enyingi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
7.3.1. Székhelye: Enying
7.3.2. Illetékesség:
Dég
Enying
Igar
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezõkomárom
Mezõszentgyörgy
Mezõszilas
Szabadhidvég
7.4. Gárdonyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
7.4.1. Székhelye: Gárdony
7.4.2. Illetékesség:
Baracska
Gárdony
Gyúró
Kajászó
Kápolnásnyék
Martonvásár
Pázmánd
Tordas
Velence
Vereb
Zichyújfalu
7.5. Martonvásári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
7.5.1. Székhelye: Ercsi
7.5.2. Illetékesség:
Beloiannisz
Besnyõ
Ercsi
Iváncsa
Pusztaszabolcs
Ráckeresztúr
7.6. Móri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
7.6.1. Székhelye: Mór
7.6.2. Illetékesség:
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakõ
Isztimér
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
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7.7. Sárbogárdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
7.7.1. Székhelye: Sárbogárd
7.7.2. Illetékesség:
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárszentágota
Vajta
7.8. Székesfehérvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
7.8.1. Székhelye: Székesfehérvár
7.8.2. Illetékesség:
Aba
Bakonykúti
Csákvár
Csór
Csõsz
Fehérvárcsurgó
Füle
Gánt
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Káloz
Kincsesbánya
Kisláng
Kõszárhegy
Lovasberény
Magyaralmás
Moha
Nadap
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Zámoly
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Gyõr-Moson-Sopron megye
8.1. Csornai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
8.1.1. Székhelye: Csorna
8.1.2. Illetékesség:
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Enese
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kisbabot
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
8.2. Gyõri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
8.2.1. Székhelye: Gyõr
8.2.2. Illetékesség:
Abda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bõny
Börcs
Csikvánd

36583

36584

MAGYAR KÖZLÖNY

Dunaszeg
Dunaszentpál
Écs
Felpéc
Fenyõfõ
Gönyû
Gyarmat
Gyömöre
Gyõr
Gyõrasszonyfa
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezõörs
Mérges
Mórichida
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma (iroda)
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábacsécsény
Rábapatona
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Szerecseny
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Tényõ
Tét (iroda)
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének
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8.3. Kapuvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
8.3.1. Székhelye: Kapuvár
8.3.2. Illetékesség:
Agyagosszergény
Babót
Beled (iroda)
Cirák
Csapod
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
8.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
8.4.1. Székhelye: Mosonmagyaróvár
8.4.2. Illetékesség:
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog
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8.5. Soproni Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
8.5.1. Székhelye: Sopron
8.5.2. Illetékesség:
Ágfalva
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõboz
Fertõd
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõrákos
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykõ
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petõháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Und
Újkér
Völcsej
Zsira
Hajdú-Bihar megye
9.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
9.1.1. Székhelye: Balmazújváros
9.1.2. Illetékesség:
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
9.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
9.2.1. Székhelye: Berettyóújfalu
9.2.2. Illetékesség:
Bakonszeg
Berettyóújfalu

•

2012. évi 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 178. szám

Csökmõ
Darvas
Esztár
Furta
Gáborján
Hencida
Kismarja
Mezõpeterd
Mezõsas
Pocsaj
Szentpéterszeg
Váncsod
Vekerd
Zsáka
9.3. Berettyóújfalui Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége
9.3.1. Székhelye: Biharkeresztes
9.3.2. Illetékesség:
Ártánd
Bedõ
Berekböszörmény
Biharkeresztes
Bojt
Nagykereki
Told
9.4. Berettyóújfalui Járási Hivatal II. Munkaügyi Kirendeltsége
9.4.1. Székhelye: Komádi
9.4.2. Illetékesség:
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Újiráz
9.5. Debreceni Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége
9.5.1. Székhelye: Debrecen
9.5.2. Illetékesség:
Debrecen
Derecske
Hajdúsámson
Konyár
Mikepércs
Nyíradony
Sáránd
Tépe
9.6. Debreceni Járási Hivatal II. Munkaügyi Kirendeltsége
9.6.1. Székhelye: Vámospércs
9.6.2. Illetékesség:
Fülöp
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs
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9.7. Debreceni Járási Hivatal III. Munkaügyi Kirendeltsége
9.7.1. Székhelye: Létavértes (Nagyléta)
9.7.2. Illetékesség:
Álmosd
Bagamér
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kokad
Létavértes
Monostorpályi
9.8. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
9.8.1. Székhelye: Hajdúböszörmény
9.8.2. Illetékesség:
Hajdúböszörmény
9.9. Hajdúhadházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
9.9.1. Székhelye: Hajdúhadház
9.9.2. Illetékesség:
Bocskaikert
Hajdúhadház
Téglás
9.10. Hajdúnánási Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége
9.10.1. Székhelye: Hajdúnánás
9.10.2. Illetékesség:
Hajdúdorog
Hajdúnánás
9.11. Hajdúnánási Járási Hivatal II. Munkaügyi Kirendeltsége
9.11.1. Székhelye: Polgár
9.11.2. Illetékesség:
Folyás
Görbeháza
Polgár
Tiszacsege
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos
9.12. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
9.12.1. Székhelye: Hajdúszoboszló
9.12.2. Illetékesség:
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nádudvar
Nagyhegyes
9.13. Püspökladányi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
9.13.1. Székhelye: Püspökladány
9.13.2. Illetékesség:
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
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Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
Heves megye
10.1. Egri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
10.1.1. Székhelye: Eger
10.1.2. Illetékesség:
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszentmárton
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Feldebrõ
Felsõtárkány
Hevesaranyos
Kerecsend
Maklár
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Recsk
Sirok
Szarvaskõ
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnaszentmária
Verpelét
10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
10.2.1. Székhelye: Füzesabony
10.2.2. Illetékesség:
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
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Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva
10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
10.3.1. Székhelye: Gyöngyös
10.3.2. Illetékesség:
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szûcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
10.4. Hatvani Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
10.4.1. Székhelye: Hatvan
10.4.2. Illetékesség:
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lõrinci
Nagykökényes
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Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
10.5. Hevesi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
10.5.1. Székhelye: Heves
10.5.2. Illetékesség:
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
10.6. Pétervásárai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
10.6.1. Székhelye: Pétervására
10.6.2. Illetékesség:
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Erdõkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Pétervására
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
Jász-Nagykun-Szolnok megye
11.1. Jászberényi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
11.1.1. Székhelye: Jászberény
11.1.2. Illetékesség:
Alattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
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Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor
11.2. Karcagi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
11.2.1. Székhelye: Karcag
11.2.2. Illetékesség:
Berekfürdõ
Karcag
Kisújszállás
Kunmadaras
11.3. Kunhegyesi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
11.3.1. Székhelye: Kunhegyes
11.3.2. Illetékesség:
Abádszalók
Kenderes
Kunhegyes
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora
11.4. Kunszentmártoni Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
11.4.1. Székhelye: Kunszentmárton
11.4.2. Illetékesség:
Csépa
Cserkeszõlõ
Kunszentmárton
Mesterszállás
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
11.5. Mezõtúri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
11.5.1. Székhelye: Mezõtúr
11.5.2. Illetékesség:
Kétpó
Mezõtúr
Túrkeve
11.6. Szolnoki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
11.6.1. Székhelye: Szolnok
11.6.2. Illetékesség:
Besenyszög
Cibakháza
Csataszög
Hunyadfalva
Jászladány
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Kõtelek
Martfû
Mezõhék
Nagykörû
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszaföldvár
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
11.7. Tiszafüredi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
11.7.1. Székhelye: Tiszafüred
11.7.2. Illetékesség:
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
11.8. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
11.8.1. Székhelye: Törökszentmiklós
11.8.2. Illetékesség:
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszabõ
Tiszapüspöki
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós
Komárom-Esztergom megye
12.1. Esztergomi Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége
12.1.1. Székhelye: Dorog
12.1.2. Illetékesség:
Annavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
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Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró
Uny
12.2. Esztergomi Járási Hivatal II. Munkaügyi Kirendeltsége
12.2.1. Székhelye: Esztergom
12.2.2. Illetékesség:
Bajót
Dömös
Esztergom
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nyergesújfalu
Pilismarót
Süttõ
Tát
12.3. Kisbéri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
12.3.1. Székhelye: Kisbér
12.3.2. Illetékesség:
Ácsteszér
Aka
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Vérteskethely
12.4. Komáromi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
12.4.1. Székhelye: Komárom
12.4.2. Illetékesség:
Ács
Almásfüzitõ
Bábolna
Bana
Csém
Csép
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Tárkány
12.5. Oroszlányi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
12.5.1. Székhelye: Oroszlány
12.5.2. Illetékesség:
Bokod
Dad
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Kecskéd
Kömlõd
Oroszlány
Szákszend
12.6. Tatai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
12.6.1. Székhelye: Tata
12.6.2. Illetékesség:
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
12.7. Tatabányai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
12.7.1. Székhelye: Tatabánya
12.7.2. Illetékesség:
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs
Nógrád megye
13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
13.1.1. Székhelye: Balassagyarmat
13.1.2. Illetékesség:
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
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Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény
13.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
13.2.1. Székhelye: Bátonyterenye (Kisterenye)
13.2.2. Illetékesség:
Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha
13.3. Pásztói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
13.3.1. Székhelye: Pásztó
13.3.2. Illetékesség:
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
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Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
13.4. Rétsági Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
13.4.1. Székhelye: Rétság
13.4.2. Illetékesség:
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
13.5. Salgótarjáni Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
13.5.1. Székhelye: Salgótarján
13.5.2. Illetékesség:
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Somoskõújfalu
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Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Vizslás
Zabar
13.6. Szécsényi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
13.6.1. Székhelye: Szécsény
13.6.2. Illetékesség:
Endrefalva
Hollókõ
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány
Pest Megye
14.1. Budakeszi Járási Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége
14.1.1. Székhelye: Budaörs
14.1.2. Illetékesség:
Biatorbágy
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Pilisborosjenõ
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszõlõs
Solymár
Törökbálint
Üröm
14.2. Budakeszi Járási Hivatal II. Munkaügyi Kirendeltsége
14.2.1. Székhelye: Zsámbék
14.2.2. Illetékesség:
Budajenõ
Perbál
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Telki
Tinnye
Tök
Zsámbék
14.3. Ceglédi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
14.3.1. Székhelye: Cegléd
14.3.2. Illetékesség:
Abony
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Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dánszentmiklós
Jászkarajenõ
Kocsér
Kõröstetétlen
Mikebuda
Nagykõrös
Nyársapát
Tápiószõlõs
Törtel
Újszilvás
14.4. Dabasi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
14.4.1. Székhelye: Dabas
14.4.2. Illetékesség:
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsõpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
14.5. Érdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
14.5.1. Székhelye: Érd
14.5.2. Illetékesség:
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
14.6. Gödöllõi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
14.6.1. Székhelye: Gödöllõ
14.6.2. Illetékesség:
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdõkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllõ
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Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Valkó
Veresegyház
Verseg
Zsámbok
14.7. Monori Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
14.7.1. Székhelye: Monor
14.7.2. Illetékesség:
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrõ
Káva
Maglód
Mende
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Úri
Üllõ
Vasad
Vecsés
14.8. Nagykátai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
14.8.1. Székhelye: Nagykáta
14.8.2. Illetékesség:
Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
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Tápiószentmárton
Tóalmás
14.9. Ráckevei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
14.9.1. Székhelye: Ráckeve
14.9.2. Illetékesség:
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl
14.10. Szentendrei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
14.10.1. Székhelye: Szentendre
14.10.2. Illetékesség:
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
14.11. Váci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
14.11.1. Székhelye: Vác
14.11.2. Illetékesség:
Acsa
Bernecebaráti
Csomád
Csörög
Csõvár
Dunakeszi
Fót
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Galgagyörk
Göd
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Õrbottyán
Penc
Perõcsény
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Vámosmikola
Verõce
Zebegény
Somogy megye
15.1. Barcsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
15.1.1. Székhelye: Barcs
15.1.2. Illetékesség:
Babócsa
Barcs
Bélavar
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
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Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
15.2. Csurgói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
15.2.1. Székhelye: Csurgó
15.2.2. Illetékesség:
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Õrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu
15.3. Fonyódi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
15.3.1. Székhelye: Balatonboglár
15.3.2. Illetékesség:
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök
Visz
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15.4. Kaposvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
15.4.1. Székhelye: Kaposvár
15.4.2. Illetékesség:
Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
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Pálmajor
Patalom
Patca
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
15.5. Marcali Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
15.5.1. Székhelye: Marcali
15.5.2. Illetékesség:
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
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Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs
15.6. Nagyatádi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
15.6.1. Székhelye: Nagyatád
15.6.2. Illetékesség:
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany
15.7. Siófoki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
15.7.1. Székhelye: Siófok
15.7.2. Illetékesség:
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonõszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Kereki
Kõröshegy
Kötcse
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim

•

2012. évi 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

16.

•

2012. évi 178. szám

Pusztaszemes
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Szántód
Szólád
Teleki
Zamárdi
15.8. Tabi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
15.8.1. Székhelye: Tab
15.8.2. Illetékesség:
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Karád
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszõlõs
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
Tengõd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
16.1. Baktalórántházai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
16.1.1. Székhelye: Baktalórántháza
16.1.2. Illetékesség:
Baktalórántháza
Besenyõd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Ófehértó
Petneháza
Ramocsaháza
Rohod
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16.2. Csengeri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
16.2.1. Székhelye: Csenger
16.2.2. Illetékesség:
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura
16.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
16.3.1. Székhelye: Fehérgyarmat
16.3.2. Illetékesség:
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
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Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
16.4. Kisvárdai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
16.4.1. Székhelye: Kisvárda
16.4.2. Illetékesség:
Ajak
Anarcs
Benk
Berkesz
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gégény
Gyõröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövõpetri
Mándok
Mezõladány
Nyírkarász
Nyírlövõ
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
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16.5. Mátészalkai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
16.5.1. Székhelye: Mátészalka
16.5.2. Illetékesség:
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj
16.6. Nagykállói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
16.6.1. Székhelye: Nagykálló
16.6.2. Illetékesség:
Balkány
Biri
Bököny
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly
16.7. Nyírbátori Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
16.7.1. Székhelye: Nyírbátor
16.7.2. Illetékesség:
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
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Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
16.8. Nyíregyházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
16.8.1. Székhelye: Nyíregyháza
16.8.2. Illetékesség:
Apagy
Balsa
Beszterec
Buj
Demecser
Érpatak
Gávavencsellõ
Ibrány
Kálmánháza
Kék
Kemecse
Kótaj
Nagycserkesz
Nagyhalász
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Paszab
Rakamaz
Sényõ
Szabolcs
Székely
Tímár
Tiszabercel
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Újfehértó
Vasmegyer
16.9. Tiszavasvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
16.9.1. Székhelye: Tiszavasvári
16.9.2. Illetékesség:
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
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Tiszavasvári
16.10. Vásárosnaményi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
16.10.1. Székhelye: Vásárosnamény
16.10.2. Illetékesség:
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény
Tolna megye
17.1. Bonyhádi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
17.1.1. Székhelye: Bonyhád
17.1.2. Illetékesség:
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
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Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
17.2. Dombóvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
17.2.1. Székhelye: Dombóvár
17.2.2. Illetékesség:
Attala
Csibrák
Csikóstõttös
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Nak
Szakcs
Várong
17.3. Paksi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
17.3.1. Székhelye: Paks
17.3.2. Illetékesség:
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc
17.4. Szekszárdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
17.4.1. Székhelye: Szekszárd
17.4.2. Illetékesség:
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fadd
Fácánkert
Felsõnána
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Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Õcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tolna
Várdomb
Zomba
17.5. Tamási Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
17.5.1. Székhelye: Tamási
17.5.2. Illetékesség:
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
Hõgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszõhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád
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Vas megye
18.1. Celldömölki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
18.1.1. Székhelye: Celldömölk
18.1.2. Illetékesség:
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
18.2. Körmendi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
18.2.1. Székhelye: Körmend
18.2.2. Illetékesség:
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
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Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Magyarszombatfa
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nemesrempehollós
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szaknyér
Szalafõ
Szarvaskend
Szatta
Szõce
Vasalja
Velemér
Viszák
18.3. Kõszegi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
18.3.1. Székhelye: Kõszeg
18.3.2. Illetékesség:
Bozsok
Bük
Cák
Csepreg
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Olmod
Peresznye
Pusztacsó
Tormásliget
Tömörd
Velem
18.4. Sárvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
18.4.1. Székhelye: Sárvár
18.4.2. Illetékesség:
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Bejcgyertyános
Bõ
Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Iklanberény
Jákfa
Káld
Kenéz
Lócs
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny
18.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
18.5.1. Székhelye: Szentgotthárd
18.5.2. Illetékesség:
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsõszölnök
Gasztony
Kétvölgy
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Kondorfa
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
18.6. Szombathelyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
18.6.1. Székhelye: Szombathely
18.6.2. Illetékesség:
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövõ
Ják
Kisunyom
Meszlen
Nárai
Narda
Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye
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18.7. Vasvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
18.7.1. Székhelye: Vasvár
18.7.2. Illetékesség:
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár
Veszprém megye
19.1. Ajkai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
19.1.1. Székhelye: Ajka
19.1.2. Illetékesség:
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kislõd
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
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Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szõc
Tüskevár
Úrkút
Városlõd
Vid
19.2. Balatonalmádi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
19.2.1. Székhelye: Balatonalmádi
19.2.2. Illetékesség:
Alsóörs
Balatonalmádi
Balatonfõkajár
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonvilágos
Csajág
Felsõörs
Küngös
Lovas
19.3. Balatonfüredi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
19.3.1. Székhelye: Balatonfüred
19.3.2. Illetékesség:
Aszófõ
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
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19.4. Pápai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
19.4.1. Székhelye: Pápa
19.4.2. Illetékesség:
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsõvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
Vinár
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19.5. Sümegi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
19.5.1. Székhelye: Sümeg
19.5.2. Illetékesség:
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefõ
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Nyírád
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalameggyes
Zalaszegvár
19.6. Tapolcai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
19.6.1. Székhelye: Tapolca
19.6.2. Illetékesség:
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
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Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp
19.7. Várpalotai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
19.7.1. Székhelye: Várpalota
19.7.2. Illetékesség:
Berhida
Öskü
Õsi
Pétfürdõ
Tés
Várpalota
19.8. Veszprémi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
19.8.1. Székhelye: Veszprém
19.8.2. Illetékesség:
Bánd
Barnag
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Királyszentistván
Litér
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Papkeszi
Pula
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
19.9. Zirci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
19.9.1. Székhelye: Zirc
19.9.2. Illetékesség:
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
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20.

Dudar
Eplény
Gic
Jásd
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Zirc
Zala megye
20.1. Keszthelyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
20.1.1. Székhelye: Keszthely
20.1.2. Illetékesség:
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalavár
20.2. Lenti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
20.2.1. Székhelye: Lenti
20.2.2. Illetékesség:
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsõsárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
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Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördöce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
20.3. Letenyei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
20.3.1. Székhelye: Letenye
20.3.2. Illetékesség:
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
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Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
20.4. Nagykanizsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
20.4.1. Székhelye: Nagykanizsa
20.4.2. Illetékesség:
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
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Orosztony
Pat
Pölöskefõ
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
20.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
20.5.1. Székhelye: Zalaegerszeg
20.5.2. Illetékesség:
Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
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Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövõ
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalatárnok
20.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
20.6.1. Székhelye: Zalaszentgrót
20.6.2. Illetékesség:
Almásháza
Batyk
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Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tekenye
Tilaj
Türje
Vindornyaszõlõs
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

2. melléklet a 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelethez
1.

Budapest Fõváros
1.1. III. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.1.1. Székhelye: 1039 Budapest III. Heltai Jenõ tér 7.
1.1.2. Illetékesség: I., II., III. kerület
1.2. IV. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.2.1. Székhelye: 1043 Budapest IV. Kassai utca 24/b.
1.2.2. Illetékesség: IV., XIV., XV. kerület
1.3. VIII. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.3.1. Székhelye: 1085 Budapest VIII. Baross u. 22-26.
1.3.2. Illetékesség: V., VII., VIII. kerület
1.4. IX. Kerületi Hivatal I. Munkaügyi Kirendeltsége
1.4.1. Székhelye: 1092 Budapest IX. Ráday u. 42-44.
1.4.2. Illetékesség: IX., XI., XII., XXII. kerület
1.5. IX. Kerületi Hivatal II. Munkaügyi Kirendeltsége
1.5.1. Székhelye: 1096 Budapest IX. Haller u. 6.
1.5.2. Illetékesség: Fõvárosi hajléktalan álláskeresõk ügyeinek intézése
1.6. XIII. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.6.1. Székhelye: 1137 Budapest XIII. Katona József u. 25.
1.6.2. Illetékesség: VI., XIII. kerület
1.7. XVI. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.7.1. Székhelye: 1163 Budapest XVI. Vívó u. 2.
1.7.2. Illetékesség: X., XVI., XVII. kerület
1.8. XVIII. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.8.1. Székhelye: 1181 Budapest XVIII. Darus u. 5.
1.8.2. Illetékesség: XVIII., XIX. kerület
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1.9. XX. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.9.1. Székhelye: 1203 Budapest XX. János utca 6.
1.9.2. Illetékesség: XX., XXIII. kerület
1.10. XXI. Kerületi Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
1.10.1. Székhelye: 1211 Budapest XXI. Mansfeld Péter u. 1.
1.10.2. Illetékesség: XXI. kerület
2.

Baranya megye
2.1. Komlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
2.1.1. Székhelye: Komló
2.1.2. Illetékesség:
Alsómocsolád
Apátvarasd
Ág
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Erdõsmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Felsõegerszeg
Geresdlak
Gerényes
Gödre
Hegyhátmaróc
Hidas
Kárász
Kátoly
Kékesd
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Lovászhetény
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Martonfa
Mágocs
Mánfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagypall
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Oroszló
Óbánya
Ófalu
Palé
Pécsvárad
Sásd
Szalatnak
Szágy
Szárász
Szászvár
Szellõ
Tarrós
Tékes
Tormás
Tófû
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengõvárkony
2.2. Mohácsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
2.2.1. Székhelye: Mohács
2.2.2. Illetékesség:
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Borjád
Bóly
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Feked
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa

36631

36632

MAGYAR KÖZLÖNY

Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szûr
Töttös
Udvar
Versend
Véménd
2.3. Pécsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
2.3.1. Székhelye: Pécs
2.3.2. Illetékesség:
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Hosszúhetény
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfû
Ócsárd
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilágy
Szilvás
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Szõke
Szõkéd
2.4. Sellyei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
2.4.1. Székhelye: Sellye
2.4.2. Illetékesség:
Adorjás
Baksa
Baranyahídvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsõszentmárton
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Tengeri
Téseny
Vajszló
Vejti
Zaláta
2.5. Siklósi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
2.5.1. Székhelye: Siklós
2.5.2. Illetékesség:
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Beremend
Bisse
Cún
Csarnóta
Diósviszló
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Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Harkány
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kásád
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Lapáncsa
Magyarbóly
Márfa
Márok
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Palkonya
Peterd
Pécsdevecser
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szaporca
Szava
Tésenfa
Túrony
Újpetre
Villány
Villánykövesd
Vokány
2.6. Szentlõrinci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
2.6.1. Székhelye: Szentlõrinc
2.6.2. Illetékesség:
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
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Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentkatalin
Szentlõrinc
Velény
Zók
2.7. Szigetvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
2.7.1. Székhelye: Szigetvár
2.7.2. Illetékesség:
Almamellék
Almáskeresztúr
Basal
Bánfa
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertõ
Dencsháza
Endrõc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nemeske
Nagyváty
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
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Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
Bács-Kiskun megye
3.1. Bajai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.1.1. Székhelye: Baja
3.1.2. Illetékesség:
Baja
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Vaskút
3.2. Bácsalmási Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.2.1. Székhelye: Bácsalmás
3.2.2. Illetékesség:
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza
3.3. Jánoshalmai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.3.1. Székhelye: Jánoshalma
3.3.2. Illetékesség:
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút
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Rém
3.4. Kalocsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.4.1. Székhelye: Kalocsa
3.4.2. Illetékesség:
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód
3.5. Kecskeméti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.5.1. Székhelye: Kecskemét
3.5.2. Illetékesség:
Ágasegyháza
Ballószög
Felsõlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlõrinc
Orgovány
Városföld
3.6. Kiskõrösi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.6.1. Székhelye: Kiskõrös
3.6.2. Illetékesség:
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengõd
Fülöpszállás
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Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
3.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.7.1. Székhelye: Kiskunfélegyháza
3.7.2. Illetékesség:
Bugac
Bugacpusztaháza
Gátér
Kiskunfélegyháza
Pálmonostora
Petõfiszállás
3.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.8.1. Székhelye: Kiskunhalas
3.8.2. Illetékesség:
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
3.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.9.1. Székhelye: Kiskunmajsa
3.9.2. Illetékesség:
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
3.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.10.1. Székhelye: Kunszentmiklós
3.10.2. Illetékesség:
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
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3.11. Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
3.11.1. Székhelye: Tiszakécske
3.11.2. Illetékesség:
Lakitelek
Szentkirály
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Békés megye
4.1. Békési Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
4.1.1. Székhelye: Békés
4.1.2. Illetékesség:
Békés
Bélmegyer
Kamut
Köröstarcsa
Mezõberény
Murony
Tarhos
4.2. Békéscsabai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
4.2.1. Székhelye: Békéscsaba
4.2.2. Illetékesség:
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós
4.3. Gyomaendrõdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
4.3.1. Székhelye: Gyomaendrõd (Gyoma)
4.3.2. Illetékesség:
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrõd
Hunya
4.4. Gyulai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
4.4.1. Székhelye: Gyula
4.4.2. Illetékesség:
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lõkösháza
4.5. Mezõkovácsházai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
4.5.1. Székhelye: Mezõkovácsháza
4.5.2. Illetékesség:
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
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Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
4.6. Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
4.6.1. Székhelye: Orosháza
4.6.2. Illetékesség:
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
4.7. Sarkadi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
4.7.1. Székhelye: Sarkad
4.7.2. Illetékesség:
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Mezõgyán
Méhkerék
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány
4.8. Szarvasi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
4.8.1. Székhelye: Szarvas
4.8.2. Illetékesség:
Békésszentandrás
Csabacsûd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
4.9. Szeghalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
4.9.1. Székhelye: Szeghalom
4.9.2. Illetékesség:
Bucsa
Füzesgyarmat
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Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztõ
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
5.1. Edelényi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.1.1. Székhelye: Edelény
5.1.2. Illetékesség:
Abod
Balajt
Becskeháza
Boldva
Borsodszirák
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Komjáti
Lak
Ládbesenyõ
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Viszló
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Ziliz
5.2. Encsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.2.1. Székhelye: Encs
5.2.2. Illetékesség:
Alsógagy
Baktakék
Beret
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsõgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szemere
5.3. Gönci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.3.1. Székhelye: Gönc
5.3.2. Illetékesség:
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Arka
Baskó
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Felsõdobsza
Fony
Gibárt
Golop
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádbûd
Hernádcéce
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Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Pere
Regéc
Sima
Tállya
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
5.4. Kazincbarcikai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.4.1. Székhelye: Kazincbarcika
5.4.2. Illetékesség:
Alacska
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Felsõtelekes
Izsófalva
Kazincbarcika
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szuhakálló
Tardona
Vadna
5.5. Mezõcsáti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.5.1. Székhelye: Mezõcsát
5.5.2. Illetékesség:
Ároktõ
Gelej
Hejõpapi
Igrici
Mezõcsát
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
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5.6. Mezõkövesdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.6.1. Székhelye: Mezõkövesd
5.6.2. Illetékesség:
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
5.7. Miskolci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.7.1. Székhelye: Miskolc
5.7.2. Illetékesség:
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emõd
Felsõzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyõr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
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Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szirmabesenyõ
Újcsanálos
Varbó
5.8. Ózdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.8.1. Székhelye: Ózd
5.8.2. Illetékesség:
Arló
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Járdánháza
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sáta
Uppony
5.9. Putnoki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.9.1. Székhelye: Putnok
5.9.2. Illetékesség:
Aggtelek
Alsószuha
Bánréve
Dövény
Dubicsány
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Gömörszõlõs
Hét
Imola
Jákfalva
Jósvafõ
Kánó
Kelemér
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Királd
Putnok
Ragály
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Serényfalva
Szuhafõ
Trizs
Zádorfalva
Zubogy
5.10. Sárospataki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.10.1. Székhelye: Sárospatak
5.10.2. Illetékesség:
Bodrogolaszi
Erdõhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlõ
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
5.11. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.11.1. Székhelye: Sátoraljaújhely
5.11.2. Illetékesség:
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bózsva
Cigánd
Dámóc
Felsõberecki
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kishuta
Kisrozvágy
Kovácsvágás
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Lácacséke
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sátoraljaújhely
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Vágáshuta
Vilyvitány
Zemplénagárd
5.12. Szerencsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.12.1. Székhelye: Szerencs
5.12.2. Illetékesség:
Alsódobsza
Bekecs
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tiszalúc
5.13. Szikszói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.13.1. Székhelye: Szikszó
5.13.2. Illetékesség:
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Felsõvadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
Monaj
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Nagykinizs
Nyésta
Pamlény
Rásonysápberencs
Selyeb
Szászfa
Szentistvánbaksa
Szikszó
5.14. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.14.1. Székhelye: Tiszaújváros
5.14.2. Illetékesség:
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
5.15. Tokaji Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
5.15.1. Székhelye: Tokaj
5.15.2. Illetékesség:
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdõbénye
Szegi
Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
Csongrád megye
6.1. Csongrádi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
6.1.1. Székhelye: Csongrád
6.1.2. Illetékesség:
Csanytelek
Csongrád
Felgyõ
Tömörkény
6.2. Hódmezõvásárhelyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
6.2.1. Székhelye: Hódmezõvásárhely
6.2.2. Illetékesség:
Hódmezõvásárhely
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Mártély
Mindszent
Székkutas
6.3. Kisteleki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
6.3.1. Székhelye: Kistelek
6.3.2. Illetékesség:
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer
6.4.. Makói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
6.4.1. Székhelye: Makó
6.4.2. Illetékesség:
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
6.5. Mórahalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
6.5.1. Székhelye: Mórahalom
6.5.2. Illetékesség:
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Zsombó
6.6. Szegedi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
6.6.1. Székhelye: Szeged
6.6.2. Illetékesség:
Algyõ
Deszk
Domaszék
Dóc
Ferencszállás
Klárafalva
Kübekháza

36649

36650

MAGYAR KÖZLÖNY

7.

Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
6.7. Szentesi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
6.7.1. Székhelye: Szentes
6.7.2. Illetékesség:
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Szentes
Fejér megye
7.1. Bicskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
7.1.1. Székhelye: Bicske
7.1.2. Illetékesség:
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár
7.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
7.2.1. Székhelye: Dunaújváros
7.2.2. Illetékesség:
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyõ
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
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Rácalmás
7.3. Enyingi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
7.3.1. Székhelye: Enying
7.3.2. Illetékesség:
Dég
Enying
Lajoskomárom
Mezõkomárom
Szabadhídvég
7.4. Gárdonyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
7.4.1. Székhelye: Gárdony
7.4.2. Illetékesség:
Gárdony
Kápolnásnyék
Nadap
Pákozd
Pázmánd
Sukoró
Szabadegyháza
Velence
Vereb
Zichyújfalu
7.5. Martonvásári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
7.5.1. Székhelye: Ercsi
7.5.2. Illetékesség:
Baracska
Ercsi
Gyúró
Kajászó
Martonvásár
Ráckeresztúr
Tordas
Vál
7.6. Móri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
7.6.1. Székhelye: Mór
7.6.2. Illetékesség:
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakõ
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
7.7. Sárbogárdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
7.7.1. Székhelye: Sárbogárd
7.7.2. Illetékesség:
Alap
Alsószentiván
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Cece
Hantos
Igar
Mezõszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Vajta
7.8. Székesfehérvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
7.8.1. Székhelye: Székesfehérvár
7.8.2. Illetékesség:
Aba
Bakonykúti
Csór
Csõsz
Füle
Gánt
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Káloz
Kisláng
Kõszárhegy
Lepsény
Lovasberény
Magyaralmás
Mátyásdomb
Mezõszentgyörgy
Moha
Nádasdladány
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Zámoly
Gyõr-Moson-Sopron megye
8.1. Csornai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
8.1.1. Székhelye: Csorna
8.1.2. Illetékesség:
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bodonhely
Bogyoszló
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Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza

8.2. Gyõri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
8.2.1. Székhelye: Gyõr
8.2.2. Illetékesség:
Abda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bezi
Börcs
Bõny
Csikvánd
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Écs
Fehértó
Felpéc
Fenyõfõ
Gönyû
Gyarmat
Gyömöre
Gyõr
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Gyõrasszonyfa
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrsövényház
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbabot
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezõörs
Mérges
Mosonszentmiklós
Mórichida
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábacsécsény
Rábapatona
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Szerecseny
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényõ
Tét
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének
8.3. Kapuvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
8.3.1. Székhelye: Kapuvár
8.3.2. Illetékesség:
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
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Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
8.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
8.4.1. Székhelye: Mosonmagyaróvár
8.4.2. Illetékesség:
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog
8.5. Soproni Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
8.5.1. Székhelye Sopron
8.5.2. Illetékesség:
Agyagosszergény
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergõc
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Egyházasfalu
Fertõboz
Fertõd
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõrákos
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykõ
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petõháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
Hajdú-Bihar megye
9.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
9.1.1. Székhelye: Balmazújváros
9.1.2. Illetékesség:
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Tiszacsege
Újszentmargita
9.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
9.2.1. Székhelye: Berettyóújfalu
9.2.2. Illetékesség:
Bakonszeg
Berettyóújfalu
Csökmõ
Darvas
Furta
Gáborján
Hencida
Mezõpeterd
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Mezõsas
Szentpéterszeg
Váncsod
Vekerd
Zsáka
9.2.3. Székhelye: Biharkeresztes
9.2.4. Illetékesség:
Ártánd
Bedõ
Berekböszörmény
Biharkeresztes
Bojt
Nagykereki
Told
9.2.5. Székhelye: Komádi
9.2.6. Illetékesség:
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Újiráz
9.3. Debreceni Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
9.3.1. Székhelye: Debrecen
9.3.2. Illetékesség
Debrecen
Hajdúsámson
9.4. Derecskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
9.4.1. Székhelye: Létavértes (Nagyléta)
9.4.2. Illetékesség:
Derecske
Esztár
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Pocsaj
Sáránd
Tépe
9.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
9.5.1. Székhelye: Hajdúböszörmény
9.5.2. Illetékesség:
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
9.6. Hajdúhadházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
9.6.1. Székhelye: Hajdúhadház
9.6.2. Illetékesség:
Bocskaikert
Hajdúhadház
Téglás
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9.7. Hajdúnánási Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
9.7.1. Székhelye: Hajdúnánás
9.7.2. Illetékesség:
Hajdúnánás
9.7.3. Székhelye: Polgár
9.7.4. Illetékesség:
Folyás
Görbeháza
Polgár
Tiszagyulaháza
Újtikos
9.8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
9.8.1. Székhelye: Hajdúszoboszló
9.8.2. Illetékesség:
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Nádudvar
9.9. Nyíradonyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
9.9.1. Székhelye: Vámospércs
9.9.2. Illetékesség:
Álmosd
Bagamér
Fülöp
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs
9.10. Püspökladányi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
9.10.1. Székhelye: Püspökladány
9.10.2. Illetékesség:
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
Heves megye
10.1. Egri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
10.1.1. Székhelye: Eger
10.1.2. Illetékesség:
Andornaktálya
Balaton
Bátor
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Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Feldebrõ
Felsõtárkány
Hevesaranyos
Kerecsend
Maklár
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Szarvaskõ
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnaszentmária
Verpelét
10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
10.2.1. Székhelye: Füzesabony
10.2.2. Illetékesség:
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva
10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
10.3.1. Székhelye: Gyöngyös
10.3.2. Illetékesség:
Abasár
Adács
Atkár
Detk
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Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szûcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
10.4. Hatvani Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
10.4.1. Székhelye: Hatvan
10.4.2. Illetékesség:
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lõrinci
Nagykökényes
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
10.5. Hevesi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
10.5.1. Székhelye: Heves
10.5.2. Illetékesség:
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
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Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
10.6. Pétervásárai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
10.6.1. Székhelye: Pétervására
10.6.2. Illetékesség:
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszék
Erdõkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó
Jász-Nagykun-Szolnok megye
11.1. Jászberényi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
11.1.1. Székhelye: Jászberény
11.1.2. Illetékesség:
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor
11.2. Karcagi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
11.2.1. Székhelye: Karcag
11.2.2. Illetékesség:
Berekfürdõ

36661

36662

MAGYAR KÖZLÖNY

Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras
11.3. Kunhegyesi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
11.3.1. Székhelye: Kunhegyes
11.3.2. Illetékesség:
Abádszalók
Kunhegyes
Tiszabõ
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora
11.4. Kunszentmártoni Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
11.4.1. Székhelye: Kunszentmárton
11.4.2. Illetékesség:
Cibakháza
Cserkeszõlõ
Csépa
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
11.5. Mezõtúri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
11.5.1. Székhelye: Mezõtúr
11.5.2. Illetékesség:
Kétpó
Mesterszállás
Mezõhék
Mezõtúr
Túrkeve
11.6. Szolnoki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
11.6.1. Székhelye: Szolnok
11.6.2. Illetékesség:
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Martfû
Nagykörû
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony
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Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
11.7. Tiszafüredi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
11.7.1. Székhelye: Tiszafüred
11.7.2. Illetékesség:
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
11.8. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
11.8.1. Székhelye: Törökszentmiklós
11.8.2. Illetékesség:
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszapüspöki
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós
Komárom-Esztergom megye
12.1. Esztergomi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
12.1.1. Székhelye: Esztergom
12.1.2. Illetékesség:
Bajót
Dömös
Esztergom
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nyergesújfalu
Pilismarót
Süttõ
Tát
12.1.3. Székhelye: Dorog
12.1.4. Illetékesség:
Annavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró

36663

36664

MAGYAR KÖZLÖNY

Úny
12.2. Kisbéri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
12.2.1. Székhelye: Kisbér
12.2.2. Illetékesség:
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
12.3. Komáromi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
12.3.1. Székhelye: Komárom
12.3.2. Illetékesség:
Almásfüzitõ
Ács
Bana
Bábolna
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
12.4. Oroszlányi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
12.4.1. Székhelye: Oroszlány
12.4.2. Illetékesség:
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlõd
Oroszlány
Szákszend
12.5. Tatai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
12.5.1. Székhelye: Tata
12.5.2. Illetékesség:
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
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Tata
Vértestolna
12.6. Tatabányai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
12.6.1. Székhelye: Tatabánya
12.6.2. Illetékesség:
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs
Nógrád megye
13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
13.1.1.Székhelye: Balassagyarmat
13.1.2. Illetékesség:
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény
13.2. Bátonyterenyei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
13.2.1. Székhelye: Bátonyterenye (Kisterenye)
13.2.2. Illetékesség:
Bátonyterenye
Dorogháza
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Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nemti
Szuha
13.3. Pásztói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
13.3.1. Székhelye: Pásztó
13.3.2. Illetékesség:
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csecse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kalló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
13.4. Rétsági Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
13.4.1. Székhelye: Rétság
13.4.2. Illetékesség:
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
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Nõtincs
Õsagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
13.5. Salgótarjáni Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
13.5.1. Székhelye: Salgótarján
13.5.2. Illetékesség:
Barna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátraszele
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Sámsonháza
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Vizslás
Zabar
13.6. Szécsényi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
13.6.1. Székhelye: Szécsény
13.6.2. Illetékesség:
Endrefalva
Hollókõ
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
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Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szalmatercs
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány
Pest megye
14.1. Budakeszi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
14.1.1. Székhelye: Budaörs
14.1.2. Illetékesség:
Biatorbágy
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Pilisborosjenõ
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszõlõs
Solymár
Üröm
14.1.3. Székhelye: Zsámbék
14.1.4. Illetékesség:
Budajenõ
Perbál
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Telki
Tinnye
Tök
Zsámbék
14.2. Ceglédi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
14.2.1. Székhelye: Cegléd
14.2.2. Illetékesség:
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dánszentmiklós
Jászkarajenõ
Kocsér
Kõröstetétlen
Mikebuda
Nagykõrös
Nyársapát
Tápiószõlõs
Törtel
Újszilvás
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14.3. Dabasi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
14.3.1. Székhelye: Dabas
14.3.2. Illetékesség:
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsõpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhártyán
Újlengyel
14.4. Érdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
14.4.1. Székhelye: Érd
14.4.2. Illetékesség:
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
14.5. Gödöllõi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
14.5.1. Székhelye: Gödöllõ
14.5.2. Illetékesség:
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdõkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllõ
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Valkó
Vácegres
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Vácszentlászló
Veresegyház
Verség
Zsámbok
14.6. Monori Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
14.6.1. Székhelye: Monor
14.6.2. Illetékesség:
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrõ
Káva
Maglód
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Üllõ
Vasad
Vecsés
14.7. Nagykátai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
14.7.1. Székhelye: Nagykáta
14.7.2. Illetékesség:
Farmos
Kóka
Mende
Nagykáta
Pánd
Sülysáp
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri
14.8. Ráckevei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
14.8.1. Székhelye: Ráckeve
14.8.2. Illetékesség:
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
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Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl
14.9. Szentendrei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
14.9.1. Székhelye: Szentendre
14.9.2. Illetékesség:
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pomáz
Pócsmegyer
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
14.10. Váci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
14.10.1. Székhelye: Vác
14.10.2. Illetékesség:
Acsa
Bernecebaráti
Csörög
Csõvár
Csomád
Dunakeszi
Fót
Galgagyörk
Göd
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Õrbottyán
Penc
Perõcsény
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Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
Vámosmikola
Verõce
Zebegény
Somogy megye
15.1. Barcsi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
15.1.1. Székhelye: Barcs
15.1.2. Illetékesség:
Babócsa
Barcs
Bélavar
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó
Kálmáncsa
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
15.2. Csurgói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
15.2.1. Székhelye: Csurgó
15.2.2. Illetékesség:
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
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Iharos
Iharosberény
Inke
Õrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Szenta
Zákány
Zákányfalu
15.3. Fonyódi Járási Hivatal Balatonboglári Munkaügyi Kirendeltség
15.3.1. Székhelye: Balatonboglár
15.3.2. Illetékesség:
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Karád
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök
Visz
15.4. Kaposvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
15.4.1. Székhelye: Kaposvár
15.4.2. Illetékesség:
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csorna
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
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Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
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Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
15.5. Marcali Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
15.5.1. Székhelye: Marcali
15.5.2. Illetékesség:
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vese
Vörs
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15.6. Nagyatádi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
15.6.1. Székhelye: Nagyatád
15.6.2. Illetékesség:
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Tarany
15.7. Siófoki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
15.7.1. Székhelye: Siófok
15.7.2. Illetékesség:
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonõszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Kereki
Kötcse
Kõröshegy
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Szántód
Szólád
Teleki
Zamárdi
15.8. Tabi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
15.8.1. Székhelye: Tab
15.8.2. Illetékesség:
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
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Bonnya
Fiad
Kapoly
Kánya
Kára
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszõlõs
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
Tengõd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
16.1. Baktalórántházai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
16.1.1. Székhelye: Baktalórántháza
16.1.2. Illetékesség:
Baktalórántháza
Besenyõd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Ófehértó
Petneháza
Ramocsaháza
Rohod
16.2. Csengeri Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
16.2.1. Székhelye: Csenger
16.2.2. Illetékesség:
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura
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16.3. Fehérgyarmati Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
16.3.1. Székhelye: Fehérgyarmat
16.3.2. Illetékesség:
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbólc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölese
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
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16.4. Kisvárdai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
16.4.1. Székhelye: Kisvárda
16.4.2. Illetékesség:
Ajak
Anarcs
Benk
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gyõröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövõpetri
Mándok
Mezõladány
Nyírkarász
Nyírlövõ
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
16.5. Mátészalkai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
16.5.1. Székhelye: Mátészalka
16.5.2. Illetékesség:
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
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Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
16.6. Nagykállói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
16.6.1. Székhelye: Nagykálló
16.6.2. Illetékesség:
Balkány
Biri
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly
16.7. Nyírbátori Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
16.7.1. Székhelye: Nyírbátor
16.7.2. Illetékesség:
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
16.8. Nyíregyházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
16.8.1. Székhelye: Nyíregyháza
16.8.2. Illetékesség:
Apagy
Balsa
Berkesz
Beszterec
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Buj
Demecser
Gávavencsellõ
Gégény
Ibrány
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Nagycserkesz
Nagyhalász
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Paszab
Rakamaz
Sényõ
Szabolcs
Székely
Timár
Tiszabercel
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Újfehértó
Vasmegyer
Vállaj
16.9. Tiszavasvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
16.9.1. Székhelye: Tiszavasvári
16.9.2. Illetékesség:
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári
16.10. Vásárosnaményi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
16.10.1. Székhelye: Vásárosnamény
16.10.2. Illetékesség:
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
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Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Marokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Vámosatya
Vásárosnamény
Tolna megye
17.1. Bonyhádi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
17.1.1. Székhelye: Bonyhád
17.1.2. Illetékesség:
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Felsõnána
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Zomba
17.2. Dombóvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
17.2.1. Székhelye: Dombóvár
17.2.2. Illetékesség:
Attala
Csibrák
Csikóstõttõs
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Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Nak
Szakcs
Várong
17.3. Paksi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
17.3.1. Székhelye: Paks
17.3.2. Illetékesség:
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc
Tengelic
17.4. Szekszárdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
17.4.1. Székhelye: Szekszárd
17.4.2. Illetékesség:
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fadd
Fácánkert
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Õcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
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Tolna
Várdomb
17.5. Tamási Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
17.5.1. Székhelye: Tamási
17.5.2. Illetékesség:
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
Hõgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszõhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadat
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád
Vas megye
18.1. Celldömölki Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
18.1.1. Székhelye: Celldömölk
18.1.2. Illetékesség:
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keled
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
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Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyéri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
18.2. Körmendi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
18.2.1. Székhelye: Körmend
18.2.2. Illetékesség:
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Magyarszombatfa
Molnaszecsõd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesrempehollós
Õrimagyarósd
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Õriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szaknyér
Szalafõ
Szarvaskend
Szatta
Szõce
Vasalja
Velemér
Viszák
18.3. Kõszegi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
18.3.1. Székhelye: Kõszeg
18.3.2. Illetékesség:
Bozsok
Bük
Cák
Csepreg
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Iklanberény
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Tormásliget
Tömörd
Velem
18.4. Sárvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
18.4.1. Székhelye: Sárvár
18.4.2. Illetékesség:
Bejcgyertyános
Bögöt
Bögöte
Bõ
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
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Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny
18.5. Szentgotthárdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
18.5.1. Székhelye: Szentgotthárd
18.5.2. Illetékesség:
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsõszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Kondorfa
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
18.6. Szombathelyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
18.6.1. Székhelye: Szombathely
18.6.2. Illetékesség:
Acsád
Balogunyom
Bozzai
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Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövõ
Ják
Kisunyom
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye
18.7. Vasvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
18.7.1. Székhelye: Vasvár
18.7.2 Illetékesség:
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
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Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár
Veszprém megye
19.1. Ajkai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
19.1.1. Székhelye: Ajka
19.1.2. Illetékesség:
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Borszörcsök
Csögle
Csehbánya
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Farkasgyepû
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kislõd
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szõc
Tüskevár
Úrkút
Városlõd
Vid
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19.2. Balatonalmádi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
19.2.1. Székhelye: Balatonalmádi
19.2.2. Illetékesség:
Balatonalmádi
Balatonfõkajár
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonvilágos
Csajág
Felsõörs
Királyszentistván
Küngös
Litér
Papkeszi
19.3. Balatonfüredi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
19.3.1. Székhelye: Balatonfüred
19.3.2. Illetékesség:
Alsóörs
Aszófõ
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
19.4. Pápai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
19.4.1. Székhelye: Pápa
19.4.2. Illetékesség:
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
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Dáka
Döbrönte
Egyházaskeszõ
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsõvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkeszõ
Vinár
19.5. Sümegi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
19.5.1. Székhelye: Sümeg
19.5.2. Illetékesség:
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefõ
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
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Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalameggyes
Zalaszegvár
19.6. Tapolcai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
19.6.1. Székhelye: Tapolca
19.6.2. Illetékesség:
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Köveskál
Kõvágóörs
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp
19.7. Várpalotai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
19.7.1. Székhelye: Várpalota
19.7.2. Illetékesség:
Berhida
Jásd
Öskü
Õsi
Pétfürdõ
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Tés
Várpalota
Vilonya
19.8. Veszprémi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
19.8.1. Székhelye: Veszprém
19.8.2. Illetékesség:
Barnag
Bánd
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Pula
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vöröstó
19.9. Zirci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
19.9.1. Székhelye: Zirc
19.9.2. Illetékesség:
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Zirc
Zala megye
20.1. Keszthelyi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
20.1.1. Székhelye: Keszthely
20.1.2. Illetékesség:
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
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Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
20.2. Lenti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
20.2.1. Székhelye: Lenti
20.2.2. Illetékesség:
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsõsárd
Bödeháza
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Hernyék
Iklódbördõce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
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Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szécsisziget
Szíjártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
20.3. Letenyei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
20.3.1. Székhelye: Letenye
20.3.2. Illetékesség:
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk

36695

36696

MAGYAR KÖZLÖNY

20.4. Nagykanizsai Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
20.4.1. Székhelye: Nagykanizsa
20.4.2. Illetékesség:
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefõ
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
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20.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
20.5.1. Székhelye: Zalaegerszeg
20.5.2. Illetékesség:
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gutorfölde
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
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Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Teskánd
Tilaj
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövõ
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
20.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség
20.6.1. Székhelye: Zalaszentgrót
20.6.2. Illetékesség:
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
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Tekenye
Türje
Zalabér
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég”

A nemzeti fejlesztési miniszter 76/2012. (XII. 22.) NFM rendelete
a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzõi hatáskörök
és a többcélú kistérségi társulások megszûnésével összefüggésben a nemzeti fejlesztési miniszter
feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 4. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8–9. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában és
1. melléklet 13. 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,
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a 10. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 13. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (2) bekezdés b) pontjában, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a 17. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrások miniszterével, és az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a 18. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a következõket rendelem el:

1. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása
1. §

(1) Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
(a továbbiakban: R1.) Melléklete IX. fejezet 35.8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35.8. A várakozási tilalom hatálya alól felmentett jármûvek meghatározott körét feltüntetõ kiegészítõ tábla
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó szervek elsõ számú vezetõi által
használt székházainál, az igazságügyi szervek (bíróságok, ügyészségek), a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, a rendvédelmi szervek (rendõrség, hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok, büntetés-végrehajtási szervezet) országos, továbbá területi vagy helyi szervei, a diplomáciai testületek,
a humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek (kórházak, orvosi rendelõintézetek, mentõállomások,
elsõsegélynyújtó helyek), valamint a köztestületek tulajdonában álló, azok székhelyéül szolgáló épületeinél azok
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homlokzatának hosszában helyezhetõ el e szervek jármûveinek a várakozási tilalom hatálya alóli mentesítése
érdekében. A kiegészítõ táblán egyértelmûvé kell tenni, ha a mentesítés kiterjed az ott dolgozók vagy az oda
ügyintézésre érkezõk személygépkocsijaira.”
Az R1. 3. § (1) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság engedélye szükséges)
„a) az új gyalogos-átkelõhely kijelöléséhez, forgalomba helyezéséhez és a meglévõ megszüntetéséhez,
b) a vasúti átjáró létesítéséhez, áthelyezéséhez és megszüntetéséhez,”
Az R1. 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság engedélye szükséges)
„e) vasúti átjáró, vasúti gyalogos-átkelõhely létesítését, áthelyezését vagy biztosítási módjának megváltozását
követõen forgalomba helyezéséhez,”
Az R1.
a) 10/A. § (1) bekezdésében az „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § g) pontja” szövegrész
helyébe az „a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés
1. pontja” szöveg,
b) 14/A. § (2) bekezdés nyitó mondatában „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban:
ÁNTSZ) városi (fõvárosi kerületi) intézete” szövegrész helyébe „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási
(fõvárosi kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg
lép.
Hatályát veszti az R1.
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 3. § (5) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, és a Melléklete VIII. fejezet 26.11. pont c) alpontjában a „területi”
szövegrész,
c) 10/A. § (1) bekezdésében az „a területi közlekedési hatóság, valamint” szövegrész.

2. Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeirõl szóló szabályzatok kiadásáról szóló
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet módosítása
2. §

Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeirõl szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.)
KHVM rendelet 3. számú melléklet 9. pont 9.3.1. alpont negyedik franciabekezdésében az „az ÁNTSZ megyei
intézetében” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervénél”
szöveg lép.

3. A repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és
megszüntetésének részletes mûszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet
módosítása
3. §

A repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének
részletes mûszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet 13/A. § (3) bekezdés c) pontjában az
„az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szervének” szöveg lép.

4. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása
4. §

Hatályát veszti az az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1988. (III. 11.) KHVM rendelet Melléklete
4.14. pontjának utolsó mondata.

5. A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló
54/1999. (XII. 25.) BM rendelet módosítása
5. §

A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet 6. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala által a Kknyt. 16. § (1) bekezdés b) pontjában
megjelölt egyedi adatszolgáltatásért befizetett díj a fõvárosi és megyei kormányhivatal bevételét képezi.”
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6. A közúti közlekedési nyilvántartás mûködésérõl és az adatszolgáltatás rendjérõl szóló 56/1999. (XII. 28.)
BM rendelet módosítása
6. §

(1) A közúti közlekedési nyilvántartás mûködésérõl és az adatszolgáltatás rendjérõl szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdésében az „A körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõje”
szövegrész helyébe az „A fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala” szöveg lép.
(2) Az R2. 7. § (1) bekezdésében az „az okmányirodai körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat
jegyzõjéhez (a továbbiakban: jegyzõ)” szövegrész helyébe az „a járási hivatalhoz” szöveg lép.
(3) Az R2. 10. § (1) bekezdésében az „a jegyzõnél” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnál” szöveg lép.

7. A polgári légijármûvek típus- és légialkalmasságáról szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet
módosítása
7. §

A polgári légijármûvek típus- és légialkalmasságáról szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 3. számú melléklet 1. pont
1.2. alpont r) alpontjában, 4. számú melléklet 1. pont 1.2. alpont r) alpontjában az „ÁNTSZ” szövegrész hatályát veszti.

8. A vállalkozási övezetek támogatására irányuló célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól
szóló 4/2003. (V. 8.) MeHVM rendelet hatályon kívül helyezése
8. §

A vállalkozási övezetek támogatására irányuló célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
4/2003. (V. 8.) MeHVM rendelet hatályát veszti.

9. A kistérségi támogatási alap célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló
5/2003. (V. 20.) MeHVM rendelet hatályon kívül helyezése
9. §

A kistérségi támogatási alap célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2003. (V. 20.)
MeHVM rendelet hatályát veszti.

10. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos
munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjérõl szóló biztonsági szabályzat közzétételérõl szóló
89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása
10. §

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset
bejelentésének és vizsgálatának rendjérõl szóló biztonsági szabályzat közzétételérõl szóló 89/2003. (XII. 16.)
GKM rendelet Melléklet 2.12. pont c) alpontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
illetékes regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szervét” szöveg lép.

11. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet
módosítása
11. §

(1) A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az
a) 1. számú melléklet 2. pont a) és e) alpontjában, a 3. pontjában, továbbá a 2. és 3. mellékletben megállapított díjakat
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (a továbbiakban: Központi Hivatal) Magyar
Államkincstárnál vezetett 10023002-01451935 számú kincstári elõirányzat-felhasználási keretszámlájára;
b) 1. számú melléklet 1. pontjában és 2. pont b)–d) és f)–k) alpontjaiban megállapított díjakat – kivéve, ha a Központi
Hivatal, illetve a 2. pont j) alpontja esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jár el – a fõvárosi és megyei kormányhivatal
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára;
c) 1. számú melléklet 2. pont j) alpontjában meghatározott díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárása esetén a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése elõtt igazoltan
befizetni.”
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(2) Az R3. 2. § (3) bekezdésében az „az okmányirodán” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási
(fõvárosi kerületi) hivatalánál” szöveg lép.

12. A közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet
módosítása
12. §

A közúti jármûvezetõk pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „a rendõrség” szövegrész helyébe az „a rendõrség, az Országgyûlési Õrség”
szöveg,
b) 11. § (5) bekezdés c) pontjában az „okmányiroda” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal járási
(fõvárosi kerületi) hivatalának szervezeti egységeként mûködõ okmányiroda” szöveg lép.

13. Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végzõ szervezetekrõl, illetve a kijelölésükre vonatkozó
szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet módosítása
13. §

Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végzõ szervezetekrõl, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló
9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet
a) 6. § d) pontjában a „munkaviszonyban” szövegrész helyébe a „munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban” szöveg,
b) 1. melléklet 1. pont b) alpontjában a „hatóság (körzetközponti jegyzõ)” szövegrész helyébe „hatóság [fõvárosi és
megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala]” szöveg lép.

14. A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása
14. §

A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 15. § (6) bekezdésében az „okmányirodának” szövegrész helyébe a „fõvárosi és
megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának szervezeti egységeként mûködõ okmányirodának
(a továbbiakban: okmányiroda)” szöveg lép.

15. A bányászati hulladékok kezelésérõl szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosítása
15. §

(1) A bányászati hulladékok kezelésérõl szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E § rendelkezéseit az „A” osztályú bányászatihulladék-kezelõ létesítményekre kell alkalmazni. A rendelkezések
nem vonatkoznak a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre.”
(2) Az R4. 5. § (9) bekezdésében az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi, fõvárosban a fõvárosi kerületi
népegészségügyi intézete” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi)
hivatalának járási (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg lép.

16. A közúti jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.)
KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosítása
16. §

A közúti jármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM
együttes rendelet 3. melléklet 4. pont 4.1. alpontjában az „az okmányirodáknak” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és
megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalainak szervezeti egységeiként mûködõ okmányirodáknak”
szöveg lép.

17. A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenõrzésének rendjérõl, valamint a kapcsolódó
adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása
17. §

A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenõrzésének rendjérõl, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló
11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 7. § (10) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
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területileg illetékes sugár-egészségügyi feladatokat ellátó regionális intézetét” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve részeként mûködõ sugár-egészségügyi
decentrumot” szöveg lép.

18. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl
szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosítása
18. §

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl szóló
13/2010. (X. 5.) NFM rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében az „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § g) pontja” szövegrész
helyébe az „a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés
1. pontja” szöveg,
b) 2. melléklet 6.2. pontjában a „Kistérségi úthálózatra – a kiindulási cím és a tõle 50 km-en belül lévõ úticélok közötti
közlekedésre” szövegrész helyébe a „Kiindulási cím és a tõle 30 km-en belül lévõ úticélok közötti közlekedésre”
szöveg
lép.

19. A földtani szakértõi tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló
40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet módosítása
19. §

A földtani szakértõi tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet 1. melléklet
5.1 pontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „járási” szöveg lép.

20. Záró rendelkezések
20. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelete
egyes gazdasági társaságok felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdése alapján:
a) az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.;
b) a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.;
c) a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.;
d) az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.;
e) az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft.;
f) a Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt.;
g) a Hungaroring Sport Zrt.;
h) a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.
felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2017. december 31-ig
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot jelölöm ki.

2. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelete
egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 11. pontjában, a 2., a 3. és a 6. alcím tekintetében
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában, a 4., az 5. és a 7. alcím tekintetében a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában, a 8. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában, a 9. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §
(2) bekezdés 13. pontjában, a 10. alcím tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés
b) pontjában, a 11. alcím tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél
felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
módosítása
1. §

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi
hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §
(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A számlában (számviteli bizonylatban) foglalt fizetési kötelezettséget – a (10) bekezdés szerinti eltéréssel –
a kötelezettnek a tárgyhónapot követõ második hónap utolsó napjáig – ha ez nem banki nap, akkor a tárgyhónapot
követõ második hónap utolsó napját követõ banki napon – kell teljesíteni, függetlenül attól, hogy ezen idõpontig
a fizetendõ pénzeszköz a felhasználótól a kötelezetthez beérkezett-e.”

2. §

Az R1. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A kötelezett a 2011. július 1. és 2012. június 30. közötti idõszakban kibocsátott elszámoló számlán szereplõ,
a 4. § (2) bekezdésében meghatározott mennyiségi adatokat havi bontásban 2013. február 1. napjáig megküldi
a rendszerirányító részére.
(2) A rendszerirányító 2013. február 15-ig egyösszegû számlát (számviteli bizonylatot) állít ki és nyújt be a kötelezett
részére az (1) bekezdés szerint szolgáltatott mennyiségi adatok, valamint a mellékletben a 2009. október 1. és
2011. június 30. közötti idõszakra meghatározott mérték alapján fizetendõ pénzeszközrõl.
(3) A rendszerirányító által kibocsátott számlában (számviteli bizonylatban) foglalt fizetési kötelezettséget a kötelezett
2013. február 28-ig teljesíti.
(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti mennyiségi adatok alapján a kötelezettnek nincs további befizetési
kötelezettsége vagy visszaigénylésre jogosult, úgy errõl a rendszerirányító a kötelezettet 2013. február 15-ig értesíti.
(5) A rendszerirányító az elkülönített számlára történt befizetésbõl származó pénzösszeg terhére elõször
a visszaigénylésre jogosult kötelezettnek teljesít kifizetést, majd ezt követõen a nagykereskedõ részére legkésõbb
2013. március 15-ig átutalja a nagykereskedõt még megilletõ összeget.”

3. §

Az R1. a következõ 8. §-sal egészül ki:
„8. § A rendszerirányító tájékoztatja a Hivatalt a nagykereskedõ részére összesen átutalt pénzösszeg mértékérõl és az
elkülönített számla végsõ egyenlegérõl a 4/A. §-ban foglalt végelszámolást követõ 15 napon belül.”

4. §

Hatályát veszti az R1. 7. §-ában az „ , és 2012. december 31-én hatályát veszti” szövegrész.

2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló
28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása
5. §

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.)
KHEM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következõ árszabások szerint értékesíti a földgázt:
a) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérõvel rendelkezõ lakossági felhasználók árszabása, kivéve a fogyasztói közösségeket,
b) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérõvel rendelkezõ nem lakossági felhasználók árszabása,
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c) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérõvel rendelkezõ fogyasztói közösségek árszabása,
d) a 20 m3/h és annál nagyobb gázmérõvel rendelkezõ lakossági felhasználók árszabása,
e) a 20 m3/h névleges teljesítményû gázmérõvel rendelkezõ nem lakossági felhasználók árszabása, és
f) a gázmérõvel nem rendelkezõ felhasználók árszabása.”
6. §

Az R2. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szolgáltatás igénybevételérõl gázév közben véglegesen lemondó felhasználó – kivéve a 20 m3/h-nál kisebb
névleges teljesítményû gázmérõvel rendelkezõ felhasználót – az alapdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.
(5) A szolgáltatás igénybevételérõl gázév közben véglegesen lemondó 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményû
gázmérõvel rendelkezõ felhasználó az alapdíj havi összegét utoljára a szerzõdés megszûnésének hónapjára
vonatkozóan köteles megfizetni.”

7. §

(1) Az R2. 12/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében az I. és II. árkategória
vonatkozó díjszabásai alkalmazandók.
(2) A 3. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében a II. árkategória vonatkozó
díjszabása alkalmazandó.”
(2) Az R2. 12/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Új felhasználási hely évközi bekapcsolásakor, a szerzõdõ fél személyében történõ évközi változás, továbbá
kereskedõváltás vagy földgáz egyetemes szolgáltatói szerzõdés évközi megszûnése esetén az I. árkategória szerint
maximálisan vételezhetõ földgázmennyiség a földgázkereskedõ üzletszabályzatában – az üzletszabályzat
rendelkezése hiányában a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. számú mellékletében – meghatározott fogyasztási
jelleggörbe (a továbbiakban: fogyasztási jelleggörbe) szerinti aránnyal vehetõ figyelembe.”

8. §

Az R2. 12/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A szolgáltató az elszámolási idõszakon belül azonos mennyiségrõl kiállított részszámlák esetében a napok vagy
a számlázási hónapok számának arányában (az üzletszabályzatnak megfelelõen), egyéb számlákban a fogyasztási
jelleggörbe alkalmazásával érvényesíti az I., illetve II. árkategória szerinti díjszabásokat.
(1a) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók számára, az adott felhasználási helyre, és az adott naptári
évre I. árkategória szerint elszámolt mennyiség csak akkor lehet kevesebb – a 12/A. § (3) bekezdése, illetve a 16/A. §
(4) bekezdése szerint – az I. árkategóriában maximálisan vételezhetõ éves mennyiségnél, ha a felhasználó adott
felhasználási helyre és adott naptári évre elszámolt teljes fogyasztása is kevesebb annál. A 12/A. § (5) bekezdése
szerinti esetekben a töredék naptári évre elszámolt mennyiség esetében a jelleggörbe szerint arra az idõszakra jutó
maximálisan vételezhetõ mennyiség az irányadó.”

9. §

Az R2. 16/D. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A jogosult a felhasználási helyében történõ változás esetében az adatváltozást az Igazgatóságnak bejelenti.
Az Igazgatóság a bejelentés alapján a 16/C. § szerint az új felhasználási hely tekintetében határozatot hoz és az
(1) bekezdés szerint értesíti az új szolgáltatót. Az új szolgáltató által biztosítandó kedvezmény mértéke tekintetében
a 12/A. § (5) bekezdése irányadó.”

10. §

Az R2. 17. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak változása esetén az egyetemes szolgáltató köteles az új díjak
hatálybalépését követõ idõszakra elõzetesen kibocsátott számlákat a díjak hatálybalépését követõ 30 napon belül
helyesbíteni az új díjak alkalmazásával.”

11. §

Az R2. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. §

Az R2. 11. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. §

Az R2. 12. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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Az R2. 16/A. § (4) bekezdésében a „bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „bekezdése alapján az I. árkategória,
lakossági felhasználókra érvényes díjszabása szerint” szöveg lép.

3. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló
29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása
15. §

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 3. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti árelemek a Hivatal által megállapított rendszerhasználati díjak szerint
kerülnek megállapításra, azzal az eltéréssel, hogy a d) pont szerinti árelemek közül a szállítás díjának megállapítása
során a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet [a továbbiakban:
74/2009. (XII. 7.) rendelet] 4. melléklet 1.1.4. pontja szerinti reálhozam tényezõ 2,28%-os értékkel kerül
figyelembevételre. A fentiek szerint, valamint a 74/2009. (XII. 7.) rendelet 4. melléklet 1.1.4. pontja szerinti reálhozam
tényezõvel megállapított fajlagos értékeket a Hivatal a honlapján közzéteszi.”

16. §

Az R3. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

17. §

Hatályát veszti az R3. 2. § (1) bekezdés b) pontja, 6. § (11) bekezdése, 8. § (5)–(7) bekezdése, valamint 8. §
(9)–(13) bekezdése.

4. A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása
18. §

(1) A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontja a következõ aam) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában átadás-átvételi pont a szállítóvezeték)
„aam) Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregdaróc felõli kilépési pontja,”
(2) Az R4. 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a következõ abd) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában átadás-átvételi pont az elosztóvezetékhez)
„abd) csatlakozó másik elosztóvezeték belépési pontja,”
(3) Az R4. 2. § (1) bekezdése a következõ gy) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„gy) elosztási átszállítási díj: az a díj, amelyet a rendszerhasználóként eljáró felhasználó, valamint a földgázkereskedõ
köteles megfizetni annak a földgázelosztónak, akinek az üzemeltetett elosztóvezetékébe a földgáz betáplálásra kerül
és egy más földgázelosztó által üzemeltetett elosztóvezetékbe kerül továbbításra,”

19. §

Az R4. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A földgázelosztási díj részeként
a) elosztási átalánydíjat,
b) elosztási alapdíjat,
c) elosztási kapacitásdíjat,
d) elosztási forgalmi díjat, valamint
e) elosztási átszállítási díjat
kell fizetni az elosztói engedélyes részére.”

20. §

Az R4. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

21. §

Az R4.
a) 3/C. §-ában a „tárolási kapacitásdíj, valamint a szállítási kapacitásdíj 150%-át” szövegrész helyébe a „valamint
a tárolási kapacitásdíj 150%-át” szöveg,
b) 4/A. § (2) bekezdésében a „kategóriánként állapítja meg” szövegrész helyébe a „kategóriánként állapítja meg az
elosztási átszállítási díj kivételével” szöveg,
c) 3. melléklet 1.1.1. és 1.1.9. pontjában az „aaj) és aal)” szövegrész helyébe az „aaj), aal) és aam)” szöveg,
d) 3. melléklet 1.2.1. és 1.2.2. pontjában az „aak) és aal)” szövegrész helyébe az „aak), aal) és aam)” szöveg,
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3. melléklet 2.1.1., 2.1.2. és 2.1.3. pontjában az „alpontja” szövegrész helyébe az „alpont aba)–abc) alpontjai”
szöveg

lép.
22. §

Hatályát veszti az R4. 3/B. §-a.

5. A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet
módosítása
23. §

A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R5.)
a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Ha a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.)
KHEM rendelet alapján az egyetemes szolgáltatás árában elismert szállítás díja és a Hivatal határozatában
megállapított szállítási rendszerüzemeltetési díjból adódó szállítás díja eltér, a földgázszállító köteles ennek
különbségét (a továbbiakban: visszatérítés mértéke) a (2) bekezdés szerinti rendszerhasználónak visszatéríteni.
A visszatérítés mértékét a szállítási rendszerüzemeltetési díjat megállapító határozat tartalmazza.
(2) A visszatérítés azt a rendszerhasználót illeti, amely számviteli nyilvántartásból származó zárt számlasorszámokat
tartalmazó, az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított formátum alapján összesített táblázattal alátámasztva
igazolja, hogy az összesített táblázatban feltüntetett mennyiségre vonatkozó, a visszatérítés mértékével azonos
mértékû kedvezményt õ vagy az általa ellátott egyetemes szolgáltató ténylegesen nyújtotta az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználók számára az egyetemes szolgáltatás árának alkalmazásával vagy egyéb
kedvezmény nyújtásával.
(3) Amennyiben az egyetemes szolgáltató földgázellátása érdekében más rendszerhasználó köt le kapacitást a földgáz
szállítóvezetéken, az egyetemes szolgáltató köteles a (2) bekezdés szerinti táblázatot az õt ellátó rendszerhasználó
részére megküldeni, a rendszerhasználó pedig a visszatérítés mértékével azonos mértékû kedvezményt az egyetemes
szolgáltató felé érvényesíteni, a visszatérítés részére történõ utalását követõ hónapban.
(4) A rendszerhasználó köteles a (2) bekezdés szerinti táblázatot a tárgyhavi adatokkal a tárgyhót követõ hónap
10. napjáig a földgázszállító és egyidejûleg a Hivatal részére is megküldeni. A visszatérítésre a tárgyhót követõ hónap
30. napjáig kerül sor.”

24. §

Az R5. 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hivatal e rendeletnek az egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelettel megállapított rendelkezéseit az egyes energetikai tárgyú
árszabályozással összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet
hatálybalépését követõ elsõ rendszeres ármegállapításig elvégzendõ rendkívüli ármegállapítás során is alkalmazza.”

25. §

Az R5. 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz
mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló
19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása
26. §

Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl és
áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R6.) a következõ 3/C. §-sal egészül ki:
„3/C. § A 2. melléklet 2. pontjában szereplõ, a volt közüzemi nagykereskedõ által értékesítendõ, földgáztárolóból
származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége az egyetemes szolgáltatók által a volt közüzemi
nagykereskedõtõl betárolni kért és számukra rendelkezésre álló földgázmennyiség alapján kerül meghatározásra.”

27. §

Az R6. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben az egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, a (10) bekezdésben foglalt
földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezõk ellátása érdekében
vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedõtõl, akkor annak az ára a hatósági árral egyezik
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meg. Ebben az esetben is azonban kizárólag a nem földgáztárolóból származó, a volt közüzemi nagykereskedõ által
a nem hazai termelésbõl beszerzett földgázforrásból igényelhetõ földgáz.”
28. §

Az R6. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A GET 141/B. § (15) bekezdése szerinti kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítõ
hozzájárulás mértékét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulást és a kiegyenlítõ hozzájárulást a 4. melléklet szerint átadott
földgáz mennyiség után kell megfizetni. A hozzájárulást a 4. mellékletben meghatározott és átadott mennyiség
mértékéig akkor is meg kell fizetni, ha a földgáz mennyiség az 1998. január 1. után termelésbe állított szénhidrogén
mezõkbõl kerül átadásra.”

29. §

Az R6. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

30. §

Az R6. 3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

31. §

Az R6. 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

32. §

Az R6. 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

33. §

Az R6. a 11. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

34. §

Az R6. 3. §-ában a „3. mellékletben” szövegrész helyébe a „3. és 4. mellékletben” szöveg, 3/B. §-ában
a „2–4. mellékletben” szövegrész helyébe a „2–5. mellékletben” szöveg lép.

7. A földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól szóló
79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet módosítása
35. §

A földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól szóló 79/2011. (XII. 22.)
NFM rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A leendõ vagy a már csatlakozott felhasználó, illetve a földgáztermelõ által a szállítói engedélyes részére
fizetendõ csatlakozási díjakat a Hivatal hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban engedélyesenként
határozattal állapítja meg, amely határozat hatálya határozott vagy határozatlan idõre is szólhat. A határozatlan idõre
megállapított csatlakozási díjak felülvizsgálata esetén a Hivatal új határozatot a következõ gázév kezdetére hoz.”

36. §

Az R7. 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A csatlakozási díj megállapításakor a határozat meghozatala során a Hivatalnak figyelemmel kell lennie)
„c) az érintett elosztói engedélyesnél lefolytatott eszköz- és költség-felülvizsgálat, illetve összehasonlító elemzés
alapján megállapított indokolt, az adott beruházásnak megfelelõ felhasználói kategóriákhoz tartozó – mennyiségre
vetített – éves átlagos, fajlagos közvetlen és közvetett költségének értékcsökkenés nélküli összegére, ideértve
az elszámolási különbözetet is, amely nem lehet több 1%-nál,”

37. §

Az R7. 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Fejlesztési igény esetén az elosztói engedélyes akkor köteles az igényt teljesíteni, ha a kiszámított, a felhasználók
által összesen megfizetendõ csatlakozási díj legalább 70%-a a csatlakozási díjakból számítottan megtérül.”

38. §

Az R7. 8. § (5) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A csatlakozási díj megállapításakor a határozat meghozatala során a Hivatalnak figyelemmel kell lennie)
„b) az adott beruházással összefüggésben az egyes szállítási rendszerüzemeltetési díjakban elismerésre kerülõ
értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tõkeköltség elemekre, amelyek közül az üzemeltetési költségben elismert
veszteség mértéke nem lehet több 0,2%-nál,
c) a szállítási rendszerüzemeltetési díj megállapításakor figyelembe vett kapacitásra és a csatlakozás következtében
lekötendõ többlet kapacitásra.”
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39. §

Az R7. 7. § (3) bekezdésében az „év január 1-jétõl” szövegrész helyébe a „gázév kezdetétõl” szöveg lép.

40. §

Hatályát veszti az R7. 8. § (5) bekezdés d)–f) pontja.

8. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzésérõl szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása
41. §

A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzésérõl szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R8.)
2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

42. §

Az R8. 3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

9. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történõ
szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló
109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása
43. §

Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történõ szétosztásáról és
a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet 12. §-a
a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az a KÁT átvevõ, aki egyetemes szolgáltatói mûködési engedéllyel is rendelkezik, a Befogadó részére
2012. december 27-ig köteles megadni a 2013 januárjára vonatkozó, villamosenergia-kereskedelemi mûködési
engedélye alapján felhasználói részére értékesíteni tervezett villamos energia mennyiségét. Adatszolgáltatás
hiányában a Befogadó az (5) bekezdés szerinti kötelezettségei teljesítése során a 3. § (1) bekezdés alapján megadott
fogyasztási tervadatokat veszi figyelembe.
(5) A Befogadó a 4. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségeinek 2013 januárja tekintetében 2012. december 28-ig tesz
eleget.”

10. A távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt
intézménynek nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
módosítása
44. §

A távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R9.) 3. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A külön kezelt intézmény a távhõszolgáltatásért távhõszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi
távhõszolgáltató helyett mûködõ új távhõszolgáltató részére a távhõszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott,
általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékû – legmagasabb hatósági árnak
minõsülõ – szolgáltatási díjat köteles fizetni.
(2) A lakossági felhasználó és a díjfizetõ a távhõszolgáltatásért a távhõszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi
távhõszolgáltató helyett mûködõ új távhõszolgáltató részére a távhõszolgáltató által 2012. november 1. napján
alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegû, legmagasabb hatósági árnak minõsülõ
szolgáltatási díjat köteles fizetni.”

45. §

Az R9. 5. §-a a következõ (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Hivatal – az a)–d) pontok szerinti szempontok fennállásának mérlegelésével – mentesítheti a (4) bekezdés
szerinti visszafizetési kötelezettség alól az 1. melléklet szerinti értékesítõt vagy a távhõszolgáltatót (a továbbiakban
együtt: kérelmezõ), ha a kérelmezõ az éves beszámoló benyújtását követõ 15. napig a Hivatalhoz benyújtott
kérelmében igazolja, hogy a nyereségkorlát feletti eredményét a tárgyévben megkezdett aktivált vagy nem aktivált
olyan beruházásra fordította, illetve a kérelem benyújtását követõ harmadik év végéig aktivált olyan beruházásra
kívánja fordítani, amely
a) ösztönzi a távhõ biztonságos és legkisebb költségû termelését vagy szolgáltatását, a gazdálkodás hatékonyságának
javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minõségének folyamatos javítását vagy a távhõvel
való takarékosságot;
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b) a kapcsolt vagy a megújuló energiaforrással történõ energiatermelés kimutatható környezetvédelmi és
energiahatékonysági elõnnyel vagy a széndioxid-kibocsátás csökkenésével jár;
c) területfejlesztési, környezetvédelmi, energiahatékonysági vagy levegõ-tisztaságvédelmi szempontok alapján
célszerû;
d) a folyamatos és zavartalan távhõtermelés vagy távhõszolgáltatás, valamint az ellátásbiztonság veszélybe
kerülésének elhárítása érdekében feltétlenül szükséges.
(6) Ha a Hivatal megállapítja a kérelmezõ által mellékelt éves beszámoló és üzleti terv, a beruházásra évente fordított
vagy fordítani kívánt összeg, a tervezett beruházás menetrendje és egyéb okiratok alapján, hogy a kérelmezõ
vonatkozásában
a) a mentesítés (5) bekezdés szerinti feltételei részben vagy teljes körûen fennállnak, a kérelemnek részben vagy teljes
körûen helyt ad, valamint a mentesítési feltételek teljesítése érdekében további feltételeket írhat elõ, vagy
b) a mentesítés (5) bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn, a mentesítési kérelmet elutasítja, és a (4) bekezdés
szerinti visszafizetési szabályokat alkalmazza.
(7) A tárgyévi – a távhõszolgáltatáshoz és távhõtermeléshez kapcsolódó – aktivált beruházásokhoz felhasznált saját
forrás a visszafizetés alól mentesített eredmény és a tárgyévi értékcsökkenés összegével megegyezõ vagy annál
nagyobb kell hogy legyen. A tárgyévben – a beruházás elhúzódása miatt – aktiválásra nem kerülõ, folyamatban lévõ
beruházásokra költött saját forrás is a tárgyévihez hasonlóan figyelembe vehetõ, amennyiben a kérelmezõ
a Hivatalhoz benyújtott kérelmében a beruházási célú felhasználást igazolja. Ebben az esetben az aktiválás évében
ezen – korábban figyelembe vett – nem aktivált beruházás nem vehetõ figyelembe még egyszer.
(8) Ha a Hivatal ellenõrzése során megállapítja, hogy a kérelemben foglalt beruházás nem, vagy nem a Hivatal
döntésében foglaltak szerint valósult meg, a kérelmezõt visszafizetésre kötelezi a beruházásra fordított saját
pénzeszközbõl annak nyereségkorlátba ütközõ része erejéig és a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.”
46. §

Az R9. 1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

11. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása
47. §

A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

12. Záró rendelkezések
48. §

49. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 26-án lép hatályba.
(2) A 2. alcím, a 16. és 17. §, a 6–8. és a 10–11. alcím 2013. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet 47. §-a és 15. melléklete az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU
bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

I. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak
I.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZártkörĦen MĦködĘ Részvénytársaság, az E.ON Déldunántúli Gázhálózati ZártkörĦen MĦködĘ Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt
FelelĘsségĦ Társaság elosztói mĦködési területén alkalmazandó díjak:
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérĘvel
rendelkezĘ lakossági
felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérĘvel
rendelkezĘ nem lakossági
felhasználók

Alapdíj (éves)
Ft

Gázdíjak
Ft/MJ

11 076

2,725

12 312

2,968

I.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó ZártkörĦen MĦködĘ Részvénytársaság elosztói mĦködési
területén alkalmazandó díjak:
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérĘvel
rendelkezĘ lakossági
felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérĘvel
rendelkezĘ nem lakossági
felhasználók

Alapdíj (éves)
Ft

Gázdíjak
Ft/MJ

11 076

2,762

12 312

3,009

I.3. A FėGÁZ Földgázelosztási Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság, az Alpiq Csepeli ErĘmĦ Korlátolt FelelĘsségĦ
Társaság és az ISD Power EnergiatermelĘ és Szolgáltató Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság elosztói
mĦködési területén alkalmazandó díjak:
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérĘvel
rendelkezĘ lakossági
felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérĘvel
rendelkezĘ nem lakossági
felhasználók

Alapdíj (éves)
Ft

Gázdíjak
Ft/MJ

11 076

2,715

12 312

2,957
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I.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság és a Natural Gas Service Ipari
és Szolgáltató Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság elosztói mĦködési területén alkalmazandó díjak:
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérĘvel
rendelkezĘ lakossági
felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérĘvel
rendelkezĘ nem lakossági
felhasználók

Alapdíj (éves)
Ft

Gázdíjak
Ft/MJ

11 076

2,845

12 312

3,101

II. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak
II.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZártkörĦen MĦködĘ Részvénytársaság, az E.ON Déldunántúli Gázhálózati ZártkörĦen MĦködĘ Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt
FelelĘsségĦ Társaság elosztói mĦködési területén alkalmazandó díjak:
Sor-

Árszabás

Érintett vásárlói kör

szám

I.1 A1)
A2)
A3)
B1)
B2)
C)

<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ nem
lakossági felhasználók
<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ
fogyasztói közösségek
20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ lakossági
felhasználók
20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ nem
lakossági felhasználók
GázmérĘvel nem rendelkezĘk

Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h

Gázdíjak
Ft/MJ

11 076

3,128

12 312

3,415

11 076

2,866
17 608

2,339

19 564

2,539
2,978

II.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó ZártkörĦen MĦködĘ Részvénytársaság elosztói mĦködési
területén alkalmazandó díjak:
Sor-

Árszabás

Érintett vásárlói kör

szám

I.1

A1)
A2)
A3)
B1)

<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ nem
lakossági felhasználók
<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ
fogyasztói közösségek
20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ lakossági
felhasználók

Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h

Gázdíjak
Ft/MJ

11 076

3,093

12 312

3,376

11 076

2,905
17 608

2,344
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C)

20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ nem
lakossági felhasználók
GázmérĘvel nem rendelkezĘk

19 564

•

2012. évi 178. szám

2,544
3,021

II.3. A FėGÁZ Földgázelosztási Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság, az Alpiq Csepeli ErĘmĦ Korlátolt FelelĘsségĦ
Társaság és az ISD Power EnergiatermelĘ és Szolgáltató Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság elosztói
mĦködési területén alkalmazandó díjak:
Sor-

Árszabás

Érintett vásárlói kör

szám

I.1

A1)
A2)
A3)
B1)
B2)
C)

<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ nem
lakossági felhasználók
<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ
fogyasztói közösségek
20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ lakossági
felhasználók
20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ nem
lakossági felhasználók
GázmérĘvel nem rendelkezĘk

Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h

Gázdíjak
Ft/MJ

11 076

3,149

12 312

3,438

11 076

2,857
17 608

2,449

19 564

2,661
2,967

II.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság és a Natural Gas Service
Ipari és Szolgáltató Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság elosztói mĦködési területén alkalmazandó díjak:
Sor-

Árszabás

Érintett vásárlói kör

szám

I.1

A1)

I.1

A2)
A3)
B1)
B2)
C)

<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ nem
lakossági felhasználók
<20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ
fogyasztói közösségek
20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ lakossági
felhasználók
20 m3/h gázmérĘvel rendelkezĘ nem
lakossági felhasználók
GázmérĘvel nem rendelkezĘk

Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h

Gázdíjak
Ft/MJ

11 076

3,264

12 312

3,567

11 076

2,992
17 608

2,443

19 564

2,654
3,070
„
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2. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

Az R2. 11. melléklet 3. pont a) és b) alpontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
(A kérelemhez mellékelni kell:)
„a) új felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerzĘdés másolatát, vagy
b) amennyiben az egyetemes szolgáltatási szerzĘdés alapján már történt számlakibocsátás,
a kérelem benyújtását megelĘzĘen kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát.”

3. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez
Az R2. 12. melléklet 12.1. pontjában a „c) pont ca) alpontja” szövegrész helyébe a „b) pont ba)
alpontja” szöveg, 12.2. pontjában a „c) pont cb) alpontja” szövegrész helyébe a „b) pont bb)
alpontja” szöveg lép.
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4. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

1. Az R3. 1. melléklet 5. pontjában az „a” és a „b” jelölés helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„a:

együttható, nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;
a naptári év elsĘ és negyedik negyedévében:
1-b
második és harmadik negyedévében:
1,00

b:

együttható, a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;
a naptári év elsĘ és negyedik negyedévében:
a téli felkészülésnek megfelelĘ együttható
második és harmadik negyedévében:
0,00”

2. Az R3. 1. melléklet 5. pontjában az „fgS” jelölés helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„fg :
S

Az aktuális negyedévet megelĘzĘ negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedĘ
idĘszak banki napjain, a www.apxendex.com honlapon (égéshĘ figyelembevételével) EUR/MWh-ban
közzétett napvégi ENDEX TTF GAS aktuális negyedévre vonatkozó futures adatok egyszerĦ számtani
átlaga. Az égéshĘvel való korrekció 1,11-es értékkel történik.”

3. Az R3. 1. melléklet 5. pontjában az „fo” és a „go” jelölés helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„fo:

az 1%-os kéntartalmú fĦtĘolaj havi átlagárainak egyszerĦ számtani középértéke az aktuális naptári
negyedévet megelĘzĘ 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „1 PCT Fuel FOB Med Cargoes” napi „low” és „high” értékeibĘl
külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja.
Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor
 az aktuális negyedévet megelĘzĘ negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a
15. napjáig terjedĘ idĘszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és
 az aktuális negyedévet megelĘzĘ hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelĘ (az aktuális
negyedévet megelĘzĘ negyedév második hónapjának 1-jétĘl a 15. napjáig terjedĘ idĘszak
banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat kell alkalmazni.
A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekbĘl külön-külön meghatározott havi
átlagok számtani középértéke.

go:

a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak egyszerĦ számtani középértéke az aktuális naptári
negyedévet megelĘzĘ 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „Gasoil 0.1 FOB Med” napi „low” és „high” értékeibĘl különkülön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi tény
értékek nem állnak rendelkezésre, akkor
 az aktuális negyedévet megelĘzĘ negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a
15. napjáig terjedĘ idĘszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és
 az aktuális negyedévet megelĘzĘ hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelĘ (az aktuális
negyedévet megelĘzĘ negyedév második hónapjának 1-jétĘl a 15. napjáig terjedĘ idĘszak
banki napjain jegyzett) Platts Forward jegyzésárakat kell alkalmazni.
A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekbĘl külön-külön meghatározott havi
átlagok számtani középértéke.”
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5. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

Az R4. 3. melléklet 2. pont 2.1. alpontja a következĘ 2.1.10. alponttal egészül ki:
„2.1.10. Az elosztási átszállítási díjat a 2. § (1) bekezdés ab) alpont abd) alpontja szerinti átadásátvételi ponton mért földgáz mennyiség alapján számított hĘmennyiségre kell megfizetni.”

6. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

1. Az R5. 4. melléklet 1.1.4. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„1.1.4. A tĘkeköltség reál hozamtényezĘje a földgázszállítók által végzett tevékenység esetében
minden felhasználó ellátása tekintetében:
THSZ: 8,78 %.
Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig a földgázelosztók és a
földgáztárolók által végzett tevékenység tĘkeköltségének reál hozamtényezĘje:
THESZ: a tĘkeköltség reál hozamtényezĘje egységesen 2,28%.
A földgázelosztók és a földgáztárolók által a nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók
ellátásának mértékéig végzett tevékenység tĘkeköltségének reál hozamtényezĘje:
THV: a tĘkeköltség reál hozamtényezĘje: földgázelosztás esetében: 8,29%, földgáztárolás esetében:
10,05%.”
2. Az R5. 4. melléklet 1.1.7. pont 1.1.7.1. alpontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„1.1.7.1. A Hivatal az alap-és kapacitásdíjakat, valamint az elosztási átszállítási díjat az indexált
árbevétel-tömeg és a legutolsó rendelkezésre álló adatok (naturália, mennyiség) alapján határozza
meg, amely díjmeghatározás során a felhasználók érdekeinek figyelembevételével, mérlegeléssel
dönt a figyelembe vehetĘ kapacitás-lekötések mértékérĘl.”
3. Az R5. 4. melléklet 1.1.7. pontja a következĘ 1.1.7.7. alponttal egészül ki:
„1.1.7.7. Az elosztási átszállítási díj megállapításakor az átszállításhoz kapcsolódó indokolt
költségelemeknek az elosztási díj számításakor figyelembe vett közvetlen és közvetett indokolt
költségek összegéhez, illetve az összesen elosztott mennyiséghez viszonyított aránya kerül
figyelembevételre, tekintettel az 1.1.7.1. pontra. Egyebekben a díjszámítás menete a fentiekkel
megegyezĘ.”
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7. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

Az R6. 2. melléklet címe és 1-2. pontja szerinti táblázat helyébe a következĘ cím és táblázat lép:

„A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2013. elsĘ negyedévre, valamint a felek köre
1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedĘ által értékesítendĘ, nem földgáztárolóból
származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:
SzerzĘdött egyetemes
szolgáltató

Földgázforrás mennyisége
(TJ)

Nem hazai termelésbĘl
beszerzett földgázforrás ára
(USD/GJ)

1031
932

12,492
12,492

Hazai termelésbĘl
beszerzett
földgázforrás ára
(Ft/MJ)
-

1915

-

0,639

1372

12,492

-

2032

-

0,653

-

-

-

FėGÁZ Zrt.
E.ON Energiaszolgáltató
Kft.
E.ON Energiaszolgáltató
Kft.
GDF SUEZ Energia
Magyarország Zrt.
GDF SUEZ Energia
Magyarország Zrt.
TIGÁZ Zrt.

2. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedĘ által értékesítendĘ, földgáztárolóból származó
földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:
SzerzĘdött egyetemes szolgáltató
Alpiq Csepeli ErĘmĦ Kft.
FėGÁZ Zrt.
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
ISD POWER Kft.
TIGÁZ Zrt.

Földgázforrás mennyisége
(TJ)
8762
7425
9783
-

Földgázforrás ára (Ft/MJ)
2,517
2,338
2,354
-

„

8. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedĘre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésĦ földgáz legmagasabb
hatósági ára és mennyisége 2013. elsĘ negyedévre
A volt közüzemi nagykereskedĘ
E.ON Földgáz Trade Zrt.

Földgázforrás mennyisége (TJ)
3947

Földgázforrás ára (Ft/MJ)
0,671

„

9. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésĦ földgáz legmagasabb
hatósági ára és mennyisége 2013. elsĘ negyedévre
Egyetemes szolgáltató
FėGÁZ Zrt.
TIGÁZ Zrt.

Földgázforrás mennyisége (TJ)
2749
3762

Földgázforrás ára (Ft/MJ)
1,629
0,873

„
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10. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez
„5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/A. § szerinti földgázforrás ára 2013. elsĘ negyedévre, valamint a felek köre
1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedĘ által értékesítendĘ földgázforrás legmagasabb
hatósági ára a szerzĘdésben foglalt mennyiségekre tekintettel tárolóból és nem tárolóból származó földgáz
megosztásban:
SzerzĘdött egyetemes szolgáltató

Nem földgáztárolóból beszerzett
földgázforrás ára (USD/GJ)

OERG Kft.

6,763

Földgáztárolóból beszerzett
földgázforrás ára
(Ft/MJ)
2,650

„

11. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez
„6. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A termelĘ által a 3. és 4. melléklet alapján átadott földgáz mennyiség után fizetendĘ
hozzájárulások mértéke 2013. elsĘ negyedévére
kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás
kiegyenlítĘ hozzájárulás

0,087 Ft/MJ
0 Ft/MJ

„

12. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes
szolgáltatási árai (Ft/kWh)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

A
Árszabások
A1
- lakossági felhasználók esetében
1320 kWh/év fogyasztásig
- lakossági felhasználók esetében
az éves fogyasztás 1320 kWh-t
meghaladó részére
- nem lakossági felhasználók esetében
A2
- csúcsidĘszak
- völgyidĘszak
A3
- csúcsidĘszak
- völgyidĘszak
B Alap
H

B
EDF
DÉMÁSZ Zrt.

C
E.ON
Energiaszolgáltató Kft.

D
ELMĥ
Nyrt.

E
ÉMÁSZ
Nyrt.

19,09

18,06

18,92

18,72

20,13

20,35

20,16

19,94

22,28

22,53

22,31

22,07

25,99
15,52

28,43
17,31

27,42
16,69

25,39
15,45

26,25
15,69
13,19
13,19

30,82
19,58
13,58
13,58

27,42
16,69
13,24
13,24

25,39
15,45
12,80
12,80

„
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13. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható
kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei
1.
2.
3.
4.
5.

A.
Egyetemes szolgáltató
EDF DÉMÁSZ Zrt.
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
ELMĥ Nyrt.
ÉMÁSZ Nyrt.

B.
Árrés (Ft/kWh)
1,316
1,316
1,316
1,316

„

Ajka

AlmásfüzitĘ

Baja
Balatonfüred
Bokod
Bonyhád

Budaörs

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest

Budapest
Budapest
Budapest

Budapest

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Település

Sorszám

Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú
erĘmĦ
Alpiq Csepel Kft. - kazán
Budapesti ErĘmĦ Zrt. - Kelenföldi
ErĘmĦ - 1117 Budapest, Budafoki út
52.
Budapesti ErĘmĦ Zrt. - Kispesti
ErĘmĦ - 1184 Budapest, Nefelejcs
utca 2.
Budapesti ErĘmĦ Zrt. - Újpesti
ErĘmĦ - 1045 Budapest, Tó utca 7.
Budapesti RendĘr-fĘkapitányság
Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.
CHP-ErĘmĦ Kft.
FĘtáv-Komfort Kft. - 1141 Budapest,
Mogyoródi út 41-43.

Dalkia Energia Zrt.

Bajatechnik Kft.
Consorg-Energo Kft.
Vértesi ErĘmĦ Zrt.
Dalkia Energia Zrt.

FüzitĘ GM EnergiatermelĘ Kft.

Bakonyi ErĘmĦ Zrt.

ÉrtékesítĘ megnevezése

C

D

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.
Csepeli HĘszolgáltató Kft.
Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.

Primer Ajkai TávhĘszolgáltatási Kft.
ALFEN AlmásfüzitĘi Energetikai és
Szolgáltató Kft.
Baja Energetika Kft.
FüredhĘ TávhĘszolgáltatási Kft.
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
„FĥTėMĥ” Kft.
BTG Budaörsi Településgazdálkodási
Kft.

TávhĘszolgáltató megnevezése

Az értékesítĘi díjak

0

0
2 705
0

3 574

3 345

3 946

0

4 565

0

0
0
2 746
0

0

eFt/MW/év
7 286

ÉrtékesítĘi
teljesítménydíj

E

4 921

3 998
1 868
4 129

3 912

3 600

3 739

3 585

1 357

4 901

4 634
4 344
2 169
4 988

3 788

Ft/GJ
2 332

ÉrtékesítĘi
hĘdíj

F

•

1.

B

A

„1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

14. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez
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Budapest

Budapest

Budapest

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Csongrád
Csorna
Debrecen

Debrecen

Debrecen

Debrecen
Dorog

Dunakeszi

Dunaújváros

Dunaújváros

Dunaújváros

Dunaújváros

Eger

Érd

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Debreceni HĘszolgáltató Zrt.

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.
Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.
Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.
Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.
Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.
Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.
Csongrádi KözmĦ Szolgáltató Kft.
Csornai HĘszolgáltató Kft.
Debreceni HĘszolgáltató Zrt.

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.

Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.

Debreceni HĘszolgáltató Zrt.

DotEnergo Energetikai és
Épületgépészeti Zrt.
E.ON EnergiatermelĘ Kft.
Debreceni HĘszolgáltató Zrt.
Dorogi ErĘmĦ Kft.
PROMTÁVHė Szolgáltató Kft.
TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és
Saphire Sustainable Development Zrt.
Szolgáltató Kft.
Dunaújvárosi Víz-, CsatornaDunaújvárosi HĘszolgáltató Kft.
HĘszolgáltató Kft.
Energott FejlesztĘ és VagyonkezelĘ
Dunaújvárosi Víz-, CsatornaKft.
HĘszolgáltató Kft.
Dunaújvárosi Víz-, CsatornaHF. Formula Kft.
HĘszolgáltató Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-,
ISD Power Kft.
HĘszolgáltató Kft.
EVAT Egri VagyonkezelĘ és TávfĦtĘ
EBT Energia Kft.
Zrt.
Dalkia Energia Zrt.
ÉrdhĘ TávhĘ TermelĘ és Szolgáltató Kft.

FĘtáv-Komfort Kft. - 1184 Budapest,
Lakatos utca 44/B.
FĘtáv-Komfort Kft. - 1097 Budapest,
Gyáli út 17-19.
FĘtáv-Komfort Kft. - 1142 Budapest,
Tatai út 95.
FĘvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Green-R Energetika Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.
MVM Észak-Budai FĦtĘerĘmĦ Kft.
Sinergy Kft.
Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.
Csoterm Kft.
Csornai Kogenerációs ErĘmĦ Kft.
Alföldi Nyomda Zrt.
Debreceni HĘszolgáltató Szerviz,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

•

4 676

4 517

4 035

3 567

5 866

4 223

5 387

4 342
2 835

4 342

1 927

1 000
5 194
3 998
4 557
4 043
3 890
2 183
5 141
3 420

4 996

5 270

5 027
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0

0

0

5 000

3 820

0

0

3 982
14 190

6 412

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
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Kaposvár

Kapuvár

Kazincbarcika

Kiskunfélegyháza Dalkia Energia Zrt.
Kiskunhalas
Halas-T Kft.
Kisvárda
Dalkia Energia Zrt.

Körmend

KĘszeg
Mátészalka
Miskolc

46.

47.

48.

49.
50.
51.

52.

53.
54.
55.

59.
60.
61.
62.
63.
64.

58.

57.

56.

Hajdúszoboszló
Inota

44.
45.

Heat Invest Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft.
MVM MIFĥ Kft. - Hold u. hrsz.
Miskolc
23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz.
23358/8
MVM MIFĥ Kft. - Miskolc, Bánki
Miskolc
Donát u. 17.
MVM MIFĥ Kft. - Miskolc,
Miskolc
Szarkahegy u. 21.
Mosonmagyaróvár MESZ Mosonmagyaróvár Kft.
NagykĘrös
Perkons Kft.
Nyíregyháza
E.ON EnergiatermelĘ Kft.
Oroszlány
Vértesi ErĘmĦ Zrt.
Ózd
Ózdi ErĘmĦ Kft.
Paks
MVM Paksi AtomerĘmĦ Zrt.

Thermo-Med Kft.

Kazinc-Therm FĦtĘerĘmĦ Kft.

Zöld Láng Energetikai és Szolgáltató
Kft.

E.ON EnergiatermelĘ Kft.

Dalkia Energia Zrt.
VPP EnergiatermelĘ Kft.

VárosüzemeltetĘ és Fenntartó Kft.
Dunaújvárosi HĘszolgáltató Kft.
Nyíregyházi TávhĘszolgáltató Kft.
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
Ózdi TávhĘtermelĘ és Szolgáltató Kft.
Duna Center Therm Kft.

Miskolci HĘszolgáltató Kft.

Miskolci HĘszolgáltató Kft.

Miskolci HĘszolgáltató Kft.

TIMPANON VagyonkezelĘ és
Szolgáltató Kft.
Dunaújvárosi HĘszolgáltató Kft.
Halasi Városgazda Zrt.
KISVÁRDAI KÖZMĥ Szolgáltató Kft.
RÉGIÓHė Regionális HĘszolgáltató
Kft.
KĘszegi TávhĘszolgáltató Kft.
SzalkatávhĘ Kft.
Miskolci HĘszolgáltató Kft.

Kapuvári HĘszolgáltató Kft.

PROMTÁVHė Szolgáltató Kft.
GödöllĘi TávhĘszolgáltató Kft.
Városgondozási Zrt.
GyĘri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.
Várpalotai Közüzemi Kft.
Kaposvári Önkormányzati VagyonkezelĘ
és Szolgáltató Zrt.

0
0
4 808
2 841
0
2 874

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

6 072

0

0

0
0

8 208

14 190
0
0

4 567
4 964
4 997
1 520
4 080
929

4 723

4 466

4 420

4 614
5 239
3 619

3 998

6 500
5 480
4 693

3 916

5 738

4 585

4 500
4 509

3 601

2 835
4 484
4 259

•

GyĘri ErĘmĦ Kft.

GyĘr

43.

Dorogi ErĘmĦ Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Dalkia Energia Zrt.

Esztergom
GödöllĘ
Gyöngyös

40.
41.
42
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87.

86.

85.

84.

83.

82.

81.

80.

76.
77.
78.
79.

75.

74.

73.

72.

68.
69.
70.
71.

67.

65.
66.

Pannon HĘerĘmĦ Zrt.
NitrogénmĦvek Zrt.

PÉTÁV Pécsi TávfĦtĘ Kft.
„PÉTKOMM” Kft.
Püspökladányi VárosüzemeltetĘ és
Püspökladány
KISERėMĥ PLD Kft.
Vízszolgáltató Kft.
Salgótarján
Saphire Sustainable Development Zrt. Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján
Perkons Bio Kft.
Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján
Perkons Tarján Kft.
Salgó Vagyon Kft.
Sárbogárd
Perkons Kft.
Cothec Kft.
PatakhĘ Energiaszolgáltató Nonprofit
Sárospatak
Sinergy Kft.
Kft.
KiserĘmĦ SRV 2005
Sárvár
SÁRVÁR TávhĘ Kft.
Energiaszolgáltató Kft.
Sárvár
RábahĘ Kft.
SÁRVÁR TávhĘ Kft.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
Sátoraljaújhely
Cothec Kft.
Erzsébet Kórháza
Siklós
Perkons SKL Kft.
SIKLÓSI TÁVHė Nonprofit Kft.
Sopron
Dalkia Energia Zrt.
Sopron Holding Zrt.
Sopron
Soproni ErĘmĦ Kft.
Sopron Holding Zrt.
Százhalombatta
Dunamenti ErĘmĦ Zrt.
„SZÁKOM” Kft.
ALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged,
Szeged
Szegedi HĘszolgáltató Kft.
ErĘs János u. 1.
ALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged,
Szeged
Szegedi HĘszolgáltató Kft.
TemetĘ u. 2.
ALFA-NOVA Kft. - 6724 Szeged,
Szeged
Szegedi HĘszolgáltató Kft.
FĦtĘmĦ u. 1.
Szeged
Szegedi VízmĦ Zrt.
Szegedi HĘszolgáltató Kft.
SZÉPHė Székesfehérvári
Székesfehérvár
Székesfehérvári FĦtĘerĘmĦ Kft.
Épületfenntartó és HĘszolgáltató Zrt.
Szekszárd
Pannon-Kogen Kft.
ALFA-NOVA Kft.
SzentlĘrinci Közüzemi Közhasznú
SzentlĘrinc
SzentlĘrinci Geotermia Zrt.
Nonprofit Kft.
ARIES Ipari, Kereskedelmi és
Szigetszentmiklós Dalkia Energia Zrt.
Szolgáltató Kft.

Pécs
PétfürdĘ

0

0

0

4 740

0

0

0

0

0
0
4 432
2 679

0

0

0

0

0
0
0
0

0

5 470
4 080

5 356

3 654

3 998

5 586

1 000

5 157

5 157

6 748

5 148
4 611
4 674
3 332

5 847

4 939

4 516

3 564

3 564
3 349
6 678
4 779

4 725

2 528
1 876
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Szolnok

Szolnok
Szombathely
Tapolca

Tatabánya

Tatabánya
Tiszaújváros
Vác
Vác

Vasvár

Veszprém

88.

89.
90.
91.

92.

93.
94.
95.
96.

97.

98.

Veszprém-Kogeneráció
EnergiatermelĘ Zrt.

KOMTÁVHė Zrt.
TiszaSzolg 2004 Kft.
Váci TávhĘ Kft.
Váci TávhĘ Kft.
RÉGIÓHė Regionális HĘszolgáltató
Kft.
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt.

KOMTÁVHė Zrt.

ALFA-NOVA Kft.
Szombathelyi TávhĘszolgáltató Kft.
Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

0

6 175
6 072
0
0

2 619

0
0
0

0

4 557

2 486

4 978
3 742
5 055
5 158

4 912

5 100
4 358
3 564

3 011

”

•

Vasi Triász Kft.

ALFA-NOVA Bioenergia TermelĘ és
Szolgáltató Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Szombathelyi ErĘmĦ Zrt.
Tapolcai Kogenerációs ErĘmĦ Kft.
Kórházi Energia Központ Kft. Tatabánya Szent Borbála Kórház
Tatabánya ErĘmĦ Kft.
Tisza-Therm FĦtĘerĘmĦ Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Poligen V Kft.
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15. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

A távhĘszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja
helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„1. A távhĘszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

B

Település

Ajka
Ajka
AlgyĘ

C

TávhĘszolgáltató

PRIMER Ajkai TávhĘszolgáltatási Kft.
Bakonyi ErĘmĦ Zrt.
Dalkia Energia Zrt.
ALFEN AlmásfüzitĘi Energetikai és Szolgáltató
AlmásfüzitĘ
Kft.
Baj
KOMTÁVHė Zrt.
Baja
Baja Energetika Kft.
Balatonfüred
FüredhĘ TávhĘszolgáltatási Kft.
Berettyóújfalu
Herpály-Team ÉpítĘipari és Szolgáltató Kft.
Bokod
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
Bonyhád
„FĥTėMĥ” Kft.
Budaörs
BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
Budapest
Dalkia Energia Zrt.
Budapest
Budapesti TávhĘszolgáltató Zrt.
Budapest
Csepeli HĘszolgáltató Kft.
Cegléd
Dalkia Energia Zrt.
Celldömölk
Cellenergo Kft.
Csongrád
Csongrádi KözmĦ Szolgáltató Kft.
Csorna
CsornahĘ Kft.
Debrecen
Debreceni HĘszolgáltató Zrt.
Debrecen
DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.
Dombóvár
Dalkia Energia Zrt.
Dorog
PROMTÁVHė Szolgáltató Kft.
TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Dunakeszi
Kft.
Dunaújváros
Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-HĘszolgáltató Kft.
Eger
EVAT Egri VagyonkezelĘ és TávfĦtĘ Zrt.
Érd
ÉrdhĘ TávhĘ TermelĘ és Szolgáltató Kft.
Esztergom
PROMTÁVHė Szolgáltató Kft.
GödöllĘ
GödöllĘi TávhĘszolgáltató Kft.
Gyöngyös
Városgondozási Zrt.
GyĘr
GyĘri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Hajdúböszörmény Riáma-First Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

D
Lakosság
értékesítés
után
kapott
fajlagos
támogatás
Ft/GJ
1 004
0
888
2 894
1 224
3 838
2 226
2 171
1 946
1 878
3 259
1 688
1 899
809
3 167
2 343
3 237
4 432
3 357
0
1 788
3 065
1 753
4 294
1 873
1 843
1 987
1 188
1 187
1 981
1 496
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

•
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Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
HódmezĘvásárhely
Inota
Kaposvár
Kapuvár
Kazincbarcika
Kecskemét

Hajdúnánási ÉpítĘ és Szolgáltató Kft.
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.
HódmezĘvásárhelyi VagyonkezelĘ Zrt.
Várpalotai Közüzemi Kft.
Kaposvári VagyonkezelĘ Zrt.
Kapuvári HĘszolgáltató Kft.
TIMPANON VagyonkezelĘ és Szolgáltató Kft.
Kecskeméti Termostar HĘszolgáltató Kft.
Keszthelyi VárosüzemeltetĘ Egyszemélyes
Keszthely
Nonprofit Kft.
Kiskunfélegyháza Dunaújvárosi HĘszolgáltató Kft.
Kiskunhalas
Halasi Városgazda Zrt.
Kisvárda
KISVÁRDAI KÖZMĥ Szolgáltató Kft.
Komárom
Komáromi TávhĘ Kft.
Komló
Komlói FĦtĘerĘmĦ Zrt.
Körmend
RÉGIÓHė Regionális HĘszolgáltató Kft.
KĘszeg
KĘszegi TávhĘszolgáltató Kft.
Makó
Makói Kommunális Nonprofit Kft
Mátészalka
Mátészalkai TávhĘszolgáltató Kft.
MezĘhegyes
MezĘhegyesi TávhĘszolgáltató Nonprofit Kft.
Miskolc
MIHė Kft.
Mohács
MOHÁCS-Hė Kft.
Mór
MÓRHė Kft.
Mosonmagyaróvár VárosüzemeltetĘ és Fenntartó Kft.
Nagyatád
Cothec Kft.
NagykĘrös
Dunaújvárosi HĘszolgáltató Kft.
Nyergesújfalu
DISTHERM Kft.
Nyírbátor
Nyírbátori Városüzemeltetési Kkh. Nonprofit Kft.
Nyíregyháza
NYÍRTÁVHė Nyíregyházi TávhĘszolgáltató Kft.
Nyíregyháza
Energocoop Kft.
Oroszlány
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
Ózd
Ózdi TávhĘtermelĘ és Szolgáltató Kft.
Paks
Duna Center Therm Kft.
Pécs
PÉTÁV Pécsi TávfĦtĘ Kft.
PétfürdĘ
„PÉTKOMM” Kft.
Pornóapáti TávhĘ és KözmĦszolgáltató
Pornóapáti
Szövetkezet
Putnok
Városi Kommunális Gondnokság
Püspökladányi VárosüzemeltetĘ és Vízszolgáltató
Püspökladány
Kft.
Salgótarján
Salgó Vagyon Kft.
Sárbogárd
Cothec Kft.
Sárospatak
PatakhĘ Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
Sárvár
Sárvár TávhĘ HĘtermelĘ és Szolgáltató Kft.
Sátoraljaújhely
Cothec Kft.
Siklós
SIKLÓSI TÁVHė Nonprofit Kft.
Siófok
Termofok Kft.

2 984
3 098
2 943
4 110
3 156
4 818
3 618
2 590
5 139
1 953
2 175
4 350
684
3 085
1 356
1 229
2 512
2 502
1 396
2 915
4 264
2 956
3 172
2 320
1 581
1 655
615
5 891
2 392
539
2 767
328
526
1 326
2 704
3 548
4 560
6 951
3 226
2 244
4 869
4 209
2 518
3 010
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76.
77.
78.
79.
80.

Sopron
Sopron
Szarvas
Százhalombatta
Szeged

81.

Székesfehérvár

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Szekszárd
Szentendre
Szentes
Szentgotthárd
SzentlĘrinc
Szigetszentmiklós
Szigetvár
Szolnok
Szombathely
Tapolca
Tata
Tatabánya
Tiszaújváros
Vác
Várpalota
Vasvár

98.

Veresegyház

99.
100.
101.

Veszprém
Záhony
Zirc

SOPRON Holding Zrt.
Soproni ErĘmĦ Kft.
Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
„SZÁKOM” Kft.
Szegedi HĘszolgáltató Kft.
SZÉPHė Székesfehérvári Épületfenntartó és
HĘszolgáltató Zrt.
ALFA-NOVA Kft.
Városi Szolgáltató Zrt.
Szentes Városi Szolgáltató Kft.
RÉGIÓHė Regionális HĘszolgáltató Kft.
SzentlĘrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.
ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szigetvári TávhĘ Szolgáltató Kft.
ALFA-NOVA Kft.
Szombathelyi TávhĘszolgáltató Kft.
Városgazdálkodási Kft.
Tatai TávhĘszolgáltató Kft.
KOMTÁVHė Zrt.
TiszaSzolg 2004 Kft.
Váci TávhĘ Kft.
Várpalotai Közüzemi Kft.
RÉGIÓHė Regionális HĘszolgáltató Kft.
Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági
MĦszaki Ellátó Szervezet
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
HĘtáv Kft.
Dalkia Energia Zrt.
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2 728
0
212
520
1 963
3 729
2 427
2 455
334
2 304
2 115
2 292
3 152
3 149
2 272
1 495
990
4 151
2 150
3 005
2 166
2 169
0
2 768
2 628
724
”
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A vidékfejlesztési miniszter 137/2012. (XII. 22.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §
a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 30. pont b) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában: fiatal mezõgazdasági termelõ:
az a természetes személy,]
„b) aki
ba) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet,
bb) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet, vagy
bc) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2012. évben
igényelhetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet”
[alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal
rendelkezik;]
(2) Az R. 3. §-a a következõ 43. ponttal egészül ki:
[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]
„43. elkülönített nyilvántartás: azon támogatott mûvelet megvalósítását eredményezõ eseményekrõl szóló külön
nyilvántartás, illetve külön analitikus nyilvántartás eredeti bizonylatai, melyek a támogatási határozattal jóváhagyott
mûvelethez kapcsolódóan az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzetére hatást gyakorolnak, azzal hogy könyvvezetési
kötelezettség esetén az ügyfél kiadásait, valamint – ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ahhoz
joghatást fûz – a bevételeit is tartalmazza, szabályzatban meghatározott helyen, bármikor ellenõrizhetõen tárolt,
õrzött módon, az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig, de legalább a vonatkozó jogszabályokban elõírt iratmegõrzési
határidõig.”

2. §

Az R. 16/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16/B. § (1) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint
augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani, kivéve a Technikai Segítségnyújtás intézkedést, valamint a 2. §
(1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti intézkedést.
(2) A 8. § (2) bekezdésétõl eltérõen az (1) bekezdés alapján benyújtott kifizetési kérelmek esetén egy ügyfél egy
kifizetési kérelem-benyújtási idõszakban több kérelmet is benyújthat, ha
a) a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt vagy
b) a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy
c) az ugyanazon idõszakban benyújtott kérelmét legkésõbb az újonnan benyújtott kérelme elõterjesztésével
egyidejûleg visszavonja.
(3) A kifizetési kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus
ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus ûrlapon, szkennelés
útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez. Az elektronikus úton benyújtott kifizetési kérelmek esetén
a kifizetési kérelemben szereplõ adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem
kizárólag a benyújtási idõszakban, a benyújtást követõ 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthetõ elõ.
Az ügyintézési határidõt a módosításra nyitva álló idõszak leteltétõl kell számítani.
(4) Jogszabály eltérõ rendelkezése alapján a kifizetési kérelmet a (3) bekezdéstõl eltérõen postai úton kell benyújtani.
A postai úton benyújtott kifizetési kérelmek esetén a kifizetési kérelemben szereplõ adatokra, a kifizetési kérelemhez
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csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag az eredeti kérelem benyújtásának hónapjában
terjeszthetõ elõ.”
3. §

Az R. 17. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, ha a kifizetési kérelem részben vagy egészben a Tv. 42. §
(2a) bekezdésében meghatározott helyesbíthetõ eltérés miatt került elutasításra és jogorvoslati eljárás van
folyamatban a kérelem kapcsán, az ügyfél az elutasított összegre nézve újabb kifizetési kérelmet nyújthat be a mûvelet
megvalósulását követõ évben megnyíló kifizetési kérelem benyújtási idõszakban. A kifizetési kérelem elbírálása során
a Tv. 42. § (2a) bekezdését kell alkalmazni.”

4. §

Az R. 19. § (6) és (7) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A számviteli bizonylaton az ügyfélnek fel kell tüntetnie a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás
elszámolására benyújtásra került” rájegyzést azzal, hogy a Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében benyújtott
elszámolás esetére a támogatási határozat azonosító számának feltüntetését elõíró kötelezettség nem vonatkozik,
azonban a projektazonosító szám feltüntetése kötelezõ.
(7) Kifizetés alapját csak a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ számviteli bizonylaton szereplõ kiadás képezheti.
Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdésben foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy
az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.”

5. §

(1) Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget az EKB által közzétett, a támogatási kérelem benyújtás évének
január 1-jén érvényes hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra, majd az így kapott összeget el kell osztani
1 EUME SFH alapon számított értékével.”
(2) Az R. 21. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az intézkedés részletes feltételeit meghatározó jogszabály úgy rendelkezik, hogy a támogatási
jogosultság ellenõrzése során az üzemméret számításához meghatározott idõszak (év) adatait szükséges alapul venni,
akkor a (2) és (3) bekezdéstõl eltérõen az üzemméret számításához az SFH az intézkedés részletes feltételeit
meghatározó jogszabályban meghatározott idõszak (év) január 1-jén hatályos értékeivel kell számolni, továbbá
az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget az EKB által közzétett az intézkedés részletes feltételeit
meghatározó jogszabályban meghatározott idõszak (év) január 1-jén érvényes, hivatalos középárfolyamon kell
átszámítani euróra.
(7) Egy EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró.”

6. §

Az R. 25. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Felújítással, korszerûsítéssel járó beruházás a támogatási kérelem befogadását megelõzõen az elõzetes helyszíni
szemlét követõen az ügyfél saját felelõsségére kezdhetõ meg. Amennyiben az ügyfél a helyszíni szemlét megelõzõen
megkezdi a beruházást, vagy ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a beruházás a támogatási kérelem befogadását
megelõzõen nem kezdhetõ meg, és a támogatási kérelem alapján indult eljárás során megállapításra kerül, hogy
a szemlét vagy a támogatási kérelem befogadását megelõzõen a beruházás megkezdõdött, akkor az a támogatási
kérelem érintett pontozási szint vonatkozásában történõ elutasítását vonja maga után. Amennyiben a fentiek
a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerülnek megállapításra, úgy a támogatás érintett pontozási szintjére
vonatkozóan az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.”

7. §

Az R. 25/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Mentesül az ügyfél az (1) bekezdés a) pontjában nevesített feltétel alól, ha a beruházását az eredetileg megjelölt
helyett más megvalósítási helyen kívánja megvalósítani, és erre vonatkozó kérelmét legkésõbb az elsõ kifizetési
kérelem benyújtására nyitva álló idõszak lejártát megelõzõ hatvanadik napig elõterjeszti. Megvalósítási hely
módosítására irányuló kérelmet az ügyfél egy alkalommal terjeszthet elõ. A beruházás megvalósítását az ügyfél
kizárólag a saját felelõsségére kezdheti meg az MVH által hozott, a megvalósítási hely módosítása iránti kérelemnek
helyt adó határozat kézhezvételét megelõzõen.
(4) Kifizetési kérelmet az ügyfél, amennyiben arra kötelezett, a 24. § (1) bekezdésében foglalt – vagy amennyiben
egyéb jogszabály az elsõ kifizetési kérelem benyújtásáról eltérõen rendelkezik, úgy a külön jogszabályban
meghatározott eltérõ – rendelkezések sérelme nélkül köteles benyújtani.”
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8. §

(1) Az R. 29. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A javaslatot a VM-MGI-hez kell benyújtani, amely azt szakvéleményével együtt 30 napon belül továbbítja az IH-hoz.
Ezt követõen az IH a javaslatról 30 napon belül dönt. A gépkatalógus közzététele elõtt legalább hatvan nappal
beérkezett javaslatban szereplõ gépet vagy technológiai berendezést felveszik a gépkatalógusba.”
(2) Az R. 29. § (8) és (9) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos
– legkésõbb a benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ tizenötödik napon az IH által közleménye útján
hatályba helyezett – gépkatalógusban szereplõ gépekre lehet benyújtani. A kifizetési kérelem esetén a támogatási
kérelem benyújtási idõszak elsõ napján hatályos – legkésõbb a benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ
tizenötödik napon az IH által közleménye útján hatályba helyezett – Gépkatalógust kell alkalmazni.
(9) Ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint elszámolni kívánt gépet
a kifizetési kérelem benyújtásáig a (4)–(6) bekezdésben foglaltak, vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító
jogszabály szerint a gépkatalógusba felveszik a támogatási határozatban szereplõ géppel azonos gépváltozatba,
akkor úgy kell eljárni, mintha az a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ tizenötödik
napon is szerepelt volna az IH által közleménye útján hatályba helyezett gépkatalógusban.”
(3) Az R. 29. § (11) és (12) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési
kérelem benyújtásakor van lehetõsége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplõ gépekkel, technológiai
berendezésekkel egyenértékû gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem
elbírálása során. Egyenértékûnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:
a) szerepel legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos – legkésõbb
a benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ tizenötödik napon az IH által közleménye útján hatályba
helyezett – gépkatalógusban, és beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minõsített
gépcsoportba,
b) a támogatási határozatban szereplõ géppel azonos – betelt gépváltozat esetén IH közleményben ahhoz rendelt új –
gépváltozathoz tartozik,
c) az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusát kivéve korszerûségi mutatója azonos vagy
magasabb, mint a támogatási határozatban szereplõ gép korszerûségi mutatója.
(12) A támogatás a támogatási kérelem módosítását követõen sem haladhatja meg a módosított gépre, technológiai
berendezésre a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások és a támogatás részletes feltételeit
megállapító jogszabályban meghatározott mérték alapján meghatározott támogatási összeget. A támogatási kérelem
módosítása esetében, ha a támogatási kérelem benyújtásakor egyébként alkalmazandó Gépkatalógus nem
tartalmazza az adott gépet, akkor az elsõ olyan, ezt követõen hatályos és az adott jogcím vonatkozásában
alkalmazandó Gépkatalógust kell figyelembe venni, amelyben az adott gép szerepelt.”

9. §

(1) Az R. 30. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Építési beruházás esetében mûszaki ellenõr alkalmazása, valamint építési napló vezetése kötelezõ. Amennyiben
az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerûsége megállapításához szükséges adatokat,
az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. Mûszaki ellenõr alkalmazásának elmulasztása esetén
a jóváhagyott támogatási összeg 10%-kal csökkenthetõ, építési napló vezetésének elmulasztása esetén
az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.
(8) A (7) bekezdéstõl eltérõen az 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget nem meghaladó nem
építési engedély köteles építési beruházás esetén mûszaki ellenõr alkalmazását az MVH felé nem kell igazolni.”
(2) Az R. 30. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Építési beruházás esetén]
„b) az a) pont szerinti módosítás keretében az ügyfél új munkanemet vehet fel, jóváhagyott munkanemen belüli más
építési tétel megvalósítása önmagában nem minõsül a mûszaki tartalom megváltoztatásának, továbbá új munkanem
felvételére az a) pont szerinti módosításon kívül abban az esetben van lehetõség, amennyiben a módosított építési
tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási
határozattal jóváhagyott mûszaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt az építõipari kivitelezési tevékenység
mûszaki ellenõre az MVH által rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozatával minden módosított tételre
kiterjedõen igazolja.”
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10. §

Az R. 31. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 3. számú melléklet SZJ 74.4 vagy TESZOR 7311, 58114, 58133, 58143, 59113, 60103, 63113 sz. alatt felsorolt
szolgáltatások kizárólag az 1974/2006/EK rendelet VI. mellékletének 2.2. pontja szerinti magyarázó táblák és plakátok
készítésére, valamint a megvalósult mûvelet népszerûsítésére fordíthatók.”

11. §

(1) Az R. 35. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MVH a 20. § (4) bekezdésében foglalt elõírás megsértése esetén – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás
van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja,
ezzel egyidejûleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben való jogosulatlan
részvétel miatt megszûnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszûnését megállapító
határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerõre emelkedésének naptári évére és az azt
követõ naptári évre a 2007–2013-as idõszakban az EMVA adott intézkedésére nem nyújthat be támogatási kérelmet,
továbbá a már benyújtott, de jogerõs döntéssel még el nem bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.”
(2) Az R. 35. § (9) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A 24. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van
folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel
egyidejûleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben való jogosulatlan részvétel
miatt megszûnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszûnését megállapító
határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerõre emelkedésének naptári évére és az azt
követõ naptári évre a 2007–2013-as idõszakban az EMVA adott intézkedésére nem nyújthat be támogatási kérelmet,
továbbá a már benyújtott, de jogerõs döntéssel még el nem bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.”
(3) Az R. 35. § (13) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a 25. § (1) bekezdéstõl eltérõen a beruházás a lefolytatott elõzetes
helyszíni szemlét megelõzõen vagy amennyiben a beruházás megkezdése a támogatási kérelem befogadásához
kötött, a támogatási kérelem befogadását megelõzõen megkezdõdött, akkor az az érintett pontozási szint elutasítását
vonja maga után, továbbá az az érintett pontozási szint tekintetében ügyfél által már igénybevett támogatás
vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai alkalmazandóak.”

12. §

Az R. 36/H. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló
a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet] megállapított 19. §
(6) bekezdését, a 19. § (7) bekezdését a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
eljárásokban is alkalmazni kell.”

13. §

Az R. 37. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:]
„d) A Bizottság 65/2011/EU rendelete (2011. január 27.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.”

14. §

Az R. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

15. §

(1) Hatályát veszti
a) az R. 5. § (6) bekezdés b) pontja,
b) az R. 15. § (5) bekezdése,
c) az R. 19. § (8) bekezdés g) pontja, valamint
d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése.
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(2) Hatályát veszti
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése;
b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER
Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
47/2012. (V. 11.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése;
c) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése;
d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) és (3) bekezdése;
e) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése;
f) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése;
g) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 10. §
(1) bekezdése;
h) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése;
i) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 13. §-a;
j) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-tõl nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 15. § (1) és (4) bekezdése;
k) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 22. §
(1) bekezdése;
l) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése;
m) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése;
n) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi
Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2012. (VI. 8.)
VM rendelet 14. § (1) és (3) bekezdése;
o) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez 2012. évtõl nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (1) bekezdése;
p) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló
102/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése;
q) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok
közremûködésével 2012-tõl igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 103/2012. (X. 1.)
VM rendelet 8. § (1) bekezdése.
16. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1)–(3) bekezdéseitõl eltérõen évente
a) január 1–31.,
b) április 1–30.,
c) július 1–31., valamint
d) október 1–31.
között lehet postai úton benyújtani a megvalósítás helye szerinti illetékes MVH kirendeltséghez, az MVH által
a honlapján közzétett formanyomtatványon.”
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17. §

(1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti
közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeirõl szóló 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet [a továbbiakban:
54/2012. (VI. 21.) VM rendelet] 5. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Az igényelhetõ támogatás intenzitása:]
„c) 100%, amennyiben a pályázó közbeszerzési eljárás keretein belül kerül kiválasztásra.”
(2) Az 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyertes pályázóval a miniszter – a támogatási döntésrõl szóló értesítés megküldését követõ hatvan napon belül –
szerzõdést köt, majd a szerzõdés példányait megküldi az MVH-nak.”
(3) Az 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ
(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az írásos szakmai jelentés és a teljesítést alátámasztó dokumentumok megfelelõsége esetén az ügyfél részére
tételes teljesítési igazolás kerül kiállításra.
(1b) A teljesítést igazoló dokumentum birtokában az ügyfél jogosult a kifizetési kérelem összeállítására és
benyújtására a szerzõdésben meghatározott határidõn belül.
(2) A kifizetésrõl és annak mértékérõl vagy a kifizetési kérelem elutasításról szóló határozatot a miniszter
– a bizonylatok megvizsgálása után – hozza meg.”
(4) Az 54/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Amennyiben az ügyfél kiválasztása közbeszerzési eljárás keretein belül valósul meg, az ÁFA összege
a szerzõdésnek megfelelõ mértékben kerül megfizetésre.”

18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. §, a 8. § (2) és (3) bekezdése és a 15. § (2) bekezdése 2013. február 1-jén lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 137/2012. (XII. 22.) VM rendelethez
„3. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Egyéb elszámolható kiadások
A

B

C

D

Költség megnevezése

A beruházás összes
elszámolható költségének
x%-a

A maximálisan elszámolható
költség (Ft)

6%
2%
2%
2%

6 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

2%

2 000 000

2%
6%
6%
6%
6%

2 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000

6%

6 000 000

1
TESZOR

2
3
4
5

35131
58114
58133
58143

6

59113

7
8
9
10
11

60103
6201
6202
6203
62092

12

63111

Villamosenergia-elosztás
Hirdetési hely könyvben
Hirdetési hely napilapban
Hirdetési hely folyóiratban, idõszaki
kiadványban
Hirdetési hely, idõ értékesítése filmben,
video- és televíziómûsorban
Rádiós reklámidõ
Számítógépes programozás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb m.n.s. információtechnológiai,
számítógépes szolgáltatás
Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és
egyéb IT-infrastrukturális szolgáltatás
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13
14
15

631121
63113
661999

16

691016

17
18
19

691019
69203
69204

20
21
22

70211
70221
70222

23
24
25
26
27
28

70223
7111
7112
712011
712012
712013

29

72112

30

72192

31
32

72194
72195

33

722011

34

72203

35
36
37

7311
7320
749012

38
39

749013
749019

40

74902

41

841129

42

91021

Letöltött videotartalom
Internetes reklámhely, -idõ
Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítõ
szolgáltatás
Közjegyzõi szolgáltatás, egyéb jogi
dokumentumok létrehozása
Egyéb jogi szolgáltatás
Adótanácsadás
Vagyonfelügyelõi tevékenység csõd- és
felszámolási eljárás során
PR, kommunikáció tanácsadás
Üzletviteli tanácsadás
Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve
építési projekt
Egyéb üzletviteli tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
Összetétel-, tisztaságvizsgálat-, elemzés
Fizikaitulajdonság-vizsgálat
Összetett mûszaki, elektronikai rendszer
vizsgálata
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti
termékei
Mérnöki, mûszaki kutatás, fejlesztés, kivéve
a biotechnológiát
Agrártudományi kutatás, fejlesztés
Természet- és mérnöktudományi kutatás,
fejlesztés eredeti termékei (kivéve:
biotechnológia)
Közgazdaságtani, üzleti tudományos
kutatás, fejlesztés
Társadalom- és humántudományi kutatás,
fejlesztés eredeti termékei
Reklámügynöki tevékenység
Piac-, közvélemény-kutatás
Nem ingatlannal és biztosítással
kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás,
értékbecslés
Környezetvédelmi tanácsadás
Egyéb m.n.s. tudományos és mûszaki
tanácsadás
Egyéb m.n.s. szakmai, mûszaki és üzleti
szolgáltatás
Egyéb államigazgatási kiegészítõ
szolgáltatás
Múzeum mûködtetése

6%
2%
6%

6 000 000
2 000 000
6 000 000

6%

6 000 000

6%
6%
6%

6 000 000
6 000 000
6 000 000

2%
6%
6%

2 000 000
6 000 000
6 000 000

6%
6%
6%
6%
6%
6%

6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000
6 000 000

6%

6 000 000

6%

6 000 000

6%
6%

6 000 000
6 000 000

6%

6 000 000

6%

6 000 000

2%
2%
6%

2 000 000
2 000 000
6 000 000

6%
6%

6 000 000
6 000 000

6%

6 000 000

6%

6 000 000

12%

6 000 000
”
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A vidékfejlesztési miniszter 138/2012. (XII. 22.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú
agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták
genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, aki vagy amely regisztrált,
a támogatási kérelmében elfogadott célprogrammal megegyezõ állattartó tenyészettel rendelkezik, és a Tenyészet
Információs Rendszerben a támogatási kérelemben szereplõ állatok tenyészetének állattartójaként – a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti regisztrációs számának feltüntetésével – szerepel, valamint viseli
az állattartás költségeit;”

2. §

Az R1. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet elektronikus úton évente február 1. és 28. között lehet benyújtani az MVH-hoz.”

3. §

Az R1. a következõ 33. §-sal egészül ki:
„33. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú
agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet (a továbbiakban:
138/2012. (XII. 22.) VM rendelet) által megállapított 2. § (1) bekezdés 1. pontját a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatás
részletes feltételeirõl szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen a tejtermelõ szarvasmarha gondozását végzõ minden személlyel
a takarmányozási receptúra tartalmát évente legalább egyszer az alkalmazáshoz szükséges mértékben
megismertetni. A takarmányozási receptúrához kapcsolódó elméleti és gyakorlati oktatásról jelenléti ívet kell
felvenni.”

5. §

Az R2. 23. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kifizetési kérelemben bejelentett legelõterület nagysága nem haladhatja meg az állattartó által, a kifizetési
kérelem benyújtásának évét megelõzõ évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmen „állandó legelõ
(legeltetett)”, „egyéb gyep (legeltetett)” vagy „fásított rét-legelõ” hasznosítással bejelentett területek összegét.”

6. §

Az R2. a következõ 31. §-sal egészül ki:
„31. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú
agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet [a továbbiakban:
138/2012. (XII. 22.) VM rendelet] által megállapított 12. § (4) bekezdését a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

7. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erõforrások megõrzése intézkedés keretében a védett
õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták megõrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének
részletes feltételeirõl szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdése a következõ o) ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
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„o) arculati elemek: a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében,
a támogatással megvalósított beruházáson feltüntetett,
oa) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i
1974/2006/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 3.1. szerinti szlogen,
ob) az Európai Unió zászlajának logója,
oc) a Darányi Ignác Terv logója,
od) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) logója.”
8. §

(1) Az R3. 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ex situ megõrzés célprogram esetén támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki vállalja, hogy a tenyésztési
programban elõírt tenyésztéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése mellett az elismert tenyésztõszervezet által kijelölt,
a fajta fenntartása szempontjából kiemelten fontos)
„c) a tenyészetében lévõ vagy a megvásárolt apaállatot mesterséges termékenyítõ állomáson, várományos bika
telepen, vagy kancafedeztetési állomáson tartja.”
(2) Az R3. 6. §-a a következõ (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 6. melléklet szerinti kötelezõ tenyészetben tartás idõszakának elsõ napja
a) baromfifélék esetén a Baromfi Információs Rendszer szerinti termelésbe állítás napja,
b) a többi állatfaj estében,
ba) ha az állattartó apaállatjelöltet vásárol, akkor az apaállatjelölt vásárlásának napja,
bb) ha az állattartó apaállatjelöltet nevel fel tenyésztési célra, akkor az apaállatjelöltnek a kérelmezõ tenyészetébe
kerülésének napja, ha a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen került az állattartó tenyészetébe az
apaállatjelölt, akkor a támogatási kérelem benyújtásának napja,
bc) ha az állattartó apaállatot vásárol, akkor az apaállat vásárlásának napja.
(6) Az (5) bekezdés b) pont bb) alpontja esetében, amennyiben a támogatásra jogosult a támogatási idõszakban több
támogatási kérelmet nyújtott be, akkor a 6. melléklet szerinti kötelezõ tartási idõszak kezdete a legutolsó támogatási
kérelem benyújtásának napja.
(7) A 6. melléklet szerinti kötelezõ tenyészetben tartásnak a (6) bekezdésben megállapított naptól kezdõdõen
folyamatosan fenn kell állnia.
(8) A magyar szürke szarvasmarha és a magyar házibivaly fajtákhoz tartozó bika központi felnevelésekor ugyanazon
egyed esetén támogatás maximum két egymást követõ gazdálkodási évben igényelhetõ.
(9) Kos és kecske bak központi felnevelése estén maximum 275 nap támogatható.”

9. §

Az R3. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tenyésztésszervezés célprogram esetén támogatás igénybevételére az az elismert tenyésztõszervezet, vagy
tenyésztõszervezetek szövetsége jogosult, amely vállalja, hogy)
„a) a fajták megõrzéséért, a párosítási terv készítéséért és a vonalfenntartásért felelõs tenyésztésvezetõt alkalmaz
a génmegõrzési feladatok ellátására, és”

10. §

Az R3. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az in vitro megõrzés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási idõszak alatt az adott fajta
egyedeitõl genetikai anyagot mélyhûtve betárolni.
(2) Ha a vállalt feladat teljesítéséhez építéssel járó tevékenység elvégzése szükséges, úgy építési mûszaki ellenõr
alkalmazása vagy megbízása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelezõ, ha a beruházás nem építési engedély
köteles.
(3) Valamennyi gépnek, technológiai elemnek, építõanyagnak, szerkezeti elemnek minõségi tanúsítvánnyal kell
rendelkeznie.”

11. §

Az R3. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tenyésztésszervezés célprogram esetén a támogatásra jogosult köteles a támogatási idõszak kezdetétõl annak
végéig folyamatosan
a) tenyésztésvezetõt, és
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b) ha az elismert tenyésztõszervezet által törzskönyvi ellenõrzésben tartott tenyészetek száma meghaladja a
25 tenyészetet, körzeti tenyésztõt
alkalmazni.”
12. §

Az R3. 12. §-a a következõ (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 8. § a) és b) pontja szerinti kötelezettség vállalás esetén a támogatásra jogosult köteles az ismeretterjesztõ
anyagon, szakkönyvön, honlapon, vagy internetes felületen az arculati elemeket megjeleníteni.
(8) A 8. § c) pontja szerinti rendezvényszervezés esetén a támogatásra jogosult köteles a rendezvény helyén az arculati
elemeket feltüntetni.
(9) A támogatásra jogosult a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárását követõen írásbeli emlékeztetõt
készíteni, és azt a kifizetési kérelemmel együtt megküldeni az MVH-nak.
(10) Az írásbeli emlékeztetõ tartalmazza:
a) a rendezvény helyszínét, idõpontját, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
b) legalább 10 darab, a rendezvény fõbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató
dátumozott fotót.”

13. §

Az R3. 15. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kérelmezõ támogatási kérelme több fajtára irányul, akkor az (1) bekezdés szerinti többletpont a törzskönyvi
nyilvántartás szerinti legalacsonyabb létszámmal rendelkezõ fajta alapján kerül beszámításra.”

14. §

Az R3. 16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A támogatási idõszak alatt a támogatásra jogosult az MVH-hoz benyújtott, az MVH által rendszeresített nyomtatványon
visszavonhatja)
„c) a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti célprogramok esetében a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben
helyt adó támogatási határozatban foglalt támogatási igény legfeljebb 25%-át.”

15. §

Az R3. 19. § (1) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:
(A kifizetési kérelmet gazdálkodási évente, a tárgyévet követõ május 1. és május 31. között lehet postai úton benyújtani
az MVH-hoz, az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon. A nyomtatványnak legalább a következõ
adatokat kell tartalmaznia)
„e) in vitro megõrzés célprogram esetén, amennyiben a vállalt feladat teljesítéséhez építéssel járó tevékenység
elvégzése szükséges:
ea) a jogerõs építési engedély hiteles másolatát – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-mûszaki
tervdokumentációt és mûszaki leírást – vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem
építési engedélyköteles;
eb) engedélyköteles építési tevékenység esetén az ügyfél nevére szóló jogerõs használatbavételi engedély egy
példányát vagy annak hiteles másolatát;
ec) nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a mûszaki átadás-átvételi jegyzõkönyv másolatát;
ed) építéssel érintett terület tulajdoni lapjának másolatát, valamint a térképrészlet másolatát;
ef) amennyiben az építéssel érintett terület nem a kérelmezõ tulajdonában van, akkor a tulajdonos bizonyító erejû
hozzájáruló nyilatkozatát, mely legalább a támogatási idõszakra szól;
eg) az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési normagyûjtemény szerinti bontású számlarészletezõt;
eh) építési mûszaki ellenõr alkalmazását alátámasztó dokumentum másolatát;
ei) építési napló és felmérési napló másolatát;
f) in vitro megõrzés célprogram esetén valamennyi gép, technológiai elem minõségi tanúsítványának másolatát.”

16. §

Az R3. 20. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) In vitro megõrzés célprogram esetén az építéssel járó tevékenységek kivitelezése, valamint a gépek, technológiai
elemek beszerzése csak a szükséges engedélyek, minõségi tanúsítványok megléte esetén támogatható.
(7) In vitro megõrzés célprogram esetén az építési tevékenységek költségeinek kifizetése csak a mûszaki
átadás-átvétel után lehetséges.”
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17. §

Az R3. 21. §-a a következõ (4)–(6) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) In vitro megõrzés célprogram esetén a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenõrzést az MVH minden kifizetési
kérelmet benyújtónál évente elvégzi.
(5) A (4) bekezdés szerinti ellenõrzés során az MVH kikérheti az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium állatgenetikai erõforrások megõrzéséért felelõs részlegének szakmai véleményét
az elõírások betartására vonatkozóan.
(6) Az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenõrzés során kizárólag azon adatok tekinthetõek
a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyek az ENAR nyilvántartásba bejelentésre kerültek és a
nyilvántartásban szerepelnek. Az ENAR nyilvántartásba bejelentett adtok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért
vagy határidõn túli teljesítésért a kérelmezõ felelõs annak minden jogkövetkezményével együtt.”

18. §

Az R3. 22. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a támogatásra jogosult tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram esetén a támogatási idõszakra
vonatkozóan 50%-nál kisebb összegre nyújt be kifizetési kérelmet, mint a támogatási kérelemnek helyt adó vagy
részben helyt adó támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg, akkor a célprogramra vonatkozó
támogatás ötödik gazdálkodási évre vonatkozó részének 50%-a nem kerül kifizetésre.”

19. §

Az R3. a következõ 28. §-sal egészül ki:
„28. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú
agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet (a továbbiakban:
138/2012. (XII. 22.) VM rendelet) által megállapított 1. § (1) bekezdés o) pontját, 6. § (1) bekezdés c) pontját,
6. § (5)–(9) bekezdést, 7. § (1) bekezdés a) pontját, 9. §-át, 11. § (1) bekezdését, 12. § (7)–(10) bekezdését, a 13. §
(1) bekezdés c) pont cc) alpontját, 15. § (6) bekezdését, 16. § (1) bekezdés c) pontját, 19. § (1) bekezdés e) és f) pontját,
20. § (6) és (7) bekezdését, 21. § (4)–(6) bekezdését, a 3. mellékletét, és a 6. mellékletét a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

20. §

(1) Az R3. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R3 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

21. §

Az R3. 13. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „tenyésztésvezetõk” szövegrész helyébe a „tenyésztésvezetõ”
szöveg lép.

22. §

Hatályát veszti az R3. 8. § f) pontja.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelethez
1. Az R3. 3. melléklet 1. pontja szerinti táblázat C:4–C:7 összevont mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
C

4.

5.
Támogatási kérelem szerint
6.

7.
2. Az R3. 3. melléklet 2. pontja szerinti táblázat A:10 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
A

Központi apaállat-jelölt nevelést végez
10.
3. Az R3. 3. melléklet 2. pontja szerinti táblázat C:6-C:9 összevont mezõje helyébe a következõ mezõlép:
C

6.

7.
Törzskönyvi nyilvántartás 2012. január 1-jei
állapota szerint
8.

9.
4. Az R3. 3. melléklet 3. pontja szerinti táblázat C:4-C:7 összevont mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
C

4.

5.
Törzskönyvi nyilvántartás 2012. január 1-jei
állapota szerint
6.

7.
5. Az R3. 3. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Tájékoztatás és ismeretterjesztés”
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6. Az R3. 3. melléklet 4. pontja szerinti táblázat A:8 és az A:9 mezõje helyébe a következõ mezõk lépnek:
A

8.

Az állatállományok genetikai jellemzõit vagy a beltenyésztettség
mértékét meghatározza

9.

Az állatgenetikai erõforrásokkal foglalkozó nemzetközi
szervezetben tagdíjat fizet

7. Az R3. 3. melléklet 4. pontja szerinti táblázat C:4-C:7 összevont mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
C

4.

5.
Törzskönyvi nyilvántartás 2012. január 1-jei
állapota szerint
6.

7.

2. melléklet a 138/2012. (XII. 22.) VM rendelethez
1. Az R3. 6. melléklete szerinti táblázat C:5 és C:6 mezõje helyébe a következõ mezõk lépnek:
C

5.

48

6.

48

2. Az R3. 6. melléklete szerinti táblázat B:10 és C:10 mezõje helyébe a következõ mezõk lépnek:

10.

B

C

6

6
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A vidékfejlesztési miniszter 139/2012. (XII. 22.) VM rendelete
az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 2. alcím tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (3) bekezdése a) és p) pontjában, a 4. alcím tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –
a következõket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének
rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 6. §-a a következõ
(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az engedélyes a 2012. évben július-december tárgyhónapokban elvégzett B012 és B013 technikai kódú
állat-egészségügyi szolgáltatásokról az 5. § (7) bekezdésnek és a 6. § (1) bekezdésnek megfelelõen kiállított számlák
másolatát a 6. § (1) bekezdés szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolva 2013. január 20-áig postai úton
megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnak.”
(2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. §-a a következõ (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Azok az engedélyesek, akiknek a 2012. július 1. és július 27. között elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó támogatási kérelmét az MVH kizárólag a B011 technikai kóddal jelölt állat-egészségügyi szolgáltatások nem
támogathatóságára való hivatkozással jogerõsen – részben vagy teljes egészében – elutasította, 2013. január 20.
napjáig a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatósághoz az (1) bekezdés szerinti, új támogatási kérelmet nyújthatnak be, amelyrõl az MVH a szolgáltatás
elvégzésének idõpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján hoz döntést. A kérelemhez csatolni kell
a 2012. július 1. és július 27. között elvégzett, B011 technikai kóddal jelölt állat-egészségügyi szolgáltatásokról szóló,
elutasított számlák másolatát. Az új támogatási kérelem kizárólag a fentiek miatt elutasított számlát vagy számlákat
tartalmazhat.”
(3) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A B012 és B013 technikai kódú szolgáltatások 2012. évi támogatott igénybevételéhez az 5. § (1) bekezdés szerinti
jóváhagyási kérelmet legkésõbb 2012. december 27-ig kell benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz.”
(4) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása
2. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelet] 2. § 27. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„27. hüvelyes növény: bab, borsó fajok, lencse, csillagfürt, szójabab, szegletes lednek, földimogyoró,”
(2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 2. § 56. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„56. szálas pillangós takarmánynövények: lucerna, bükköny-félék, vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshere, perzsa
here, alexandriai here, lódi here, fonák here, somkóró, takarmány baltacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella,
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borsó fajok, tarka koronafürt, koronás baltavirág, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen növények keveréke,
füves keveréke, illetve ezen növényeket tartalmazó keverék;”
(3) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 2. § 75. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„75. zöldtrágya-növény: olyan vetett növényfaj, amely növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység
javításának céljából fejlõdése vegetatív szakaszában, de legkésõbb a vetést követõ elsõ virágzáskor teljes tömegében
a talajba bedolgozásra kerül, ahol az árvakelés nem minõsül zöldtrágya-növénynek;”
3. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 10. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A legeltethetõ állatállományra vonatkozó elõírások betartása valamennyi célprogram esetén úgy kerül
megállapításra, hogy a 3. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint d) pontjának db)–dc) alpontjai szerinti
célprogramokban támogatott kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területek támogatott területe, valamint az
adott célprogramban elõírt állatsûrûség szorzatának eredménye képezi azt az állategységet, amely a támogatásra
jogosultnak a különbözõ célprogramokban elõírt állatsûrûségi minimum elõírások teljesítéséhez szükséges.”

4. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A gazdálkodási év során kijuttatott hatóanyagdózis kizárólag abban az esetben haladhatja meg az adott
gazdálkodási évi tápanyag-gazdálkodási tervben foglaltakat, ha az a következõ gazdálkodási évre elkészített
tápanyag-gazdálkodási terv adatai alapján a következõ évi fõnövény tápanyag utánpótlása céljából indokolt.”

5. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A vetésszerkezeti elõírások vizsgálatánál azok a területek, amelyekre egy adott évben nem nyújtottak be kifizetési
kérelmet, az adott gazdálkodási évnél egyéb kultúraként kerülnek figyelembevételre.
(9) Ha a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában a zöldtrágya növény beforgatása legkésõbb
2014. október 31-ig megtörténik, akkor a zöldtrágyázást megvalósítottnak kell tekinteni.”

6. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § (1) Ha a támogatásra jogosult a támogatási jogosultsággal érintett ültetvényét kivágja, a kivágás tényét a kivágás
befejezésétõl számított 10 napon belül az MVH honlapján közzétett nyomtatványon be kell jelentenie az MVH-nak.
(2) Ha a kivágás anélkül történt, hogy a támogatásra jogosult a kivágott, támogatási jogosultsággal érintett
ültetvényét újra kívánná telepíteni, akkor az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejûleg, a 26. § (1) bekezdésben
meghatározott, a kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtania az MVH-nak.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott visszavonási kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy
a kivágás az újratelepítés szándékával történt, és a támogatásra jogosult az újratelepítést a kivágás befejezésétõl
számított 12 hónapon belül elvégzi.
(4) A támogatásra jogosultnak az újratelepítés befejezését a megvalósulást követõ 10 napon belül, az MVH honlapján
közzétett nyomtatványon az újratelepített növényfaj megnevezésével együtt be kell jelentenie az MVH-nak.
(5) A támogatásra jogosult kizárólag a (4) bekezdésben meghatározott bejelentés megtétele után nyújthat be olyan
kifizetési kérelmet, amelyben az újratelepített, kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területen lévõ ültetvény
alapján a támogatási összeg kifizetését igényli.”

7. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kifizetési kérelmet a támogatott területekre kell benyújtani. Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ területre vonatkozóan az igényelt vagy az ellenõrzéseket követõen megállapított terület kisebb, mint
a támogatott terület, akkor a kifizetés a támogatásra jogosultság mértéke és a támogatott terület arányában kerül
teljesítésre.”

8. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 52. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 15. § (5) bekezdésben elõírt, a tápanyag-gazdálkodási terv 20. számú
mellékletben foglalt adattartalmának benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy a célprogramra az elõzõ
gazdálkodási évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult.
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(4) Ha a támogatásra jogosult nem tesz eleget a 18. § (7) bekezdésében elõírt, a gazdálkodási napló meghatározott
adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy az intézkedésre az elõzõ gazdálkodási évre jutó támogatási
összeg 15%-ára nem jogosult.”
9. §

(1) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 53. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A 3. § (1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontjában meghatározott célprogramok esetén a támogatásra jogosult az
adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület vonatkozásában a célprogramból a támogatási idõszak
lejáratáig kizárásra kerül és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget
a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha
a) a 27. § (5) bekezdésben foglaltak ellenére a támogatásra jogosult az újratelepítésre nem került ültetvény területére
kifizetési kérelmet nyújt be;
b) nem tesz eleget
ba) a 27. § (1) bekezdésében elõírtak szerinti, az ültetvény kivágására vonatkozó, vagy
bb) a 27. § (4) bekezdésében elõírtak szerinti, az ültetvény újratelepítésére vonatkozó
bejelentési kötelezettségének;
c) a támogatásra jogosult a 27. § (3) bekezdésében meghatározott 12 hónapon belül nem végzi el az ültetvény
újratelepítését;
d) az ültetvény kivágását követõen nem a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület kerül
újratelepítésre a kivágás befejezésétõl számított 12 hónapon belül, vagy
e) az ültetvény részben kerül kivágásra.”
(2) Az R. 53. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a 45. § (2) bekezdése szerinti ellenõrzések során megállapítást nyer, hogy a támogatásra jogosult nem felel
meg a 10. § (1) bekezdésében, a 71. § (4) bekezdés a) pontjában, vagy a 72. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak,
akkor a célprogramból a támogatási idõszak lejártáig kizárásra kerül, és az adott területre kifizetett támogatási
összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.”

10. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 55. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az adminisztratív vagy a helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatásra jogosult nem
rendelkezik a 29. § (3) bekezdés szerinti igazolással, úgy a támogatásra jogosult részére az adott tábla vonatkozásában
az egy gazdálkodási évre járó teljes támogatási összeg nem kerül kifizetésre.”

11. §

(1) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 57. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minõsül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:]
„b) a jogosult terület vonatkozásában az NFA, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vagy a Nemzeti Park Igazgatóság
a földhasználóval kötött haszonbérleti szerzõdést írásban felmondja;”
(2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 57. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minõsül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:
a támogatásra jogosult a 25. § (1) bekezdésben a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem benyújtására meghatározott
határidõnek azért nem tesz eleget, mert]
„ga) 2011. december 31-ig az adott területre az NFA, vagy a Nemzeti Park Igazgatóság a haszonbérleti pályázati
felhívást nem tette közzé vagy a kiírt haszonbérleti pályázati felhívásra benyújtott pályázatot nem bírálta el, és
a kötelezettség átvevõje – a gb) pontban foglalt kivételtõl eltekintve – a szerzõdés megkötésétõl számított 30 napon
belül benyújtja a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet;”

12. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 65. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A célprogram elõírásai:]
„f) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül a fõnövény vonatkozásában szemeskukorica, csemegekukorica
és a napraforgó együttes részaránya legfeljebb 20% lehet;”

13. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 67. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A célprogram elõírásai:
legeltetés esetén:]
„ad) a célprogram harmadik gazdálkodási évének végétõl legalább 0,3 állategység/ha legeltethetõ állatállomány
megléte;”
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14. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 71. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A célprogram elõírásai a célprogram második évétõl:]
„g) a célprogram harmadik gazdálkodási évének végétõl legalább 0,2 állategység/ha legeltethetõ állatállomány
megléte;”

15. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 77. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A célprogram elõírásai:]
„d) a célprogram harmadik gazdálkodási évének végétõl legalább 0,2 állategység/ha legeltethetõ állatállomány
megléte;”

16. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 78. § (4) bekezdés e) pontja a helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A célprogram elõírásai:]
„e) a célprogram harmadik gazdálkodási évének végétõl legalább 0,2 állategység/ha legeltethetõ állatállomány
megléte;”

17. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet a következõ 81/C. §-sal egészül ki:
„81/C. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 139/2012. (XII. 22.)
VM rendelettel [a továbbiakban: 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet] megállapított 27. §-át, 42. § (2) bekezdését, 53. § (6)
bekezdését, 53. § (8) bekezdését a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.”

18. §

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. §

(1) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 14. § (7) bekezdés b) pontjában a „(4) bekezdés szerint” szövegrész helyébe
a „(2) bekezdés szerint” szöveg lép.
(2) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
a) 15. § (5) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)”,
b) 17. § (3) bekezdésében az „MgSzH megyei növény- és talajvédelmi igazgatóságainak” szövegrész helyébe
a „Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságainak”, valamint az „MgSzH Központ” szövegrész
helyébe a „NÉBIH”,
c) 18. § (5) bekezdésében az „MgSzH” szövegrész helyébe a „NÉBIH”,
d) 18. § (7) bekezdésében az „MgSzH-hoz” szövegrész helyébe a „NÉBIH-hez”,
e) 19. § (2) bekezdésében az „MgSzH” szövegrész helyébe a „NÉBIH”,
f) 29. § (3) bekezdésében az „MgSzH” szövegrész helyébe a „NÉBIH”, és
g) 56. § (1) bekezdésében az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „NÉBIH”
szöveg lép.
(3) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 57. §
a) (5) bekezdésében a „túl nem minõsül” szövegrész helyébe a „túl a támogatásra jogosult szempontjából nem
minõsül”,
b) (5) bekezdés g) pontjában a „támogatásra jogosult” szövegrész helyébe a „kötelezettség átvevõje”
szöveg lép.
(4) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 71. § (3) bekezdés b) pontjában és a 72. § (3) bekezdés b) pontjában a „2. évétõl”
szövegrész helyébe a „második gazdálkodási évétõl” szöveg lép.
(5) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18. számú mellékletében
a) a „földhasználó neve, regisztrációs száma;” szövegrész helyébe a „földhasználó neve, regisztrációs száma,
postacíme, elektronikus levélcíme (amennyiben rendelkezik)”,
b) a „gazdaság helye” szövegrész helyébe a „termõterület adatai, minta származási helye: blokkazonosító, helyrajzi
szám, tábla terület, tábla sorszám;”, és
c) a „tábla jele” szövegrész helyébe a „mintavételt végzõ megnevezése (ha a megrendelõ és a mintavevõ nem
ugyanaz)”
szöveg lép.

36746

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 178. szám

(6) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 19. számú mellékletében
a) a „földhasználó neve, regisztrációs száma;” szövegrész helyébe a „földhasználó neve, regisztrációs száma,
postacíme, elektronikus levélcíme (amennyiben rendelkezik)”,
b) a „gazdaság helye” szövegrész helyébe a „termõterület adatai, minta származási helye: blokkazonosító, helyrajzi
szám, tábla terület, tábla sorszám;”, és
c) a „tábla jele” szövegrész helyébe a „mintavételt végzõ megnevezése (ha a megrendelõ és a mintavevõ nem
ugyanaz)”
szöveg lép.
(7) A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 22. számú melléklet
a) 2. sorának F oszlopában „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe „a NÉBIH-hez”,
b) 5. sorának F oszlopában „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe „a NÉBIH-hez”
szöveg lép.
20. §

Hatályát veszti a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
a) 53. § (3)–(5) bekezdése,
b) 23. számú melléklet XII. Gyepgazdálkodás túzok élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram táblázat 178. sor
c) pontja, és
c) 23. számú melléklet XIII. Gyepgazdálkodás élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram táblázat 201. sor c) pontja.

3. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása
21. §

(1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.)
VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló
2012. évi CCIV. törvény XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Nemzeti
támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoport.”
(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 1. § c), h), i) pontjában. 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés
a) pontjában, 5. § (3) bekezdésében, valamint 7. § (1) bekezdésében a „KA-VOSZ” szövegrész helyébe a „KAVOSZ”
szöveg lép.
(3) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8) bekezdésében a „2012. december 31. napjáig” szövegrész helyébe a „2013.
december 31. napjáig” szöveg lép.

4. Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS),
valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó
támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum értékek nemzeti összegeirõl szóló
90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet módosítása
22. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az
ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl
szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum
értékek nemzeti összegeirõl szóló 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet]
a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § E rendelet 1–10. §-ában felsorolt támogatási jogcímekhez kapcsolódó maximális elvi fajlagos támogatási
összegeket az 1. melléklet tartalmazza.”
(2) A 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelet a 3. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezés
23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelethez
A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete a következõ 23. és 24. sorral egészül ki:
„
23.

B012

24.

B013

myxomatózis elleni
vakcinázás
nyulak vérzéses
betegsége (RHDV)
elleni vakcinázás

házinyúl
házinyúl

Vakcinázás:
100 Ft/alkalom/egyed
Vakcinázás:
100 Ft/alkalom/egyed
”

2. melléklet a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelethez
1. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet III. Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram táblázat
21. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

21.) a 834/2007/EK
rendelet ökológiai
termelésre
vonatkozó
szabályainak és
a 889/2008/EK
rendelet
elõírásainak
betartása;

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE és az ellenõrzõ
szerv
adatszolgáltatása
alapján

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

21. a) Csávázott vetõmag felhasználása

S3

S4

21. b) Vetésváltás szabályainak megsértése

S2

S3

21. c) Trágyázás szabályainak megsértése

S3

S4

21. d) A növényvédelem szabályainak
megsértése

S3

S4

2. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet V. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi
elõírásokkal célprogram táblázat 69. e) sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

lehetségesmódja

gyakorisága

Szankció
szintje

Megnemfeleléstípusa

69. e) Az egyéb
kultúra aránya
meghaladja
a 10%-ot

a)
elsõalkalom

69. ea) A részarány
mértéke 10 és 15%
közötti

S7

69. eb) A részarány
mértéke 15% feletti

S8

b)
többszörialkalom
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3. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet VIII. Vízerózió elleni célprogram táblázat 133. sora helyébe
a következõ rendelkezés lép:
133.) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten
belül a szemes kukorica, vetõmagkukorica,
csemegekukorica és a napraforgó együttes
részaránya legfeljebb 20% lehet;

HE (GN) +
adminisztratív
ellenõrzés

5. Célprogram
év

133.) a szemes kukorica,
vetõmagkukorica,
csemegekukorica és a napraforgó
együttes részaránya

133. a) 20 és
30% közötti

S9

133. b)
meghaladja
a 30%-ot

S10

4. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet X. Extenzív gyepgazdálkodás célprogram táblázat 149. sora
helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

149.) a célprogram
harmadik
gazdálkodási évének
végétõl legalább
0,3 állategység/ha
legeltethetõ
állatállomány
megléte;

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

ENAR

4. évtõl

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

149.) Nincs meg az elõírt állatsûrûség
a legeltetett területre vonatkozóan

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S2*

S3**

5. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet X. Extenzív gyepgazdálkodás célprogram táblázat 150. sora
helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

150.)
pásztoroló/szakaszoló
legeltetés
alkalmazása;

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

150.) Nem pásztoroló vagy szakaszos
legeltetést alkalmaztak

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S1

S2

6. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet X. Extenzív gyepgazdálkodás célprogram táblázat 156. sora
helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

156.) a gazdálkodási
év során kizárólag
kaszálás történik

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

156.) Legeltetés is történt

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S0

S1

7. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XI. Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram táblázat 161. sora
helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

161.)
pásztoroló/szakaszoló
legeltetés
alkalmazása;

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

161.) Nem pásztoroló vagy szakaszos
legeltetést alkalmaztak

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S1

S2

8. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XI. Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram táblázat 167. sora
helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

167.) a gazdálkodási
év során kizárólag
kaszálás történik

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

167.) Legeltetés is történt

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S0

S1

MAGYAR KÖZLÖNY

•

36749

2012. évi 178. szám

9. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XII. Gyepgazdálkodás túzok élõhely-fejlesztési elõírásokkal
célprogram táblázat 170. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

170.)
pásztoroló/szakaszoló
legeltetés
alkalmazása;

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

170.) Nem pásztoroló vagy szakaszos
legeltetést alkalmaztak

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S1

S2

10. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XII. Gyepgazdálkodás túzok élõhely-fejlesztési elõírásokkal
célprogram táblázat 191. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

191.) a gazdálkodási
év során kizárólag
kaszálás történik

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

191.) Legeltetés is történt

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S0

S1

11. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XIII. Gyepgazdálkodás élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram
táblázat 194. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

194.) pásztoroló/
szakaszoló
legeltetés
alkalmazása;

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

194.) Nem pásztoroló vagy szakaszos
legeltetést alkalmaztak

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S1

S2

12. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XIII. Gyepgazdálkodás élõhely-fejlesztési elõírásokkal célprogram
táblázat 212. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

212.) a gazdálkodási
év során kizárólag
kaszálás történik

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

212.) Legeltetés is történt

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S0

S1

13. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XIV. Környezetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram
táblázat 217. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

217.) pásztoroló/
szakaszoló
legeltetés
alkalmazása;

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

217.) Nem pásztoroló vagy szakaszos
legeltetést alkalmaztak

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S1

S2

14. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XIV. Környezetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram
táblázat 221. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

221.) a célprogram
harmadik
gazdálkodási évének
végétõl legalább
0,2 állategység/ha
legeltethetõ
állatállomány
megléte

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

ENAR

4. évtõl

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

221.) Nincs meg az elõírt állatsûrûség

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S2*

S3**
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15. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XVII. Ökológiai gyümölcs és szõlõtermesztés célprogram táblázat
238. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

238.) a 834/2007/EK
rendelet ökológiai
termelésre
vonatkozó
szabályainak és
a 889/2008/EK
rendelet
elõírásainak
betartása;

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE és az ellenõrzõ
szerv
adatszolgáltatása
alapján

évente

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

238. a) Trágyázás szabályainak megsértése

S3

S4

238. b) A növényvédelem szabályainak
megsértése

S3

S4

16. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XX. A természetes vizes élõhelyek mocsarak, zsombékok, sásos
területek gondozása célprogram táblázat 266. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

266.) a célprogram
harmadik
gazdálkodási évének
végétõl legalább 0,2
állategység/ha
legeltethetõ
állatállomány
megléte

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)
adminisztratív
ellenõrzés

4. évtõl

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

266.) Nem rendelkezik az elõírt
állegységgel.

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S2*

S3**

17. A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 23. számú melléklet XXI. Vizes élõhelyek létrehozása és kezelése célprogram táblázat
276. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
Ellenõrzés
Acélprogramelõírásai

276.) a célprogram
harmadik
gazdálkodási évének
végétõl legalább 0,2
állategység/ha
legeltethetõ
állatállomány
megléte

Szankció

lehetségesmódja

gyakorisága

szintje

HE (GN)
adminisztratív
ellenõrzés

4. évtõl

kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület

Megnemfeleléstípusa

276.) Nem rendelkezik az elõírt
állegységgel.

a)
elsõalkalom

b)
többszörialkalom

S2*

S3**

3. melléklet a 139/2012. (XII. 22.) VM rendelethez
[1. melléklet az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint
az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl
szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi maximum
értékek nemzeti összegeirõl szóló 90/2012. (VIII. 28.) VM rendelethez]

A 2012. évi támogatások számítása során alkalmazandó maximális fajlagos támogatási összegek mértéke
A
Kiegészítõ nemzeti támogatási jogcímek

1.
2.
3.
4.
5.

Egyes szántóföldi növények – termeléstõl elválasztott támogatás
Rizs – termeléstõl elválasztott támogatás
Dohány (Burley) – termeléstõl elválasztott támogatás
Dohány (Virginia) – termeléstõl elválasztott támogatás
Hízottbika – termeléstõl elválasztott támogatás

B
Egységre vetített maximális összeg

55,52 EUR/történelmi bázisjogosultság
307,60 EUR/történelmi bázisjogosultság
3142,13 EUR/történelmi bázisjogosultság
2754,43 EUR/történelmi bázisjogosultság
209,63 EUR/történelmi bázisjogosultság
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A
Kiegészítõ nemzeti támogatási jogcímek

6. Anyatehén termeléshez kötött támogatás
7. Anyatehén termeléstõl elválasztott támogatás
8. Extenzifikációs szarvasmarhatartás – termeléstõl elválasztott
támogatás
9. Anyajuh – termeléshez kötött támogatás
10. Anyajuh kiegészítõ – termeléstõl elválasztott támogatás
11. Tej – termeléstõl elválasztott támogatás

B
Egységre vetített maximális összeg

131,12 EUR/történelmi bázisjogosultság
31,77 EUR/történelmi bázisjogosultság
68,57 EUR/történelmi bázisjogosultság
1,97 EUR/egyed vagy 1,57 EUR/egyed,
ha a juhtejet értékesítik
7,00 EUR/történelmi bázisjogosultság
28,17 EUR/1000 történelmi bázisjogosultság

A vidékfejlesztési miniszter 140/2012. (XII. 22.) VM rendelete
a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az 1099/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikk q) pontja szerinti illetékes hatóság Magyarország tekintetében a fõvárosi
és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban:
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság).

2. §

(1) Az egyes vallási elõírások által megkövetelt különleges vágási módszereknek vágóhídon alávetett állatok esetén
a levágás elõtti kábításra vonatkozó elõírásokat nem kell alkalmazni, amennyiben az eljárás azonnali teljes
tudatvesztést és érzéketlenséget vagy halált okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vágást hatósági állatorvos felügyelete mellett kell elvégezni azzal, hogy az adott vallási
szokásoknak megfelelõ vágás speciális szabályainak alkalmazását az a vallási szervezet is felügyelheti és ellenõrizheti,
amelynek megbízásából a vágás történik.
(3) Szarvasmarhák rituális vágása esetén a vágás elõtt kötelezõ az állatok rögzítésének valamely mechanikus, az állatot
az elkerülhetõ fájdalomtól, szenvedéstõl, nyugtalanságtól, sérülésektõl vagy zúzódásoktól megkímélõ módját
alkalmazni.
(4) Az egyes vallási elõírások által megkövetelt különleges vágási módszerek csak az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóság engedélyének birtokában alkalmazhatók.
(5) A 1099/2009/EK tanácsi rendelet 13. cikk (3)–(4) bekezdései szerinti hatóság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH). A NÉBIH által kidolgozott útmutató elõírásait kell figyelembe venni a
2. § (4) bekezdése szerinti engedély kiadásakor.

3. §

(1) Az 1099/2009/EK rendelet 18. cikk (1) bekezdése szerinti hatóság az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság.
(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság minden év február 28. napjáig jelentést küld a
NÉBIH-nek az elõzõ évben végzett kiirtásokról. A NÉBIH országos összesítést készít és azt március 31-ig megküldi az
országos fõállatorvosnak, valamint közzéteszi a honlapján. Az országos fõállatorvos az összesített adatokról június
30-ig tájékoztatja az Európai Bizottságot.

4. §

(1) Az 1099/2009/EK rendelet 21. cikk (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti hatóság a NÉBIH.
(2) Az 1099/2009/EK rendelet 21. cikke szerinti képzés iskolarendszeren kívüli hatósági jellegû képzés.
(3) A képzést, a vizsgáztatást, és a képesítési bizonyítvány kiállítását a NÉBIH szervezi, végzi, illetve e feladatokat egy általa
kijelölt élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságra átruházhatja. Ez utóbbi esetben a NÉBIH
a megbízott igazgatóság adatait a honlapján közzéteszi.
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(4) Az eredményes vizsgát követõen a NÉBIH képesítési bizonyítványt ad ki, és azokról nyilvántartást vezet.
(5) Az oktatási anyagot, az oktatás és vizsgáztatás módját, valamint a vizsgafeladatokat a NÉBIH hagyja jóvá.
(6) A képesítési bizonyítvánnyal megszerzett képzettséggel egyenértékûként elismert képesítések listáját a NÉBIH
a honlapján közzéteszi.
(7) Amennyiben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a képesítési bizonyítvánnyal rendelkezõ
személy tevékenysége során az állatvédelmi jogszabályokban leírtak súlyos vagy ismétlõdõ megszegését tapasztalja,
a képesítési bizonyítványt visszavonhatja, a képesítési bizonyítvánnyal rendelkezõ személyt új képzés elvégzésére
kötelezheti.
(8) A képzés díja az azt lefolytató szerv bevétele.
5. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

6. §

(1) A 2013. január 1. elõtt üzembe helyezett vágóhidak esetében 2019. december 8-ig az 1099/2009/EK rendelet
II. mellékletének elõírásait nem kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti létesítményekre az 1. melléklet szerinti elõírások vonatkoznak.

7. §

Ez a rendelet az állatok leölésük során való védelmérõl szóló, 2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

8. §

(1) Hatályát veszti a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet.
(2) A 6. § és az 1. melléklet 2019. december 9-én hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 140/2012. (XII. 22.) VM rendelethez
A 2013. január 1. elõtt üzembe helyezett vágóhidakra vonatkozó elõírások
1. A vágóhídnak rendelkeznie kell az állatok szállítóeszközrõl történõ kirakodásához szükséges megfelelõ
berendezésekkel és felszerelésekkel. Az ilyen berendezésnek csúszásmentes padozattal és oldalsó védelemmel
ellátottnak kell lennie. A hidakat, rámpákat, le- és feljárókat oldalfalakkal, korlátokkal vagy más védõberendezéssel kell
ellátni, hogy megakadályozzák az állatok leesését. A be- és kirakodórámpák lejtésének meg kell felelnie az állatoknak
a szállításuk és a kapcsolódó mûveletek közbeni védelmérõl szóló közösségi rendeletben foglaltaknak.
2. A terelõfolyosókat úgy kell kialakítani, hogy minimálisra csökkenjen az állatok sérülésének kockázata, továbbá úgy kell
elrendezni, hogy kihasználják az állatok csoportos közlekedésre való hajlamát.
3. A 64/433/EGK irányelv 4. és 13. cikke értelmében engedélyezett eltérés sérelme nélkül a vágóhidakat az állatok
megfelelõ elhelyezéséhez elegendõ számú karámmal kell ellátni, melyek védelmet nyújtanak a kedvezõtlen idõjárás
ellen.
4. Az állatok elhelyezésére szolgáló helyeknek rendelkezniük kell:
a) csúszásmentes padozattal, amely nem okoz sérülést az azzal érintkezésbe kerülõ állatoknak,
b) megfelelõ szellõztetéssel, figyelembe véve a várható hõmérsékleti és páratartalombeli szélsõségeket,
mechanikus szellõztetés használatakor gondoskodni kell a meghibásodás esetén használható tartalék
berendezésrõl,
c) mesterséges megvilágítással, amely lehetõvé teszi minden állat bármely idõpontban történõ megvizsgálását;
szükség esetére tartalék világítást kell biztosítani,
d) szükség esetén az állatok megkötésére szolgáló eszközökkel,
e) szükség esetén megfelelõ mennyiségû alomanyaggal az éjszaka folyamán ott elhelyezett valamennyi állat
számára.
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5. Amennyiben a vágóhidak a fent említett szálláshelyeken felül természetes védelem vagy árnyék nélküli nyitott
karámokkal is rendelkeznek, gondoskodni kell a kedvezõtlen idõjárás elleni megfelelõ védelemrõl. A nyitott karámokat
olyan állapotban kell tartani, mely biztosítja, hogy az állatok ne legyenek kitéve fizikai, kémiai vagy egyéb
egészségügyi kockázatoknak.
6. Azon állatok számára, amelyeket érkezésük után nem visznek azonnal a levágás helyére, megfelelõ itatóeszközzel
mindenkor elérhetõ ivóvizet kell biztosítani.
7. Elektronarkózis alkalmazásakor amennyiben az állatokat egyenként kábítják el, a berendezésnek:
a) olyan mûszert kell tartalmaznia, amely méri a terhelés impedanciáját és megakadályozza a berendezés
mûködését, ha a minimálisan elõírt áram nem képes áthaladni;
b) olyan mûszert kell tartalmaznia, amely hang- vagy fényhatással jelzi az állat kábítására fordított idõ hosszát;
c) olyan, a mûködtetõ számára jól látható mûszerhez kell csatlakoznia, amely jelzi a terhelés alatti feszültséget és
áramerõsséget.
8. Ha baromfi elkábításához vízfürdõs kábítót használnak, a víz szintjének állíthatónak kell lennie annak érdekében, hogy
megfelelõ érintkezést biztosítson a szárnyas fejével. Baromfi vízfürdõben történõ csoportos kábítása esetén akkora
feszültséget kell fenntartani, mely által termelt áram erõssége biztosítja minden szárnyas elkábítását. A baromfi
vízfürdõ mérete és mélysége meg kell feleljen a vágásra kerülõ szárnyas fajtájának, továbbá a bejáratnál nem lehet
túlfolyás. A vízbe helyezett elektródának végig kell érnie a vízfürdõ hosszán.
9. Szén-dioxid gáz alkalmazása esetén a kamrát, ahol a sertések gázzal történõ kábítása történik, valamint az állatoknak
a kamrán való átszállításához használt berendezéseket úgy kell megtervezni, kialakítani és karbantartani, hogy
a sertések sérülése és mellkasuk összenyomódása elkerülhetõ legyen, valamint lehetõvé tegyék, hogy a sertések
eszméletvesztésükig álló helyzetben maradjanak. A szállítóeszközt és a kamrát megfelelõ világítással kell ellátni, hogy
a sertések láthassák egymást és környezetüket. A kamrát olyan mûszerekkel kell felszerelni, amelyek lehetõvé teszik
a gáz koncentrációjának mérését a legnagyobb behatási ponton, és amelyek látható és hallható figyelmeztetõ jelzést
adnak, ha a szén-dioxid koncentrációja az elõírt szint alá esik.
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 320/2012. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bihari Ádámot 2013. január 1. napjától
határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. december 13.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07508-1/2012.

A köztársasági elnök 321/2012. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Demeter Gábort 2013. január 1. napjától
határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. december 13.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07508-2/2012.
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A köztársasági elnök 322/2012. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §
(2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Elõházi Csillát 2013. január 1. napjától határozatlan
idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. december 13.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07508-3/2012.

A köztársasági elnök 323/2012. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ignácz Györgyöt 2013. január 1. napjától
határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. december 13.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07508-4/2012.

A köztársasági elnök 324/2012. (XII. 22.) KE határozata
bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §
(2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Pálmai Zsófiát 2013. január 1. napjától határozatlan
idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. december 13.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07508-5/2012.
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A köztársasági elnök 325/2012. (XII. 22.) KE határozata
katonai bírói kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §
(2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Vadócz Attila Bélát 2012. december 15. napjától
határozatlan idõtartamra katonai bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. december 11.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07211/2012.

A köztársasági elnök 326/2012. (XII. 22.) KE határozata
a 173/2009. (XII.17.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 25. §
(2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Barna Sára bírói kinevezését 2013. január 1. napjától
2015. december 31. napjáig terjedõ idõtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2012. december 13.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07508-6/2012.

A köztársasági elnök 327/2012. (XII. 22.) KE határozata
bírói felmentésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a
alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel dr. Farkas Máriát 2012. december 28-ai
hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2012. december 11.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07406/2012.
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A köztársasági elnök 328/2012. (XII. 22.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter elõterjesztésére – hozzájárulok Johann Marx
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Dél-afrikai Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetévé történõ kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2012. december 11.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. december 17.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/07183/2012.

A köztársasági elnök 329/2012. (XII. 22.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter elõterjesztésére – hozzájárulok Abderraouf
Betbaieb rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Tunéziai Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történõ kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2012. december 11.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. december 17.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/07184/2012.
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A köztársasági elnök 330/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése
alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Albert Sándort, a Szolnoki Fõiskola tudományos fõmunkatársát
2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2012. november 16.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 21.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05728-1/2012.

A köztársasági elnök 331/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése
alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Böröcz Józsefet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
kutatóprofesszorát 2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2012. november 16.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 21.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05728-2/2012.
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A köztársasági elnök 332/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése
alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Kiss Pétert, a Szent István Egyetem egyetemi docensét
2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2012. november 16.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 21.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05728-3/2012.

A köztársasági elnök 333/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése
alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára – Szakmányné dr. Hably Lillát, a Magyar Természettudományi Múzeum
tárigazgatóját, osztályvezetõjét 2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2012. november 16.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 21.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05728-6/2012.
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A köztársasági elnök 334/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése
alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Tózsa Istvánt, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos
fõmunkatársát 2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2012. november 16.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 21.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05728-4/2012.

A köztársasági elnök 335/2012. (XII. 22.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése
alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Vigh Andreát, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem egyetemi
docensét 2012. november 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2012. november 16.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 21.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/05728-5/2012.
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A köztársasági elnök 336/2012. (XII. 22.) KE határozata
szolgálati viszony megszûnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom,
hogy
dr. Nemes Zoltán rendõr dandártábornok hivatásos szolgálati viszonya 2012. december 27-ei hatállyal, a törvény
erejénél fogva megszûnik.
Budapest, 2012. december 11.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. december 17.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/07346/2012.

A köztársasági elnök 337/2012. (XII. 22.) KE határozata
szolgálati viszony megszüntetésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 56. § (2) bekezdés c) pontja alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Simon
László rendõr dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2013. június 30-ai hatállyal felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2012. december 11.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. december 17.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/07345/2012.
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A köztársasági elnök 338/2012. (XII. 22.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
Magyarország érdekeit segítõ személyes segítségéért és erõfeszítéseiért, a Magyar Honvédség NATO-mûveletekben
folytatott szerepvállalásához nyújtott támogatásának elismeréseként
James G. Stavridis tengernagy, a NATO Európai Erõinek fõparancsnoka, az USA Európában állomásozó haderejének
parancsnoka részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 27.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06681/2012.

A köztársasági elnök 339/2012. (XII. 22.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
a magyar–kazah kétoldalú kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Ibrayev Rashid Turaovich, a Kazah Köztársaság budapesti nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND középkereszt a csillaggal
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. november 29.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. december 3.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/07244/2012.
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A köztársasági elnök 340/2012. (XII. 22.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
a magyar–libanoni kétoldalú kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Charbel Stephan, a Libanoni Köztársaság budapesti nagykövete részére,
a magyar–argentin kétoldalú kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Domingo Santiago Cullen, az Argentin Köztársaság budapesti nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. december 6.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. december 10.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/07451/2012.

A köztársasági elnök 341/2012. (XII. 22.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
a magyar–svájci kapcsolatok elmélyítése és a magyar–svájci barátság érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Christian Mühlethaler, a Svájci Államszövetség nyugalmazott magyarországi nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;
a fenntartható vadászat megõrzéséért hosszú idõn át végzett munkássága és népszerûsítõ tevékenysége
elismeréseként
Werner Trense, a Nemzetközi Vadvédelmi és Vadászati Tanács nyugalmazott fõtitkára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;
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a fogyatékkal élõ emberek életét, életvitelét, keresztény szellemû nevelését sokoldalúan segítõ, szakmai tapasztalatait
a magyarországi civil és szociális szervezetekkel folyamatosan megosztó tevékenysége elismeréseként
Klaus Meyer, a Lebenshilfe Bajorországi Tartományi Szövetség elnökhelyettese részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. november 22.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. november 27.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06609/2012.

A köztársasági elnök 342/2012. (XII. 22.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
könyvkiadói, szervezõi és terjesztõi tevékenységéért, a pozitív magyarság- és Magyarország-kép kialakítása érdekében
végzett munkája elismeréseként
Magyaródi Szabolcs könyvkiadó, cserkészvezetõ részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;
a kanadai magyar kultúra és magyarságkutatás terén elért kimagasló eredményeiért, a kanadai magyar szellemi élet
szervezése és a nemzeti kultúra népszerûsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Miska János író, mûfordító, bibliográfus részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;
a kanadai Windsor magyar közösségében végzett tevékenysége és pedagógiai munkássága elismeréseként
Veres Zoltán, a detroiti magyar rádióadás volt fõszerkesztõje, a Mindszenty Hall – Windsori Magyar Kultúrközpont
vezetõje részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
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kimagasló karitatív tevékenysége, a német–magyar tartalékos katonai és társadalmi rendezvények szervezésében
végzett munkája elismeréseként
Kurt Berger törzsõrmester, a Német Szövetségi Hadsereg Tartalékos Egyesülete Unterfranken Megyei Csoportjának
elnöke részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. november 29.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. december 3.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06982/2012.

A köztársasági elnök 343/2012. (XII. 22.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –
vállalkozásfejlesztõi és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Zoltán, az UNIVERSITAS Vállalkozásszervezõ Szövetkezet ügyvezetõje részére,
Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége ügyvezetõ igazgatója részére,
Török Árpád, a Trigránit Fejlesztési Zrt. vezérigazgatója részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. december 6.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. december 10.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/07490/2012.
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A köztársasági elnök 344/2012. (XII. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Balogh
András rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar
Köztársaságnak a Myanmar Unióban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2011. január 18.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. január 24.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00184/2011.

A köztársasági elnök 345/2012. (XII. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Tóth
László rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság
szarajevói nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2011. augusztus 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

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

KEH ügyszám: IV-5/04770/2011.
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A köztársasági elnök 346/2012. (XII. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Emri István
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság pretoriai
nagykövetségének vezetésére, a Magyar Köztársaság Szváziföldi Királyságban, a Mozambiki Köztársaságban,
a Namíbiai Köztársaságban, az Angolai Köztársaságban, a Zimbabwei Köztársaságban, a Leshotói Királyságban és
a Botswanai Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2011. augusztus 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

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

KEH ügyszám: IV-5/04771/2011.

A köztársasági elnök 347/2012. (XII. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésérõl és megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Maris Zsoltot
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság Nigériai Szövetségi
Köztársaságban és a Ghánai Köztársaságban való képviseletével, budapesti székhellyel.
Budapest, 2011. augusztus 3.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. augusztus 11.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04191/2011.
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A köztársasági elnök 348/2012. (XII. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére László Béla
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság pretoriai nagykövetségének
vezetésével, valamint a Magyar Köztársaság Szváziföldi Királyságban, a Mozambiki Köztársaságban, a Namíbiai
Köztársaságban, az Angolai Köztársaságban, a Zimbabwei Köztársaságban, a Leshotói Királyságban és a Botswanai
Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2011. augusztus 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

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

KEH ügyszám: IV-5/04774/2011.

A köztársasági elnök 349/2012. (XII. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Pandur József
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság szarajevói nagykövetségének
vezetésével.
Budapest, 2011. augusztus 31.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

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

KEH ügyszám: IV-5/04775/2011.
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A köztársasági elnök 350/2012. (XII. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Kveck
Péter rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet a Magyar Köztársaság kairói nagykövetségének vezetésére kapott
megbízása érintetlenül hagyása mellett megbízom a Magyar Köztársaság Csád Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2011. december 9.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. december 15.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06589/2011.

A köztársasági elnök 351/2012. (XII. 22.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Terták
Ádámot kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2011. december 15.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. december 20.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06768/2011.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
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.

