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II. Törvények

2012. évi LXXXIII. törvény
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról*

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 5. §-a

a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2012. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2012. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében

25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2012. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.”

2. § (1) A Kötv. 50. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem terjed ki a tervezési, az elõirányzat-módosítási és -felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az

ellenõrzési kötelezettsége és joga)

„b) a Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárnak a Miniszterelnökség fejezet,

5. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím”

(elõirányzataira.)

(2) A Kötv. 50. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket]

„b) a Miniszterelnökség fejezet, 5. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím esetében a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

elnöke”

(gyakorolja.)

3. § A Kötv. 71. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Országgyûlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában és a Diákhitel

Központ Zrt. vagyonkezelésében álló azon informatikai eszközök és szoftverek, amelyek jelenleg a Diákhitel Központ

Zrt. jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását szolgálják, ingyenesen kerüljenek a Diákhitel Központ Zrt.

tulajdonába, közfeladat-ellátási célokra. A tulajdonváltozásra vonatkozó szerzõdést az állam nevében a Magyar

Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. köti meg.”

4. § A Kötv.

a) 5. § (3) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Vtv.)” szöveg,

b) 78. § (3) bekezdésében a „68. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5. § (11) bekezdés b) és c) pontjában”

szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a Kötv. 68. § (1) bekezdése.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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6. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és

2012. augusztus 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 4. § b) pontja és az 5. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § és a 4. § a) pontja 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi LXXXIV. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról*

1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

1. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(Nemzeti vagyonba tartozik:)

„g) állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyûjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyûjteményként

mûködõ kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyûjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe

tartozó dolog,”

2. § (1) Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont ag) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg

a következõ ah) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában átlátható szervezet: a)

„ag) gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel

rendelkezik,

ah) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan

mûködõ részvénytársaság;”

(2) Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont ba) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában átlátható szervezet: b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következõ feltételeknek:)

„ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetõ,”

(3) Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 3. és 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„3. forgalomképtelen nemzeti vagyon: az a nemzeti vagyon, amely az e törvényben meghatározott kivétellel nem

idegeníthetõ el, vagyonkezelõi jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekbõl külön jogszabályban

feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá

a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhetõ meg, biztosítékul nem adható, azon

osztott tulajdon nem létesíthetõ;

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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4. hasznosítás: a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának,

használatának, hasznok szedése jogának bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményezõ – jogcímen történõ

átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását;”

(4) Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„10. mûködtetés: a nemzeti vagyon birtoklásából, használatából, hasznai szedésébõl, a nemzeti vagyon fenntartásából

és üzemeltetésébõl álló tevékenységek együttese, amely – jogszabály vagy szerzõdés alapján – a nemzeti vagyon

felújítására, fejlesztésére, a birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának továbbengedésére is kiterjedhet;”

(5) Az Nvt. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésrõl a szerzõdõ félnek cégszerûen

aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerzõdés semmis.”

(6) Az Nvt. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E törvény alkalmazásában 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetnek, illetve

ezen gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetnek minõsül az a gazdasági társaság is,

amelyben az állam, a helyi önkormányzat vagy ezek 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet mellett kizárólag

maga a gazdasági társaság rendelkezik – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 135. § (1) bekezdése és

223. § (1) bekezdése szerinti – üzletrésszel vagy részvénnyel.”

3. § (1) Az Nvt. 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az állam kizárólagos tulajdonába tartozik)

„f) az országos közutak és azok mûtárgyai, ide nem értve a közút tartozékát képezõ, az ingatlan-nyilvántartásban

várakozóhelyként, pihenõhelyként feltüntetett önálló ingatlant, valamint a közúti közlekedésrõl szóló törvény szerinti

útcsatlakozást,”

(2) Az Nvt. 4. §-a az alábbi (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonnak minõsül a 2. melléklet I. pontja szerinti nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyon körébe nem tartozó, többségi állami tulajdonban álló,

a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény XIV. fejezetében meghatározott közszolgáltatási tevékenységet

ellátó gazdasági társaságban fennálló, állami tulajdonban lévõ társasági részesedés.

(5) A (4) bekezdés szerinti nemzeti vagyon – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag helyi önkormányzat vagy

önkormányzati társulás részére idegeníthetõ el. A korlátozott forgalomképesség a (4) bekezdés szerinti nemzeti

vagyon tekintetében addig áll fenn, amíg a gazdasági társaság közszolgáltatási tevékenységet lát el.

(6) A (4) bekezdés szerinti gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban álló társasági részesedés vagy annak egy

része az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló

gazdasági társaság részére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy – ezen társaság

részére – más jogcímen történõ átruházás útján elidegeníthetõ.

(7) A (6) bekezdés szerinti társasági részesedés tulajdonjogát megszerzõ gazdasági társaságban fennálló társasági

részesedés – mindaddig, amíg a (6) bekezdés szerinti társasági részesedés az azt megszerzõ gazdasági társaság

tulajdonában áll – kizárólag az állam, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthetõ el.”

4. § Az Nvt. 5. §-a a következõ (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmû,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselõ-testülete és szervei, továbbá a helyi

önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok

feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó

gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévõ társasági részesedés, továbbá

d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat tulajdonában álló társasági részesedés.

(6) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minõsítés az (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti nemzeti vagyon

tekintetében addig áll fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy

a közhatalom gyakorlását szolgálja.
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(7) Az (5) bekezdés szerinti korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás

esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás

részére idegeníthetõ el.

(8) Az (5) bekezdés c)–d) pontja szerinti gazdasági társaságban fennálló önkormányzati tulajdonban álló társasági

részesedés vagy annak egy része a (7) bekezdésben foglaltakon kívül az állam, helyi önkormányzat vagy

önkormányzati társulás együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére nem pénzbeli

vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátható, vagy – ezen társaság részére – más jogcímen történõ átruházás

útján elidegeníthetõ.

(9) A (7) bekezdésben meghatározott feltételek szerint korlátozottan forgalomképes az azon gazdasági társaságban

fennálló részesedés is, amely a (8) bekezdés alapján társasági részesedés tulajdonjogát megszerezte.”

5. § (1) Az Nvt. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon – a (2) és (3) bekezdésben és

a 14. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – nem idegeníthetõ el, vagyonkezelõi jog, jogszabályon alapuló, továbbá az

ingatlanra közérdekbõl külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy

ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem

terhelhetõ meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthetõ. Ezen tilalom az állam vagy a helyi

önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében fennáll.”

(2) Az Nvt. 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 2. mellékletben megjelölt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyon e törvény

erejénél fogva, a (7) bekezdésben, valamint a 14. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel, elidegenítési és – vagyonkezelõi

jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekbõl külön jogszabályban feljogosított szervek javára

alapított használati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat

javára alapított vezetékjog kivételével – terhelési tilalom alatt áll, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem

létesíthetõ.

(5) Törvényben, kormányrendeletben vagy – a helyi önkormányzati vagyon tekintetében – a helyi önkormányzat

rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem

az errõl rendelkezõ jogszabály erejénél fogva, a 14. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel, elidegenítési és –

vagyonkezelõi jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekbõl külön jogszabályban feljogosított

szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi

önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – terhelési tilalom alatt áll, biztosítékul nem adható, azon osztott

tulajdon nem létesíthetõ.”

(3) Az Nvt. 6. §-a a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A 2. melléklet II. pont d) alpontja szerinti nemzeti vagyon az állam és a helyi önkormányzat között átruházható.

(8) Az olyan – pályázat alapján megkötött – szerzõdés, amelynek nemzeti vagyon a tárgya, a pályázati kiírástól, illetve

a nyertes pályázattól eltérõ tartalommal nem módosítható, kivéve a szerzõdés idõtartama jogszabályban

meghatározott meghosszabbításának esetét.”

6. § (1) Az Nvt. 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Gazdasági társaságban fennálló állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ társasági részesedés nem lehet

vagyonkezelés tárgya. A társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson

alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során.

Meghatalmazás kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személyek részére adható.”

(2) Az Nvt. 8. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen

legalább az e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik – a hulladékgazdálkodási tevékenységet végzõ

nonprofit gazdasági társaságot ide nem értve –, csak többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit

gazdasági társaságban szerezhet részesedést, és csak olyan nonprofit gazdasági társaságot alapíthat, amelyben

többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik.”

(3) Az Nvt. 8. §-a a következõ (10)–(14) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ahhoz a tõkeemeléshez, amely az állam vagy az önkormányzat tulajdoni részarányának csökkenését

eredményezi olyan gazdasági társaságban, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy
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együttesen több mint 50%-os tulajdoni részaránnyal rendelkezik, a tulajdonosi joggyakorló elõzetes hozzájárulásán

kívül

a) 2 milliárd forint feletti saját tõkével rendelkezõ gazdasági társaság esetén az állami részesedés tekintetében

a Kormány, az önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat képviselõ-testületének minõsített

többségû,

b) a 2. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdasági társaság esetén az állami

részesedés tekintetében a Kormány, az önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat

képviselõ-testületének minõsített többségû,

c) 500 millió és 2 milliárd forint közötti saját tõkével rendelkezõ gazdasági társaság – ide nem értve a b) pont szerinti

gazdasági társaságokat – esetén az állami részesedés tekintetében az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter,

az önkormányzati részesedés tekintetében pedig a helyi önkormányzat képviselõ-testületének egyszerû többségû

jóváhagyó határozata szükséges.

(11) Amennyiben az állam és a helyi önkormányzat együttesen rendelkezik 50%-ot meghaladó tulajdoni részaránnyal,

akkor az állam és az önkormányzat tulajdoni hányadának együttes összegét kell figyelembe venni a részarány-csökkenés

vonatkozásában.

(12) A (10) bekezdés alkalmazásában saját tõke alatt a tõkeemelést megelõzõ évre vonatkozóan elfogadott éves

beszámolóban kimutatott saját tõke összegét kell érteni.

(13) A (10) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az állam vagy a helyi

önkormányzat külön-külön vagy együttesen 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részesedésszerzésével

valósul meg a tõkeemelés. A részesedésszerzõ gazdasági társaságban fennálló társasági részesedésre e törvény

erejénél fogva – az állam és a helyi önkormányzat által történõ tulajdonszerzést kivéve – 5 évig elidegenítési és

terhelési, valamint a gazdasági társaság tagjain kívüli harmadik személy általi tõkeemelési tilalom áll fenn.

(14) Azon gazdasági társaság esetén, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen

e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, a következõ döntések kizárólag a társaság legfõbb szervének

hatáskörébe tartozhatnak:

a) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,

b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.”

7. § (1) Az Nvt. 11. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Központi költségvetési szerv a mûködéséhez szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág, tárgyi

eszköz (mûszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi

szerzõdést köthet. Ezen vagyonelem – ha értéke a külön törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg – e

törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerzõdés megkötése nélkül a központi költségvetési

szerv vagyonkezelésébe kerül.

(7) Törvény alapján kijelöléssel létrejött vagyonkezelõi jog – ha a törvény másként nem rendelkezik – az adott

törvényben meghatározott feltételek teljesülésének, ennek hiányában a törvény hatálybalépésének napján

keletkezik. A kijelölés során rendelkezni kell arról, hogy a vagyonkezelõi jog létesítése ingyenesen vagy visszterhesen

történik. A vagyonkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a tulajdonosi joggyakorlóval megkötött vagyonkezelési

szerzõdés tartalmazza. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 206. §-ának

rendelkezése a szerzõdés létrehozása tekintetében nem alkalmazható. A vagyonkezelési szerzõdés megkötésének

idõpontjáig a vagyonkezelõi jog az ingatlan-nyilvántartásban nem jegyezhetõ be, és a vagyonkezelõi jogot a kijelölt

személy nem gyakorolhatja.

(8) A vagyonkezelõt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerzõdés másként nem rendelkezik – megilletik

a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelrõl szóló törvény szerinti

könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekbõl külön

jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított

szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,

d) a vagyonkezelõi jogot harmadik személyre a (9) bekezdésben foglalt kivétellel nem ruházhatja át és nem terhelheti

meg, valamint
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e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntõ tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévõ

nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá

az ingatlanra közérdekbõl külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz

vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz

történõ hozzájárulást.”

(2) Az Nvt. 11. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzõdés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel

köthetõ. A hasznosításra irányuló szerzõdés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott idõre köthetõ, amely

idõszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi

kötelezettségét szerzõdésszerûen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik

az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerzõdésre.”

(3) Az Nvt. 11. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(13) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben

hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.”

(4) Az Nvt. 11. § (16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(16) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy

a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani – ha törvény

kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ részére, a szolgáltatás és

ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”

(5) Az Nvt. 11. §-a a következõ (17)–(18) bekezdéssel egészül ki:

„(17) Mellõzhetõ a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás

a) államháztartási körbe tartozó szervezet,

b) jogszabályban elõírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, vagy

c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévõ, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában

álló lakások tekintetében a vagyonkezelõ szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek

javára történik.

(18) A (16) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, amennyiben természetes személy vagy 100%-ban

magántulajdonban álló gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyon használója, és a használatában álló nemzeti vagyont

hasznosítja.”

8. § (1) Az Nvt. 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következõk:)

„d) a csatornák, az állami tulajdonban álló víziközmûvek, valamint a regionális közmûrendszerek létrehozása és

mûködtetése,”

(2) Az Nvt. 12. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következõk:)

„k) az a)–j) pontban nem szereplõ, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó dolog létrehozása és mûködtetése.”

(3) Az Nvt. 12. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következõk:)

„c) a menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás és a menetrend szerinti helyi különcélú személyszállítási

szolgáltatás,’’

(4) Az Nvt. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az állam és a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának idõleges jogát, a

(4)–(12) bekezdésben meghatározottak kivételével kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon

engedheti át. A kizárólagos gazdasági tevékenységek közül az (1) bekezdés d), és h)–j) pontja esetén az állam, a

(2) bekezdés a)–b), d)–e) pontja esetén a helyi önkormányzat a nemzeti vagyon létrehozását és mûködtetését vagy

kizárólag annak mûködtetését engedheti át e törvény rendelkezései szerint. A koncesszióról szóló törvény szerinti

koncessziós szerzõdés határozott idõtartamra köthetõ, amelynek leghosszabb ideje harmincöt év. Az ágazati törvény

megengedheti külön pályázat kiírása nélkül a koncessziós törvény szerinti koncessziós szerzõdés egy alkalommal –

eredeti idõtartamának legfeljebb felével – történõ meghosszabbítását abban az esetben, ha a koncesszióba vevõ és

a koncessziós társaság valamennyi kötelezettségét szerzõdésszerûen, késedelem nélkül teljesítette.

A közbeszerzésekrõl szóló törvény szerinti építési, illetve szolgáltatási koncesszió a nemzeti vagyon tekintetében

határozott idõre, legfeljebb 35 évre adható.”
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(5) Az Nvt. 12. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az országos törzshálózati vasúti pályát és tartozékát magában foglaló pályahálózat vagy olyan vasúti pályahálózat

mûködtetését, amelynek országos törzshálózati vasúti pálya vagy annak tartozéka a része, kizárólag az állam vagy

az a gazdasági társaság végezheti, amelynek egyedüli tagja vagy részvényese az állam, vagy amely az állam közvetlen

vagy közvetett többségi tulajdonában áll.”

(6) Az Nvt. 12. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(10) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenység gyakorlásának joga koncessziós szerzõdés megkötése

nélkül kizárólag a (12) bekezdésben felsorolt személyeknek, szerveknek, valamint

a) az állam és a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás,

b) az állam vagy a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás

közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévõ gazdálkodó szervezet részére engedhetõ át és kizárólag általuk

gyakorolható.”

9. § (1) Az Nvt. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel

lehet. A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi eszközt – amennyiben az a közfeladat ellátásához nem

szükséges – a tulajdonosi joggyakorló ingyenesen átruházhatja.”

(2) Az Nvt. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn.

Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történõ feljegyzését a tulajdonjog

bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi.”

(3) Az Nvt. 13. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a (4) bekezdés szerinti tulajdonjogot megszerzõ fél a célhoz kötött

hasznosításra vonatkozó törvényi elõírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles a vagyont átadó

szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidõig a jogsértõ állapotot megszüntetni. A jogsértõ állapot

megszüntetésére szabott határidõ elmulasztása esetén a tulajdonjogot megszerzõ fél köteles az átadási

megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori

jegybanki alapkamattal növelt összegét a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidõig

nemteljesítési kötbérként megfizetni.”

(4) Az Nvt. 13. §-a a következõ (8)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A vagyont átadó szervezet a jogsértõ állapot határidõre történõ megszüntetésének elmulasztása esetén

a (7) bekezdés szerinti nemteljesítési kötbér követelése helyett az ingyenes tulajdonjog átruházást eredményezõ

szerzõdéstõl elállhat.

(9) A (4)–(5) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni

a) az állam által ingyenesen megszerzett ingatlanok,

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

biztosításáról szóló törvényben meghatározottak szerint ingyenesen átruházott lakóingatlanok,

c) az épített környezet átalakításáról és védelmérõl szóló törvényben meghatározott kiszolgáló út létesítése, bõvítése

során feleslegessé vált, ingyenesen visszaadásra kerülõ közterületi ingatlanrész

esetében.

(10) Az ingyenesen átadott ingatlan tekintetében az (5) bekezdés szerint fennálló elidegenítési tilalom azon személlyel

szemben nem áll fenn, aki az ingatlant az ingatlan tulajdonosára ingyenesen átruházta.

(11) A (3) bekezdés szerint ingyenesen átruházott nemzeti vagyon felett az átruházás idõpontjában tulajdonosi

jogokat gyakorló személy az átruházást követõen, az elidegenítési tilalom hatálya alatt – a tulajdonjogot megszerzõ fél

kezdeményezésére – egyedi döntéssel hozzájárulhat az átruházott vagyon fejlesztését, korszerûsítését, felújítását

szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás érdekében történõ megterheléséhez, továbbá

ezen teherrel biztosított igény kielégítése érdekében történõ elidegenítéséhez.

(12) A sportcélú ingatlanok vonatkozásában a (11) bekezdés szerinti egyedi döntést a sportigazgatási szerv hozza meg.

(13) A nemzeti vagyon vonatkozásában osztott tulajdon létesítésére az állami illetve az önkormányzati vagyonnal való

gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerinti értékesítési eljárási szabályokat kell alkalmazni a Ptk. szerinti,

a földtulajdonos és az építkezõ között kötött megállapodás létrehozása, valamint a hozzá kapcsolódó földhasználati

jog alapítása tekintetében. A földhasználati jogért a föld forgalmi értékéhez viszonyított arányos ellenértéket kell

fizetni.”
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10. § Az Nvt. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami

feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül

szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevõ részére történõ

tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is

vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képezõ feladatot ad át, és ennek a feladatnak

az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra.

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan értékesítése esetén – a (3)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az

államot minden más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon

esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elõvásárlási jogát

megelõzõen illeti meg.

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti

volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az állam elõvásárlási joga a lakásban élõ

a) bérlõ;

b) bérlõtárs;

c) társbérlõ;

d) az a)–c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, valamint örökbe fogadott gyermeke

elõvásárlási jogát követi, kivéve a kulturális örökség védelmérõl szóló törvényben megjelölt hatóság által gyakorolt

elõvásárlási jogot, amely megelõzi az a)–d) pont szerinti személyek elõvásárlási jogát.

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el

nem érõ értékû ingatlan értékesítése esetén.

(5) Az elõvásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozattételi

határidõre vonatkozóan eltérõen nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy

az elõvásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló

szerzõdés részére történõ megküldéstõl számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elõvásárlási jogával

az állam nevében. A 35 napos határidõt az ajánlat vagy a szerzõdés személyes átadása esetén az átadás igazolt

napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A határidõ elmulasztása

jogvesztõ.”

11. § Az Nvt. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E törvény hatálybalépését megelõzõen jogszerûen és jóhiszemûen szerzett jogokat és kötelezettségeket e törvény

rendelkezései nem érintik. Az e törvény hatálybalépése elõtt létrejött szerzõdések idõtartamának e törvény

hatálybalépését követõen történõ meghosszabbítása új jogviszony létesítésének minõsül, kivéve a 6. §

(8) bekezdésében, a 11. § (10) bekezdésében, valamint a 12. § (3) bekezdésében meghatározott eseteket.”

12. § Az Nvt. 18. §-a a következõ (7)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(7) 2012. július 1. napját megelõzõen állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ társasági részesedések

tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás tárgyában létrejött szerzõdéseket 2012. december 31-ig a 8. §

(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen módosítani kell.

(8) Amennyiben a 2012. július 1. napját megelõzõen megkötött szerzõdés vagyonkezelõje nem a 3. § (1) bekezdés

19. pontjában meghatározott személy vagy szerv, úgy a (7) bekezdés rendelkezését a már megkötött szerzõdésre nem

kell alkalmazni.

(9) Amennyiben a 2012. július 1. napját megelõzõen megkötött vagyonkezelési vagy haszonélvezeti jogot alapító

szerzõdés nem a 3. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti személlyel vagy szervvel jött létre, és a szerzõdés megkötését

követõen beállott körülmény folytán a vagyonkezelõ vagy a haszonélvezõ 2012. december 31. napján nem minõsül

átlátható szervezetnek, a tulajdonosi joggyakorló a szerzõdést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondja.

(10) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2012. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) rendelkezései a hatálybalépését megelõzõen jogszerûen és

jóhiszemûen szerzett jogokat és kötelezettségeket nem érintik.

(11) A Módtv. által megállapított 5. § (7) bekezdését a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévõ hitelfelvételi és

kötvénykibocsátási ügyekben nem kell alkalmazni.

(12) A Módtv. által megállapított 5. § (5)–(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a helyi önkormányzat

képviselõ-testülete köteles 2012. október 31-ig módosítani rendeletét.”

12238 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 79. szám



13. § (1) Az Nvt. 2. melléklet I. pont Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. sorában a „66,5%” szövegrész helyébe a „65,6%” szöveg

lép.

(2) Az Nvt. 2. melléklet II. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek

a) A 100%-ban az állam tulajdonában álló

aa) védelmi és közjóléti elsõdleges rendeltetésû erdõ,

ab) a gazdasági elsõdleges rendeltetésû természetes erdõ, természetszerû erdõ és származék erdõ természetességi

állapotú 5 hektárnál nagyobb, természetben összefüggõ erdõ.

b) A 100%-os állami tulajdonban lévõ olyan génmegõrzõ gyûjtemény, amely a hazai növényi génbank-hálózat, illetve

a hazai állati génbank-hálózat részét képezi.

c) Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvényben

meghatározott levéltári anyag.

d) Budapest, V. kerület Kossuth Lajos tér, 24893 helyrajzi számú ingatlanon álló szobrok:

da) II. Rákóczi Ferenc emlékmû,

db) Kossuth-emlékmû,

dc) A forradalom lángja emlékmû,

dd) A Dunánál – József Attila portrészobor.”

14. § Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 15/A. §-a és az egyes törvényeknek és törvényi

rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai

deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 2. melléklet III. fejezet 1. alcím 31. pontja.

2. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása

15. § (1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege (az út jelentõsége, forgalmi terhelése és a forgalom

összetétele) megváltozik, a 29. §, illetve a 46/A. § szerint hatáskörrel rendelkezõ közlekedési hatóság országos közút

esetén a vagyonkezelõ, helyi közút és magánút esetén a tulajdonos kérelmére a vonatkozó elfogadott terület-, illetve

településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követõen az országos közút helyi közúttá vagy magánúttá,

a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, a magánút helyi közúttá vagy országos közúttá minõsítésérõl

határozatot hoz. Az utak tulajdonosai ezt követõen az utak tulajdonjogának egymás javára – helyi és országos közutak

esetén térítés nélkül – történõ átadásáról a változások ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas

megállapodást kötnek. Amennyiben a közlekedési hatóság állami tulajdonú ingatlanon megépített utat helyi közúttá

vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépített utat országos közúttá minõsít, az érintett ingatlan tulajdonosa

a közút tulajdonjogát országos közút esetén az államnak, helyi közút esetén az önkormányzatnak az egymás közötti

– ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas – megállapodással köteles átadni.”

(2) A Kkt. 33. § (1) bekezdésében az „Az út kezelõi:” szövegrész helyébe az „E törvény szerint az út kezelõi:” szöveg lép.

(3) A Kkt.

a) 9/D. § (2) bekezdésében az „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 9. §

(5) bekezdés” szövegrész helyébe az „a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

(a továbbiakban: Mötv.) 16/A. §-a” szöveg,

b) 9/D. § (3) és (4) bekezdésében, a 15/D. § (1) és (3) bekezdésében, a 15/E. § (3) bekezdésében az „az Ötv. 9. §

(5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a Mötv. 16/A. §-ában” szöveg,

c) 47. § 24. pontjában az „az Ötv. 9. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Mötv. 16/A. §-a” szöveg

lép.

3. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

16. § (1) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A koncessziós szerzõdés megkötésére – szerzõdésnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. §

(3) bekezdése szerinti meghosszabbítását kivéve – az állam vagy az önkormányzat pályázatot köteles kiírni. A pályázat

– kivéve ha honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdek a pályázat zártkörû kiírását teszi szükségessé – nyilvános.”

(2) Hatályát veszti a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 12. § (1) és (2) bekezdése.
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4. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

17. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az építésügyi, illetve talajvédelmi hatósági engedély alapján végzett tereprendezéssel, továbbá a vízjogi engedély

alapján végzett mederalakítással összefüggõ ásványi nyersanyag kitermelésre a 20. § és a 41. § rendelkezéseit kell

alkalmazni azzal, hogy az így kitermelt ásványi nyersanyag nem minõsül a föld méhe kincsének.”

5. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

18. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés alapján hivatalból megtett intézkedésekbõl keletkezett károkért nem jár kártalanítás, ha az intézkedéseket]

„c) az engedélyes jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy jogszabályi

kötelezettség megszegése”

(indokolja.)

6. A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

19. § A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„61/C. § (1) A kiemelt nemzeti emlékhely az állami vagyon részét képezi.

(2) A 2. mellékletben kiemelt nemzeti emlékhelyként meghatározott ingatlan 2012. január 1-jén, a budapesti Kossuth

Lajos téren felállított II. Rákóczi Ferenc emlékmû, Kossuth-emlékmû, A forradalom lángja emlékmû és A Dunánál –

József Attila portrészobor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 2012. évi LXXXIV. törvény hatálybalépése napján, nyilvántartási értéken, ingyenesen az állami

vagyon részévé válik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott állami vagyon vagyonkezelõje az Országgyûlés Hivatala.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott állami vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelési jogának

ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzése iránt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. intézkedik.”

20. § A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 6. §-ában a „miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért

felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.

7. A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

21. § Hatályát veszti a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 1. § (5) bekezdés b) pontja.

8. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

22. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Ávt.) a következõ 4. §-sal egészül ki:

„4. § A miniszter az állam tulajdonában lévõ vizek medrének használatáért fizetendõ használati díj mértékét

rendeletben állapítja meg.”

(2) Az Ávt. 20. § (4) bekezdés p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Gt.-ben foglalt feladatokon kívül az Igazgatóság hatáskörébe tartozik)

„p) a miniszter által gyakorolt alapvetõ munkáltatói jogok kivételével a vezérigazgató feletti munkáltatói jogok

gyakorlása.”

(3) Az Ávt. 20/G. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az MNV Zrt.-t törvényes képviselõként a vezérigazgató képviseli harmadik személyekkel szemben.

(3) A vezérigazgató felett az alapvetõ munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése és megszüntetése, javadalmazás

megállapítása) a részvényesi jogokat gyakorló miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.

(4) Az MNV Zrt. munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.”

(4) Az Ávt. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Állami vagyon használatát biztosító – így különösen bérleti, haszonbérleti, megbízási – szerzõdés nyilvános,

kivételesen, indokolt esetben zártkörû versenyeztetés útján köthetõ.”
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(5) Az Ávt. 71. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) az állam tulajdonában lévõ vizek medrének használatáért fizetendõ használati díj megállapításának elveit,

módszereit és mértékét,

b) a 3. § (2) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorló személyét, a tulajdonosi joggyakorlással érintett vagyoni kört,

a tulajdonosi joggyakorló jogainak és kötelezettségének körét, a joggyakorlás szabályait, idõtartamát.”

9. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

23. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következõ 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon,

valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármûvel történõ várakozási (parkolási) közszolgáltatást a

helyi önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100%-os

önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság

100%-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja

el külön törvényben szabályozottak szerint.”

(2) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (8) bekezdése a következõ szöveggel lép

hatályba:

„(8) Törvény elõírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapított költségvetési szerv, olyan

állami vagy legalább többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság,

amelyben az állam vagy az önkormányzat legalább többségi befolyással bír vagy e gazdasági társaság legalább

többségi tulajdonában álló és legalább többségi befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági

társaság vagy önkormányzati társulás láthat el.”

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következõ 108/A. §-sal egészül ki:

„108/A. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellõzhetõ

a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni

hozzájárulásként történõ rendelkezésre bocsátásakor.”

(4) Nem lép hatályba Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 154. §-a.

10. A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

24. § Nem lép hatályba a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 90. § (3) bekezdése.

11. A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

25. § A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 75. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 3–10. §, 12. §, 14–17. §, 19–61. §, 74. § (1) bekezdés 3–13. és 17–18. pontja, 74. § (2) bekezdés 1–2. és 5. pontja,

76. § (3)–(6) bekezdése, 78–85. §, 89. § (1)–(2) bekezdése és az 1. melléklet 2012. július 15-én lép hatályba.”

Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. június 30-án lép hatályba.

(2) A 8. § (3) bekezdése, a 15. § (3) bekezdése és a 23. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2013. január 2-án a hatályát veszti.

27. § E törvény

a) 1–3. §-a, 5–9. §-a, és 12–14. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése,

b) 4. §-a és 23. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,

c) 10. §-a és 11. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése

alapján sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2012. évi LXXXV. törvény
egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl*

1. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/E. § (1) bekezdésében a „2012. június 30.” szövegrész helyébe

a „2013. július 31.” szöveg lép.

2. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

2. § (1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 37. § (5) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Elismerést és hozzájárulást anyakönyvvezetõnél, bíróságnál, gyámhatóságnál, konzuli tisztviselõnél, integrált

ügyfélszolgálaton kell jegyzõkönyvbe venni vagy közjegyzõnél közjegyzõi okiratba foglalni. A hozzájárulást a konzuli

tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzulnál is meg lehet tenni.”

(2) A Csjt. 37. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az elismerés és a hozzájárulás során az érintetteknek nyilatkozniuk kell a gyermek családi nevérõl.”

3. § (1) A Csjt. az 53. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„3/A. A származás megismeréséhez fûzõdõ jog”

(2) A Csjt 53/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„53/A. § (1) Az örökbefogadott e törvényben meghatározottak szerint jogosult származásának megismerésére.

A tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek a kérelmet törvényes képviselõje hozzájárulása nélkül is

elõterjesztheti. Errõl az örökbefogadási eljárás során a feleket tájékoztatni kell.

(2) A gyámhatóság a származás megismerése érdekében

a) kérelemre tájékoztatást ad arról, hogy a kérelmezõt örökbefogadták-e, él-e a vér szerinti szülõje, és a felderíthetõ

adatok szerint van-e testvére, féltestvére,

b) a tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott kérelmére tájékoztatást adhat a kérelmezõ vér szerinti

szülõjének, testvérének, féltestvérének természetes személyazonosító adatairól.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adatok megadásához a vér szerinti szülõ, valamint a testvér, féltestvér

meghallgatása szükséges. Ha az örökbefogadott kiskorú, az örökbefogadót vagy más törvényes képviselõt is meg kell

hallgatni. A kiskorú testvér és féltestvér meghallgatásához törvényes képviselõjének elõzetes hozzájárulása szükséges.

Ha a vér szerinti szülõ cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes, törvényes képviselõjének meghallgatása is

szükséges.

(4) Nincs szükség a vér szerinti szülõ, a testvér, a féltestvér, az örökbefogadó vagy más törvényes képviselõ

meghallgatására, ha ismeretlen helyen távol van vagy meghallgatása elháríthatatlan akadályba ütközik.

(5) A vér szerinti szülõ, a testvér, illetve a féltestvér természetes személyazonosító adatai az örökbefogadottal nem

közölhetõk, ha

a) a vér szerinti szülõ, a testvér, a féltestvér, az örökbefogadó, illetve más törvényes képviselõ meghallgatása a

(4) bekezdésben megjelölt okokból nem volt lehetséges,

b) a vér szerinti szülõ, a testvér, illetve a féltestvér úgy nyilatkozik, hogy a természetes személyazonosító adatai nem

közölhetõk, vagy

c) a vér szerinti szülõ felügyeleti jogának a 88. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti megszüntetésére tekintettel az

a kiskorú örökbefogadott érdekeivel ellentétes.

(6) Ha a vér szerinti szülõ a (2) bekezdés szerinti kérelem elõterjesztésének idõpontjában már nem él, természetes

személyazonosító adatai az örökbefogadott gyermekkel közölhetõek, kivéve, ha korábbi eljárás során már úgy

nyilatkozott, hogy adatai közléséhez nem járul hozzá.

(7) A gyámhatóság

a) a tizennegyedik életévét be nem töltött örökbefogadott gyermek törvényes képviselõje,

b) a tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek, illetve törvényes képviselõje, vagy

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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c) a nagykorú örökbefogadott

kérelmére – a vér szerinti szülõre vonatkozó természetes személyazonosító adatok közlése nélkül – tájékoztatást ad az

örökbefogadott egészsége szempontjából jelentõs, a vér szerinti szülõre vonatkozó – az egészségügyi és a hozzájuk

kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvényben meghatározott – egészségügyi adatokról.

A tizennegyedik életévét betöltött örökbefogadott gyermek által kérelmezett egészségügyi adatokról a törvényes

képviselõt is tájékoztatni kell.

(8) A gyámhatóság a (7) bekezdés szerinti adatokra vonatkozóan az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot kezelõ

szervtõl igényelhet adatszolgáltatást, az adatszolgáltatás nem tagadható meg. A gyámhatóság az adatot csak a

(7) bekezdésben meghatározott célból, a tájékoztatás megtörténtéig kezelheti, azt követõen az adatot meg kell

semmisíteni.”

4. § A Csjt. 56. §-a és 57. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„56. § (1) Az örökbefogadást a felek kölcsönös kérelme alapján a gyámhatóság felbonthatja. Ha az örökbefogadott

még kiskorú, az örökbefogadás csak a kiskorú érdekében bontható fel.

(2) Kiskorú örökbefogadott esetén a gyámhatóság az örökbefogadott vér szerinti szüleit is meghallgatja. Az eljárás

során a gyámhatóság az örökbefogadott vér szerinti szüleit akkor hallgathatja meg, ha a meghallgatásnak nincs

elháríthatatlan akadálya.

(3) A felbontás kihat az örökbefogadóra, annak rokonaira, továbbá az örökbefogadottra és annak leszármazóira is. Az

örökbefogadás felbontása mindenkivel szemben hatályos. Az örökbefogadás felbontása esetén a vér szerinti szülõk

szülõi felügyeleti joga nem áll vissza.

(4) Az örökbefogadás a felbontás esetében a gyámhatósági határozat jogerõre emelkedésével szûnik meg. Ha

azonban bármelyik fél az eljárás folyamán meghal, az örökbefogadás joghatásai – a felbontás engedélyezése esetében

– a kérelem beadásának napjára visszamenõ hatállyal szûnnek meg.

57. § (1) Az örökbefogadást a bíróság egyoldalú kérelemre felbontja, ha akár az örökbefogadó, akár az örökbefogadott

olyan magatartást tanúsított, amely miatt az örökbefogadás fenntartása a másik félre elviselhetetlenné vált. Ha az

örökbefogadott kiskorú, az örökbefogadás az örökbefogadó kérelmére kivételesen indokolt esetben bontható fel.

(2) Az örökbefogadó halála után az örökbefogadást annak érdekében is fel lehet bontani, hogy az örökbefogadott vér

szerinti családi jogállását visszanyerje.

(3) Az örökbefogadás bírósági felbontását bármelyik fél kérheti. Kiskorú örökbefogadott érdekében az örökbefogadás

bírósági felbontása iránt a gyámhatóság és az ügyész is indíthat pert. Ha az a fél, aki ellen a pert indítani kellene, nem él,

azt a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani.

(4) Az eljárás során a bíróság a kiskorú örökbefogadott vér szerinti szüleit akkor hallgathatja meg, ha

a meghallgatásnak nincs elháríthatatlan akadálya.

(5) Az örökbefogadás a felbontó ítélet jogerõre emelkedésének napján szûnik meg. Ha azonban bármelyik fél az eljárás

folyamán meghal, az örökbefogadás joghatásai – felbontás esetében – a keresetlevél beadásának napjára visszamenõ

hatállyal szûnnek meg.

(6) A felbontó ítélet kihat az örökbefogadóra, annak rokonaira, továbbá az örökbefogadottra és annak leszármazóira.

Az örökbefogadást felbontó ítélet mindenkivel szemben hatályos. Az örökbefogadás felbontása esetén a vér szerinti

szülõk szülõi felügyeleti joga nem áll vissza.”

5. § A Csjt. a következõ 113. §-sal egészül ki egészül ki:

„113. § Az e törvénynek az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvénnyel

megállapított rendelkezéseit az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvény

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

3. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet módosítása

6. § A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Nmjt.) 70. §-a a következõ

(3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kizárólagos magyar joghatóság ellenére el kell ismerni a kiskorú magyar állampolgár magyar állampolgár általi

örökbefogadását engedélyezõ jogerõs külföldi határozatot, ha annak hazai elismerését az elismerés iránti kérelem

benyújtásakor a magyar jog szerint már nagykorú magyar állampolgárságú örökbefogadott maga kéri, és a 72. §

(2) bekezdésében meghatározott megtagadási okok egyike sem áll fenn. Az örökbefogadott kiskorúságának
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megállapítására az örökbefogadás külföldi engedélyezése idején hatályos magyar jog az irányadó, kivéve, ha az

elismerés iránti kérelem benyújtásakor hatályos magyar jog a kiskorúság megítélésére az örökbefogadott számára

kedvezõbb szabályt tartalmaz.”

7. § Az Nmjt. a következõ 70/A. §-sal egészül ki:

„70/A. § (1) A 43. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltétel hiányában is el kell ismerni a kiskorú magyar

állampolgár nem magyar állampolgár általi örökbefogadását engedélyezõ jogerõs külföldi határozatot, ha annak

hazai elismerését az elismerés iránti kérelem benyújtásakor a magyar jog szerint már nagykorú magyar

állampolgárságú örökbefogadott maga kéri, és a 72. § (2) bekezdésében meghatározott megtagadási okok egyike

sem áll fenn.

(2) Az örökbefogadott kiskorúságának megállapítására az örökbefogadás külföldi engedélyezése idején hatályos

magyar jog az irányadó, kivéve, ha az elismerés iránti kérelem benyújtásakor hatályos magyar jog a kiskorúság

megítélésére az örökbefogadott számára kedvezõbb szabályt tartalmaz.”

8. § Az Nmjt. 75. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az e törvénynek az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvénnyel

megállapított 70/A. §-át az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvény

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

4. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

9. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 6. § (5) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) 2013. január 1-jétõl a bíróság és a fél egymással a kapcsolatot a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton

tartja. Természetes személyek esetén a beadványokat és más hivatalos iratokat papír alapon is be lehet nyújtani, illetve

kézbesíteni.”

10. § A Cstv. 7. § (5) bekezdésében a „2012. június 30-ától” szövegrész helyébe a „2013. január 1-jétõl” szöveg lép.

5. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

11. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) a következõ 123/A. §-sal egészül ki:

„123/A. § (1) Ha törvény a dologra nézve elõvásárlási jogot enged annak kényszerértékesítésére, azt e törvény

alkalmazásában elõárverezési jognak kell tekinteni (a továbbiakban: elõárverezési jog). Elõárverezési jog szerzõdéssel

nem alapítható. Az elõárverezési jog bírósági végrehajtás során történõ gyakorlásának feltételeit e törvény határozza

meg.

(2) Az elõárverezésre jogosult az árverésrõl az árverési hirdetmény közzétételével, ha pedig részére e törvény

a hirdetmény kézbesítését írja elõ, annak kézbesítésével szerezhet tudomást.

(3) Az elõárverezésre jogosultat az árverésen az árverezõ jogállása illeti meg, ha igazolja az (1) bekezdés szerinti jog

fennállását és teljesíti e törvénynek az árverezõre vonatkozó feltételeit. Az elõárverezésre jogosult ebben az esetben

– amellett, hogy az árverésen árverezõként is részt vehet – valamennyi vételi ajánlat vonatkozásában az árverés (és

annak esetleges meghosszabbítását követõ) befejezéséig a legmagasabb összegû, érvényes vételi ajánlattal

megegyezõ összegû vételi ajánlat tételével gyakorolhatja elõárverezési jogát.

(4) Ha az elõárverezésre jogosult a végrehajtóhoz intézett nyilatkozatában a vételi ajánlat tartalmát magáévá teszi és

az árverés befejezéséig nem érkezik magasabb, érvényes vételi ajánlat, az elõárverezésre jogosultat a legtöbbet

felajánló árverezõ jogállása illeti meg.

(5) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az elõárverezési jog a jogutódra átszáll. Az elõárverezési jog átruházása

semmis.

(6) Az elõvásárlási jog bírósági végrehajtás során az elõárverezési jog alkalmazási körén kívül nem gyakorolható.”

12. § A Vht. 253/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„253/E. § (1) A kamara – a végrehajtók feletti szakmai felügyelet gyakorlásának elõsegítése, a végrehajtási eljárás

folyamatban létének és az abban érvényesített igénynek az igazolása, az adattal érintett jogalany joggyakorlásának
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elõsegítése, valamint mások jogainak védelme céljából – az önálló bírósági végrehajtók adatszolgáltatása és

a kamarához megküldött végrehajtható okiratok adatai alapján elektronikus közhiteles nyilvántartást vezet az önálló

bírósági végrehajtók által intézett bírósági és közigazgatási végrehajtási ügyekrõl a következõ tartalommal:

a) az eljáró végrehajtó neve, székhelye,

b) a végrehajtható okiratot kiállító szerv neve és a végrehajtható okirat száma, végrehajtói kézbesítési ügy esetében

a kézbesítendõ határozatot hozó szerv neve és a határozat száma, a végrehajtóhoz történõ megküldésének és

érkezésének idõpontja,

c) a végrehajtási ügy száma, a végrehajtási ügy típusa,

d) az adós, kötelezett (végrehajtói kézbesítési ügy esetében címzett) neve, azonosító adatai,

e) a végrehajtást kérõ (végrehajtói kézbesítési ügy esetében kérelmezõ) vagy behajtást kérõ neve és azonosító adatai,

f) a végrehajtandó követelés [pénzkövetelés (fõkövetelés) jogcíme, összege, meghatározott cselekmény jellege],

g) az ügyben más végrehajtó megkeresésének idõpontja, a megkeresett végrehajtó neve és székhelye; az eljárás

újraindításának idõpontja,

h) a végrehajtási ügy befejezésének módja és idõpontja, az eljárás újraindításának idõpontja,

i) a befejezett végrehajtási ügyek irataival kapcsolatban az õrzési idõ leteltét követõen tett intézkedés (selejtezve,

levéltárnak átadva).

(2) A végrehajtó az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – az azokról történt tudomásszerzést követõ

munkanapon – elektronikus kapcsolattartás útján adja át a kamarának; a kamara a végrehajtási ügy befejezésétõl

számítva 10 évig kezeli a nyilvántartásban szereplõ adatokat, ezt követõen gondoskodik az adatok törlésérõl.

(3) A kamara az adatkezelés során köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, így különösen védeni azokat

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, sérülés, megsemmisülés ellen.

(4) A kamara a végrehajtási ügyek nyilvántartásából az adatigénylésre jogosult részére szolgáltathat adatokat.

(5) A végrehajtási ügyek nyilvántartásából annak a közigazgatási hatóságnak, közigazgatási szervnek, bíróságnak,

bírósági végrehajtónak, ügyésznek, nyomozó hatóságnak, terrorizmust elhárító szervnek, nemzetbiztonsági

szolgálatnak, továbbá a végrehajtó tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szervnek továbbítható adat, amely

minden egyes igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy

elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenõrzéséhez feljogosította az adat

kezelésére. Az adatigénylõnek a kérelemben meg kell jelölnie annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben

az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult.

(6) A kamara írásbeli kérelemre tanúsítványt állít ki

a) a végrehajtási ügyek nyilvántartásában nem szereplõ kérelmezõ számára annak igazolására, hogy a végrehajtási

ügyek nyilvántartásában végrehajtási eljárás adósaként nem szerepel,

b) a végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplõ kérelmezõ számára a végrehajtási ügyek nyilvántartásában

szereplõ adatainak igazolása céljából,

c) a célját és az adatkéréshez fûzõdõ jogi érdekét megjelölõ kérelmezõ számára a végrehajtási ügyek

nyilvántartásában szereplõ gazdálkodó szervezetnek a végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplõ adatai igazolása

céljából, továbbá annak igazolására, hogy a gazdálkodó szervezet a végrehajtási ügyek nyilvántartásában végrehajtási

eljárás adósaként nem szerepel; gazdálkodó szervezetnek kell tekinteni e bekezdés alkalmazásában a Ptk. 685. §

c) pontjában meghatározott szervezeteket.

(7) A kamara a (6) bekezdés keretein belül annak igazolására is tanúsítványt állít ki, hogy a végrehajtási ügyek

nyilvántartásában a kérelemben megjelölt idõszakban nem szerepel az adatigényléssel érintett személy, mint adós

(kötelezett) ellen folyamatban lévõ vagy a követelés behajthatatlansága, a meghatározott cselekmény nemteljesítése

miatt szüneteléssel befejezett bírósági végrehajtási ügy.

(8) A kamara a tanúsítványt költségtérítés fejében, a kérelem szerint papíralapú vagy elektronikus közokiratként,

a kérelem beérkezésétõl számított 15 napon belül állítja ki; a tanúsítvány tartalmazza a végrehajtási ügy

(1) bekezdésben meghatározott adatait, a tanúsítvány kiállításának helyét és idõpontját, a kiállító megnevezését,

bélyegzõlenyomatát, valamint a kiadmányozásra jogosult aláírását.

(9) A végrehajtási ügyek nyilvántartása a nyilvántartott tényadatok fennállását hitelesen tanúsítja (közhitelesség), az

ellenkezõ bizonyításáig a végrehajtási ügyek nyilvántartásába feljegyzett tényadatról vélelmezni kell, hogy az fennáll,

az adat törlése esetén – az ellenkezõ bizonyításáig – azt kell vélelmezni, hogy az nem áll fenn. A végrehajtási ügyek

nyilvántartásában feltüntetett tényadatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki a tényadatok helyességét,

valósággal egyezõségét vitatja.
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(10) A végrehajtási ügyek nyilvántartásában szereplõ adatok kezelésére szolgáló informatikai alkalmazás mûködtetõje

naplót készít

a) az informatikai alkalmazás üzemben tartási idejérõl,

b) a végrehajtási ügyek nyilvántartásába történõ bejegyzésrõl a bejegyzett adat, a bejegyzés idõpontja, és

a bejegyzést végzõ feltüntetésével,

c) a végrehajtási ügyek nyilvántartásából történõ adatigénylés teljesítésérõl az adatigénylõ, az adattovábbítás

idõpontja, az ahhoz megadott adatok és a szolgáltatott adatok megjelölésével,

d) a naplóból történt adatszolgáltatásról a szolgáltatott adatok körének, az adatigénylõ nevének és címének, az

adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak, valamint az adatszolgáltatás idõpontjának, továbbá az

adatszolgáltatást végzõ azonosító adatainak feltüntetésével.

(11) Ha a büntetõeljárásban eljáró bíróság, ügyész és nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá

a törvényben titkos információgyûjtésre felhatalmazott szerv adatigénylése azt – bûnüldözési, bûnmegelõzési vagy

nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozással – kifejezetten tartalmazza, a kamara nem tájékoztathatja az érintettet az

adattovábbításról.

(12) A napló adatait azok keletkezésétõl számított 10 évig kell megõrizni, és biztosítani kell az azok megismeréséhez

szükséges technikai eszközöket. A napló adatait a kamara az (5) bekezdés szerint eljárva továbbíthatja.”

13. § (1) A Vht. 305. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) E törvénynek a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

szóló 2008. évi XXXIX. törvénnyel és a módosító törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglaltak

szerint – a 2009. január 1-je elõtt lefoglalt ingatlanokra vezetett végrehajtás során is alkalmazni kell. Az ezen ingatlanok

árverésének kitûzésérõl szóló, 2012. július 1-jétõl 2012. augusztus 31-éig terjedõ idõszakban elkészített árverési

hirdetményeket az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában is közzé kell tenni legalább 15 napon át

azzal, hogy az árverés közhírré tételéhez fûzõdõ jogkövetkezmények a bírósági hirdetõtáblán történõ közzétételhez

fûzõdnek; a hirdetményt az elektronikus árverési rendszer az árverést követõ napon automatikusan törli az

elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásából.”

(2) A Vht. 305. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az árverezõk elektronikus nyilvántartásában szereplõ, 123. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott

személy és szervezet 2012. július 31-éig köteles bejelenteni az árverezõk elektronikus nyilvántartásába annak a tényét,

hogy a 123. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti személynek vagy szervezetnek minõsül. Az e bejelentés alapján

történõ bejegyzés díjmentes.”

14. § A Vht. 307. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg)

„d) a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek, végrehajtójelöltek igazolványára és nyilvántartására, a kamara által vezetett

nyilvántartások, névjegyzékek vezetésére, a kamara igazgatási jellegû feladatainak ellátására, továbbá – az

adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – a végrehajtási ügyekrõl vezetett nyilvántartás adatairól szóló

tanúsítvány kiállításért járó költségtérítés összegére és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat,”

15. § A Vht.

a) 47. § (2) bekezdésében az „az adós gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásba” szövegrész helyébe az

„a végrehajtási ügyekrõl vezetett nyilvántartásba” szöveg,

b) 124. § (3) bekezdésében az „egynegyedéig” szövegrész helyébe a „35%-áig” szöveg,

c) 126. § (1) bekezdésében az „az elsõbbségi igényt bejelentõ” szövegrész helyébe az „a végrehajtási eljárásba

bekapcsolódott zálogjogosult” szöveg,

d) 134. § (2) bekezdésében az „elsõbbségi igényt jelentettek be” szövegrész helyébe az „a zálogjogosult végrehajtási

eljárásba történõ bekapcsolódását a bíróság engedélyezte” szöveg, az „egynegyedének” szövegrész helyébe

a „35%-ának” szöveg,

e) 150. § (1) bekezdésében a „vonatkozólag a végrehajtási jog az elárverezett ingatlanra be van jegyezve az

ingatlan-nyilvántartásba” szövegrész helyébe a „vonatkozóan a végrehajtást elrendelték” szöveg, az „illetõleg”

szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,

f) 162. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(5) bekezdésben” szöveg,
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g) 282. § (2) bekezdésében a „végrehajtók közül választott fegyelmi” szövegrész helyébe a „fegyelmi tanács elnöke

által kijelölt” szöveg,

h) 305. § (6) bekezdésében a „2012. szeptember 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2013. január 1-jétõl” szöveg,

a „2012. szeptember 1-jét” szövegrész helyébe a „2013. január 1-jét” szöveg,

i) 305. § (7) bekezdésében a „2012. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2012. augusztus 30-áig” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a Vht. 123/A. §-a.

6. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

17. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 37. §-a a következõ (3a)–(3c)

bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha cégjegyzékbe bejegyzett cég a nevét és cégjegyzékszámát tartalmazó bejegyzési kérelemhez nem csatolja

a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott okirat valamelyikét és az (5) bekezdés szerint nem hivatkozik az adatok

változatlanságára sem, az ingatlanügyi hatóság a cégkivonatot a cégnyilvántartásból elektronikus úton szerzi meg.

(3b) Ha a cég képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett

aláírás mintája a cégbírósághoz benyújtásra került és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a (3) bekezdés b) pontjában

meghatározott okiratot az ingatlanügyi hatóság a cégbíróságtól elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi

meg, ha azt a cég a bejegyzési kérelméhez nem csatolta és az adatok változatlanságára az (5) bekezdés szerint nem

hivatkozott.

(3c) Az ingatlanügyi hatóság az elektronikus úton lekérdezett okiratokat – a szabályozott elektronikus ügyintézési

szolgáltatás szabályai szerint – hiteles papír alapú irattá alakítja és azokat a továbbiakban ebben a formában õrzi meg.”

(2) Az Inytv. 37. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha a (3) és (4) bekezdés szerinti okirat valamelyike az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben benyújtásra

került, vagy azokat az ingatlanügyi hatóság – a (3a) vagy (3b) bekezdés alapján – korábban már beszerezte, az újabb

kérelemben – az iktatószámra való hivatkozással – elegendõ a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy az

ingatlanügyi hatóságnál lévõ okiratok a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem ingatlanügyi

hatósághoz történõ benyújtásának idõpontjában a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem

tartalmaznak.”

18. § Az Inytv. 91. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) E törvénynek az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvénnyel

megállapított 37. § (3a)–(3c) és (5) bekezdését a 2013. február 1-jén és az azt követõen benyújtott bejegyzési

kérelmekre kell alkalmazni.”

7. Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

19. § Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 27/B. § (1) bekezdésének az „Okirat ellenjegyzése során az ügyvéd”

szövegrész helyébe az „Okirat ellenjegyzése során, ha a felet személyesen nem ismeri, az ügyvéd” szöveg lép.

8. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

módosítása

20. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)

9. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány és a (3) bekezdésnek megfelelõen készített ügyvéd által

ellenjegyzett aláírás-minta egyaránt bizonyítja, hogy a cégjegyzésre jogosult a céget miként és milyen formában

jegyzi.”

21. § (1) A Ctv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A céginformációs szolgálat a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetve más közigazgatási szerv,

a közjegyzõ, a bírósági végrehajtó, a felszámoló, valamint a gazdasági, illetve szakmai kamarák részére a közfeladataik
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ellátása érdekében, a közfeladat megjelölése mellett kért céginformációt – az (1) bekezdésben nem említett

cégadatokra és a (3a) bekezdésben foglaltakra is kiterjedõen – ingyenesen bocsátja rendelkezésre. Esetükben – ha

törvény eltérõen nem rendelkezik – sem az adatszolgáltatás, sem az adattovábbítás nem köthetõ díjfizetéshez. ”

(2) A Ctv. 15. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki.

„(3a) Ha a közigazgatási szerv elõtti, kérelemre induló hatósági eljárásban a kérelem elbírálásához annak hatóság általi

megismerése szükséges, a közigazgatási hatóság a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint, a céginformációs

szolgálaton keresztül, elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be a cég – közokirati vagy nem közokirati

formában rendelkezésre bocsátott – cégkivonatát, valamint a cégjegyzésre jogosult közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel

ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, ha az a cégbejegyzési (változásbejegyzési)

eljárásban benyújtásra került és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza. A közigazgatási szerv hatósági eljárásában

a céget ezen iratok csatolására nem kötelezheti. E bekezdésben foglalt rendelkezések nem vonatkoznak arra az esetre,

ha a közigazgatási szerv a kérelem tárgyában azonnal dönt.”

22. § A Ctv. 24. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza)

„h) a cég képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési

idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és

cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk

keletkezésének idõpontját, határozott idõre szóló képviselet esetében a jogviszony megszûnésének idõpontját is,

illetve ha a jogviszony megszûnésére a cégjegyzékben feltüntetett idõpontnál korábban kerül sor, a megszûnés

tényleges idõpontját, továbbá azt a tényt, ha a cég képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott

címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája benyújtásra került,”

23. § A Ctv. 29. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A külföldi székhelyû európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye esetén a cégjegyzék a következõket

tartalmazza:)

„i) a telephely képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési

idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét,

cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk

keletkezésének idõpontját, határozott idõre szóló képviselet esetében a jogviszony megszûnésének idõpontját is,

továbbá azt a tényt, ha a képviseletre jogosult közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által

ellenjegyzett aláírás-mintája benyújtásra került,”

24. § A Ctv. III. Fejezet 2. címe a következõ 31/A. §-sal egészül ki:

„31/A. § (1) Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez – jogszabályban meghatározott módon – csatolták

a cég képviselõjének közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett

aláírás-mintáját, a cégbíróság a cég képviselõjére vonatkozó cégjegyzék adatok bejegyzésével egyidejûleg azt

fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel látja el és intézkedik annak a cégjegyzék útján való

megismerhetõségérõl.

(2) E § alkalmazásában változásbejegyzési kérelemnek minõsül az is, ha a változásbejegyzési kérelemben a cég

kizárólag arról nyilatkozik, hogy a cégjegyzékbe már bejegyzett képviselõ cégjegyzésének módját igazoló okiratot

a cégiratokhoz csatolja annak közvetlen elérése érdekében. Ebben az esetben a cég a kérelem mellékleteként

kizárólag közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt csatolhat.”

25. § A Ctv. 128. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy)

„c) a céginformációs szolgálat mûködésére, a fizetendõ költségtérítésre, a közfeladatot ellátó szervek részére nyújtott

ingyenes céginformáció szolgáltatás biztosítására,”

(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg.)

26. § A Ctv. a következõ 131/B. §-sal és 131/C. §-sal egészül ki:

„131/B. § E törvénynek az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvénnyel

(a továbbiakban: Módtv2.) megállapított rendelkezéseit a Módtv2. hatálybalépését követõen benyújtott

cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmekre kell alkalmazni.
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131/C. § Ha a cég képviseletére jogosult adatainak bejegyzésére a Módtv2. hatálybalépése napját megelõzõen

benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem alapján került sor, a kizárólag a cégjegyzés módját igazoló

okirat utólagos benyújtása iránti változásbejegyzési eljárásban – a 31/A. § (2) bekezdésétõl eltérõen – ügyvéd által

ellenjegyzett aláírás-minta is csatolható, ha azt a korábbi bejegyzési vagy változásbejegyzési eljárásban a 9. §

(3) bekezdésének alkalmazásával már csatolták. Ebben az esetben a korábbi eljárásban már csatolt okiratot kell

ismételten benyújtani.”

27. § A Ctv. 132. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény – végrehajtási rendeleteivel, valamint a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel együtt – a következõ uniós jogi

aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„a) az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK irányelve az egész Közösségre kiterjedõ

egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei

védelmében a Szerzõdés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak elõírt biztosítékok

összehangolásáról;”

28. § A Ctv. 2. számú melléklet I. pontja a következõ 2. ponttal egészül ki:

(Azok a mellékletek, amelyeknek a csatolását a cégbíróság kizárólag a hiánypótlásra felhívó végzésben írhatja elõ)

„2. a cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozata (közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya) vagy

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, ha a csatolás tényét a kérelmen feltüntették;”

29. § A Ctv. 3. számú melléklet II. pont 2. pontja a következõ c) alponttal egészül ki:

(Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, egyéb benyújtandó okiratok:)

„c) a cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozata (közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya) vagy

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, ha a csatolás tényét a kérelmen feltüntették;”

30. § A Ctv. 17. § (1) bekezdésében a „minõsített elektronikus aláírással és” szövegrész helyébe a „minõsített elektronikus

aláírással vagy minõsített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírással és” szöveg lép.

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

31. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyforgtv.) 49. § (7) bekezdés e) pont ec) alpontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A pályázati kiírás tartalmazza

a pályázathoz csatolandó dokumentumok körét:)

„ec) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: gazdasági

társaság) esetén a cég nevét, cégjegyzékszámát, a képviselõ elérhetõségét, a – (7a) bekezdés kivételével – közjegyzõi

aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának másolatát, még létre nem jött gazdasági társaság esetén társasági

szerzõdésének (alapszabályának, alapító okiratának) tervezetét, a képviselõ elérhetõségét és kötelezettségvállalást

arra vonatkozóan, hogy a létesítési engedély megszerzése esetén a gazdasági társaság – pályázat során benyújtott

tervezetnek megfelelõ – bejegyzését a létesítési engedély kiadásától számított 15 napon belül kezdeményezik,

amelyben a személyi jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész és a gyógyszertárban alkalmazott

valamennyi gyógyszerész együttes tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot,”

(2) A Gyforgtv. 49. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Ha a cég a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által

ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az egészségügyi

államigazgatási szerv az iratot és a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel

szerzi meg.”
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32. § A Gyforgtv. a következõ 87/C. §-sal egészül ki:

„87/C. § E törvénynek az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvénnyel

megállapított 49. § (7) bekezdés e) pont ec) alpontját és (7a) bekezdését a 2013. február 1-jén és az azt követõen

benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.”

10. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

33. § A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 20. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a számlatulajdonos szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég, a vezetõ aláírását a cégbírósághoz benyújtott

ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta és a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott

címpéldány) egyaránt bizonyítja.”

11. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

34. § (1) A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A közjegyzõ a hagyatéki eljárás iratait a bíróság részére a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton

kézbesíti, a megkeresett bíróság pedig a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton válaszol a megkeresésre.”

(2) A Hetv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A közjegyzõ a hagyatéki eljárás iratait a cégbíróság részére a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton

kézbesíti, a megkeresett cégbíróság pedig a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton válaszol

a megkeresésre.”

35. § A Hetv. 120. § (5) bekezdésében a „2012. július 1-jén” szövegrész helyébe a „2014. január 1-jén” szöveg lép.

36. § Hatályát veszti a Hetv. 11. § (3) bekezdése.

12. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXV. törvény

módosítása

37. § Nem lép hatályba a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXV. törvény

46. §-a.

13. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

38. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Médiatv.)

42. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A lineáris médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét annak jövõbeni médiaszolgáltatója kezdeményezheti. Az a bejelentõ,

aki lineáris médiaszolgáltatását nem állami tulajdonban lévõ analóg korlátos erõforrás igénybevételével kívánja végezni,

médiaszolgáltatási tevékenységének megkezdése elõtt legalább negyvenöt nappal köteles a Hivatalnak bejelenteni:)

„b) a bejelentõ hatályos létesítõ okiratát és képviselõjének – a (2a) bekezdés kivételével – közjegyzõi

aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, ha a bejelentõ nem természetes személy,”

(2) A Médiatv. 42. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a bejelentõ cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselõjének a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott

címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt

a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi

meg.”

39. § A Médiatv. HATODIK RÉSZ IV. Fejezete az A mûsorszolgáltatási szerzõdésekre vonatkozó átmeneti szabályok alcímet

megelõzõen a következõ 206/A. §-sal egészül ki:

„206/A. § E törvénynek az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerûsítésérõl szóló 2012. évi LXXXV. törvénnyel

megállapított 42. § (1) bekezdés b) pontját és (2a) bekezdését a 2013. február 1-jén és az azt követõen benyújtott

kérelmek esetében kell alkalmazni.”
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14. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

40. § Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló

2011. évi CLXXV. törvény 74. § (4) bekezdésében a „2012. június 30.” szövegrész helyébe a „2013. január 1.” szöveg lép.

15. A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló

2011. évi CLXXX. törvény módosítása

41. § (1) A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi

CLXXX. törvény (a továbbiakban: Vhtmódtv.) 119. §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 79. § c) és e) pontja 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3b) A 29. § 2012. július 16-án lép hatályba.”

(2) A Vhtmódtv. 119. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 6. §, a 8. §, a 16. §, a 20. §, a 21. §, a 24. §, a 27. §, a 28. §, a 30–51. §, a 68. §, a 77. § (3) bekezdése, a 78. § i)–n) és

p) pontja, a 79. § d) és f)–k) pontja, a 90. §, a 91. §, a 106. § és a 107. § 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.”

42. § A Vhtmódtv.

a) 51. § (1) bekezdése a „140. § megfelelõ” szövegrész helyett a „140. § (8) bekezdésének” szöveggel,

b) 51. § (2) bekezdése a „140. §” szövegrész helyett a „140. § (8) bekezdése” szöveggel

lép hatályba.

43. § Nem lép hatályba a Vhtmódtv. 67. §-a, 77. § (1) bekezdése és 78. § e) és o) pontja.

16. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló

2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

44. § A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi

CLXXXI. törvény

a) 98. § (3) bekezdésében a „2012. május 30-án” szövegrész helyébe a „2012. november 30-án” szöveg,

b) 98. § (4) bekezdésében a „2012. június 30-án” szövegrész helyébe a „2013. január 1-jén” szöveg,

c) 99. § (1) bekezdésében a „2012. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2013. január 1. napjáig” szöveg,

d) 105. § (1) bekezdésében a „2012. június 30-a” szövegrész helyébe a „2013. január 1-je”, a „2012. június 30.”

szövegrész helyébe „2013. január 1.” szöveg,

e) 105. § (2) bekezdésében a „2012. június 30.” szövegrész helyébe a „2013. január 1.” szöveg,

f) 106. §-ában a „2012. május 30.” szövegrész helyébe a „2012. november 30.” szöveg

lép.

17. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCI. törvény módosítása

45. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXCI. törvény 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 25. §-t 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni. A 2013. január 1-je elõtt folytatott foglalkoztatás tekintetében

a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjával, ellenõrzésével,

valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

támogatásokkal, azok visszakövetelésével kapcsolatban az Flt. 2011. december 30-án hatályos rendelkezéseit kell

alkalmazni.”
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18. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról

szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXCVII. törvény módosítása

46. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi

IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az

ezekkel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény 167. § második (3) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3a) A 6. § (3) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.”

19. Záró rendelkezések

47. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2014. január 2-án

hatályát veszti.

(2) A 2. §, az 5. §, a 20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22. §–30. §, a 7. alcím és a 10. alcím 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § és a 15. § b)–f) pontja 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

(4) A 3. §, a 4. §, a 3. alcím, a 12. §, a 14. § és a 15. § a) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 21. § (2) bekezdése, a 6. alcím, a 9. alcím és a 13. alcím 2013. február 1-jén lép hatályba.

(6) A 34. § (1) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

48. § A 38. § és a 39. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minõsül.

49. § (1) A 22. § az egész Közösségre kiterjedõ egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok

és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerzõdés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak elõírt

biztosítékok összehangolásáról szóló 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

3. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) A 23. § az európai gazdasági egyesülésrõl szóló 1985. július 25-i 2137/85/EGK tanácsi rendelet 8. cikkének a

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 132/2012. (VI. 28.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
eltérõ szöveggel történõ hatálybalépésérõl

A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

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

1. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerzõdés hatálya – pályázati eljárás

lefolytatása nélkül – legfeljebb 2012. július 31-ig meghosszabbítható, illetve megújítható, ha a munkáltató

a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. § Az R. 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött hatósági keretszerzõdés hatálya – pályázati eljárás lefolytatása nélkül –

legfeljebb 2012. július 31-ig meghosszabbítható, illetve megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt

kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. § Az R. a következõ 15. §-sal egészül ki:

„15. § A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás

megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 3. § (4) bekezdésétõl, illetve 4. §

(6) bekezdésétõl eltérõen a védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének, illetve

a rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását 2012. július hónapra vonatkozóan 2012. július 10-ig

lehet kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter bírálja el. A támogatást

– a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszterrel megkötött hatósági keretszerzõdésben, valamint

a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – utólag kell folyósítani.”

2. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó

rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

eltérõ szöveggel történõ hatálybalépése

4. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási

szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 23. §-a a következõ (9)–(12) bekezdéssel

kiegészülve lép hatályba:

„(9) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokat a rehabilitációs szakigazgatási szervek számára e rendeletben

meghatározott, 2012. július 1-jét megelõzõen a Hivatal regionális igazgatóságainak kirendeltségei által ellátott

feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.
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(10) Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervét a számára a 15. § (2) bekezdésében

meghatározott, 2012. július 1-jét megelõzõen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ellátott feladat- és hatáskörök,

valamint azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.

(11) Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervét a számára e rendeletben

meghatározott, 2012. július 1-jét megelõzõen a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által ellátott

feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó kormányzati szolgálati jogviszonyok tekintetében

jogutódnak kell tekinteni.

(12) A Hivatalt a számára az 1. § b) pontjában meghatározott, 2012. július 1-jét megelõzõen az Országos

Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint azok ellátásához kapcsolódó

jogviszonyok tekintetében jogutódnak kell tekinteni.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 133/2012. (VI. 28.) Korm. rendelete
a teljes hatályú apai elismerés egyszerûsítésével összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában

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

rendeli el:

1. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(Bármely gyámhatóság illetékes)

„b) rendezetlen családi jogállású gyermekre és méhmagzatra vonatkozóan teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat

felvételére azzal, hogy rendezetlen jogállású gyermeknél a nyilatkozatot felvevõ gyámhatóságnak a nyilatkozat egy

példányával értesítenie kell a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetõt és a gyermek lakóhelye

szerint illetékes önkormányzat jegyzõjét.”

(2) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete e rendelet

1. melléklete szerint módosul.

2. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

58. § (2) bekezdésében az „az illetékes gyámhivatalhoz” szövegrész helyébe a „haladéktalanul az illetékes

gyámhivatalhoz” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)

Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésében az „a szakorvos által kiállított” szöveg.

4. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

12254 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 79. szám



1. melléklet a 133/2012. (VI. 28.) Korm. rendelethez

A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja a következõ

1.39. alponttal egészül ki:

„1.39. teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat és az apai elismerõ nyilatkozat teljes hatályához szükséges hozzájárulás.”

A Kormány 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek a mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával
összefüggõ módosításáról

A Kormány

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

d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

a) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdés a)–b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

s) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §

(1) bekezdés a)–b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) és u) pontjában, valamint az épített

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

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) és

s) pontjában, a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a 24. § a) pontja tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 24. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

i) pontjában,

a 24. § c) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

s) pontjában

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

rendeli el:

1. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet „A bírság mértéke

és számítása” alcíme a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § A mûemléki védelem alatt álló építményt érintõ építési és bontási tevékenység esetén az építésügyi bírság

mértékét az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti módon és mértékben kell

megállapítani.”
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2. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról

és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

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

eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával

összefüggõ módosításáról szóló 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelettel módosított 6. §-át és 2. mellékletét a 2012. július

1-jét követõen indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

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

eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. mellékletében foglalt táblázat I. 4. sorában, II. 5. sorában, III. 5. sorában és IV. 5. sorában az „illetve mûemléki

terület” szövegrész helyébe a „mûemlék, illetve mûemléki terület” szöveg,

b) 4. mellékletében foglalt táblázat 8. sorában az „illetve mûemléki terület” szövegrész helyébe a „mûemlék, illetve

mûemléki terület” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és

az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ában a „ , valamint

az olyan ingatlanok kivételével, amelyek jogi jellege az ingatlan-nyilvántartásban mûemlékként vagy mûemlék

jellegûként van feljegyezve” szövegrész.

3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Kormány elsõfokú építésügyi hatóságként a mûemlékek tekintetében az 1/A. mellékletben megjelölt

a) települési önkormányzat jegyzõjét a mellékletben meghatározott ellátási és készenléti illetékességi terület

településeire,

b) a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjét a mellékletben meghatározott ellátási illetékességi területre

kiterjedõ illetékességgel jelöli ki.”

6. § Az R1. a következõ 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. § Ha a mûemléken építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység mellett örökségvédelmi hatósági

engedélyhez kötött építési munkát is kell végezni, akkor a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális

örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.)

Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés 12. pont e) és f) alpontjában, 5. § (1) bekezdés 13. és 14. pontjában meghatározott

építési munkák elvégzését is az 1. § (1a) bekezdése szerinti építésügyi hatóság engedélyezi.”

7. § Az R1. 9. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával

összefüggõ módosításáról szóló 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelettel módosított 1. §-át és 2/B. §-át a 2012. július 1-jét

követõen indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

8. § Az R1. 1/A. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

9. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (3) bekezdésében az „ , a mûemlékek” szövegrész,

b) 1. § (5) bekezdésében az „és a mûemléki védelem alatt álló építmények” szövegrész,

c) 1/B. mellékletének a BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE alcímet követõ 8. pontja.
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4. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R2.) 6. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Az eljáró építésügyi hatóságnak)

„c) kulturális örökségvédelmi szakhatóság bevonásakor a kulturális örökségvédelmi szakhatósághoz intézett

megkereséséhez mûemlék, mûemléki terület és a mûemléket érintõ módon megvalósuló építési tevékenység

esetében csatolnia kell a 6. melléklet szerinti dokumentációt.”

(2) Az R2. 46. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával

összefüggõ módosításáról szóló 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelettel

a) megállapított 6. § (3) bekezdését, 6. mellékletét,

b) módosított 1. § (3) bekezdését, 44. § (2) bekezdés a) pontját, 5. mellékletét

a 2012. július 1-jét követõen indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

11. § Az R2. e rendelet 2. melléklete szerinti 6. melléklettel egészül ki.

12. § Az R2. 5. melléklete e rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint módosul.

13. § Az R2. 44. § (2) bekezdés a) pontjában a „mûemléki területet” szövegrész helyébe a „mûemléket, mûemléki területet”

szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az R2. 1. § (3) bekezdésében a „ , valamint a mûemléki építménnyel” szövegrész.

5. A területfejlesztési koncepció, a területrendezési program és a területrendezési terv tartalmi

követelményeirõl, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük

részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

15. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeirõl,

valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § A területrendezésért felelõs miniszter az OTrT-nek az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi

XXVI. törvény 29. §-a szerinti felülvizsgálatáról, valamint az OTrT munkarészei módosításának elõkészítésérõl a VÁTI

Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. útján gondoskodik.”

6. A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének

és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

16. § A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és

megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki:)

„b) a repülõtéren lévõ mûemléki építményekkel kapcsolatos kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyezésre.”

7. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl,

és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekrõl, és eljárásaikra

vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (1) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a Kötv.-ben meghatározott alábbi kulturális örökségvédelmi feladatok ellátására elsõ fokú kulturális

örökségvédelmi hatóságként a szakigazgatási szervet jelöli ki:

1. a Kötv. 17. §-a szerinti, régészeti lelõhely ideiglenes védelmével kapcsolatos hatósági feladatok;

2. régészeti feltárás engedélyezésével kapcsolatos, a Kötv. 20. §-a és 22. §-a szerinti, valamint egyedi hatósági ügyben

a Kötv. 23. § (2) bekezdése szerinti hatósági feladatok;
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3. a Kötv. 24. §-a szerinti, mentõ feltárással kapcsolatos hatósági feladatok;

4. a Kötv. 27. §-a szerinti, a régészeti emlékek megõrzésével kapcsolatos hatósági feladatok;

5. a Kötv. 31. §-a szerinti, mûemléki érték ideiglenes védelmével kapcsolatos hatósági feladatok;

6. a Kötv. 44. §-a szerinti hatósági jóváhagyás;

7. a kulturális javak kivételével a Kötv. 67. § (1)–(2) bekezdése szerinti hatósági kötelezés;

8. a kulturális javak kivételével a Kötv. 67. § (3) bekezdés a) pontja, és – ha a vagyonkezelési vagy használati jogra

vonatkozó hatósági jóváhagyás ügyében a szakigazgatási szerv járt el – 67. § (3) bekezdés d) pontja szerinti feladatok;

9. a kulturális javak kivételével a Kötv. 68. §-a szerinti döntések;

10. a Kötv. 69. §-a szerinti tûrési kötelezettség kimondása;

11. a kulturális javak esetének kivételével az örökségvédelmi bírság kiszabása;

12. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyen végzett, építésügyi hatósági vagy

más hatósági engedélyhez nem kötött alábbi tevékenységek engedélyezése:

a) minden 30 cm mélységet meghaladó földmunka, így különösen: légvezeték, faültetés, tuskóirtásos fakitermelés,

rigolírozás, meliorizáció, szõlõ és gyümölcsös telepítése,

b) a lelõhely rendeltetésének, mûvelési ágának megváltoztatása,

c) a lelõhelyen található régészeti emlékek megóvási, konzerválási munkálatai,

d) a lelõhelyen lévõ építmény vagy ennek maradványai bármely terepszinti vagy az alatti padlójának megbontása,

e) kerítés, oszlop földbeállítása, az 1 métert meg nem haladó tereprendezés,

f) kavics-, föld- és anyagdepó, illetve feltöltés, töltés létesítése;

13. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a védetté nyilvánított kulturális örökségi elem jellegét és megjelenését érintõ,

építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött alábbi tevékenységek engedélyezése:

a) kémény átalakítása,

b) járda készítése, javítása, cseréje, eltávolítása,

c) burkolatok, falfelületek felújítása, cseréje,

d) belsõ díszítmények, szerelvények, fûtõberendezések elhelyezése, eltávolítása, átalakítása, átszínezése,

e) az épülethez tartozó történeti értékû világítótestek és berendezések eltávolítása, felújítása, javítása, cseréje,

f) épületgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések elhelyezése, felújítása, átalakítása, cseréje, eltávolítása,

g) kerítés létesítése, felújítása, átalakítása, átszínezése, eltávolítása,

h) utólagos falszigetelés készítése,

i) válaszfalak építése, bontása, átépítése;

14. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján mûemlékhez tartozó kert vagy udvar megjelenését tartósan befolyásoló,

építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött kertépítészeti munkák (kerti építmény, támfal,

medence, tereplépcsõ, burkolatok építése) elvégzésének engedélyezése;

15. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján mûemlékhez tartozó ingatlanterületen történõ, más hatósági engedélyhez nem

kötött fakivágás, fa- és növényzettelepítés engedélyezése;

16. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlék falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és

tartozékainak tudományos vagy mûszaki célú kutatására, feltárására irányuló, építésügyi hatósági vagy más hatósági

engedélyhez nem kötött alábbi tevékenységek engedélyezése:

a) mûemléki védelem alatt álló építmények fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálata

(elemzése),

b) a mûemlék tartozékát (alkotórészét) képezõ mûemlékként védett képzõ- és iparmûvészeti alkotás roncsolásos

vizsgálata;

17. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlék funkciójának, használati módjának megváltoztatására irányuló,

építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység engedélyezése;

18. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlékekkel és a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos,

építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött megóvási (konzerválási), restaurálási vagy átalakítási

munkák engedélyezése;

19. a Kötv. 63. § (3) bekezdése alapján a mûemlék jellegét és megjelenését befolyásoló fényforrás építésügyi hatósági

vagy más hatósági engedélyhez nem kötött elhelyezésének, illetve üzemeltetésének engedélyezése.”
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18. § (1) Az R3. 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a § a következõ (4a) bekezdéssel

egészül ki:

„(3) A Hivatal szakértõ testületként mûködteti a Mûemléki Tanácsadó Testületet, amely a mûemlékekkel kapcsolatos

hatósági, szakhatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében segíti a Hivatal és a szakigazgatási szervek

munkáját.

(4) A szakigazgatási szerv

a) a Kötv. 63. § (1) bekezdésében meghatározott ügyekben szakhatóságként eljárva, illetve

b) a Kötv. 63. § (3) bekezdése szerinti hatósági engedélyezési eljárásában

kéri ki a Mûemléki Tanácsadó Testület véleményét.

(4a) A szakigazgatási szerv eljárásának határidejébe a Mûemléki Tanácsadó Testület eljárási ideje beleszámít.”

(2) Az R3. 18. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a mûemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával

összefüggõ módosításáról szóló 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelettel

a) megállapított 5. § (1) bekezdését, 10. § (3), (4) és (4a) bekezdését, valamint módosított 6. § (1) bekezdés b) pontját,

2. mellékletét a 2012. július 1-jét követõen indult, illetve a megismételt eljárásokban,

b) hatályon kívül helyezett 3. § (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 12–13. §-át, 3. mellékletét a 2012. július 1-je elõtt

indult eljárásokban

kell alkalmazni.”

19. § Az R3. 2. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

20. § Az R3. 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott esetben mûemléket érintõ” szövegrész

helyébe az „a mûemlék építményen, mûemlék ingatlanán végzett” szöveg lép.

21. § Hatályát veszti az R3.

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 5. § (2) bekezdése,

c) 12–13. §-a,

d) 2. mellékletének B. pont I. alpontjában az „illetve külön jogszabályban meghatározott esetben mûemléket”

szövegrész,

e) 3. melléklete.

8. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Mûemlékkel kapcsolatos építési beruházás alatt a kulturális örökség védelmérõl szóló törvényben meghatározott

mûemléken végzett, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységnek minõsülõ építési beruházást kell

érteni.”

9. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. § és a 9. § c) pontja 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. augusztus 2-án hatályát veszti.

24. § Hatályát veszti

a) az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 5/C. § (2) bekezdése,

b) az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

ba) 1. § (2) bekezdésében a „ , valamint a mûemlékekkel” és az „ , illetve a mûemlékekkel” szövegrész,

bb) 7. § (2) bekezdése,
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c) az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és

a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

ca) 2. § b) pontjában az „ , illetve a mûemlékkel” szövegrész,

cb) 19. § (2) bekezdés b)–c) és e) pontjai.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelethez

Az R1. 1/A. mellékletében a Miskolc ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó

települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Miskolc ellátási illetékességi területe Miskolc

Bükkszentkereszt

Gesztely

Hernádkak

Hernádnémeti

Kistokaj

Mályi

Répáshuta

Sajóecseg

Sajókeresztúr

Sajóvámos

Szirmabesenyõ

készenléti illetékességi területe Alsózsolca

Bõcs

Onga

Sajóbábony

Sajósenye”

2. melléklet a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelethez

„6. melléklet a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a kulturális örökségvédelmi szakhatóság

megkereséséhez szükséges dokumentáció

I. Az elvi építési, építési, bontási, az összevont építésügyi hatósági, valamint a fennmaradási engedély iránti kérelemhez

mellékelni kell:

1. a meglévõ (a változtatás elõtti) állapotra vonatkozó, legalább 1:100 méretarányú felmérési tervet,

fotódokumentációt,

2. a homlokzatot érintõ munkák esetében:

a) a homlokzat kialakítására vonatkozó mûszaki tervet és leírást,

b) színezési vázlatot,

c) az érintett utcakép rajzi és fényképi ábrázolását,

d) homlokzat felújítás és utólagos falszigetelés esetén a faldiagnosztikai vizsgálat eredményét,
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3. mûemléken reklám, reklámhordozó elhelyezéséhez:

a) a reklám, reklámhordozó szerkezetének, anyagának, a felirat betûtípusának meghatározását,

b) színezését,

c) a megvilágítás módját,

d) a mûemlék épülethez való csatlakoztatása mûszaki megoldásának részletterveit, valamint

e) a beavatkozás mértékétõl függõen a tervezett elhelyezés melletti 2–2 tengelyt magába foglaló

homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékû dokumentációt.

II. A használatbavételi engedély iránti kérelemhez fotódokumentációt és az elvégzett beavatkozások és a létrejött

állapot rögzítését tartalmazó megvalósulási dokumentációt kell mellékelni.”

3. melléklet a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelethez

Az R2. 5. mellékletének 16.1. és 16.2. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„16.1. Mûemléken,
régészeti lelõhelyen,
régészeti
védõövezet
területén, illetve
mûemléki területen,
továbbá mûemléket
érintõ módon
megvalósuló építési
tevékenység esetén.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
az építési
tevékenység
a kulturális örökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
Fennmaradási
engedély esetén
állásfoglalást ad
az építésügyi bírság
mértékének
megállapításához.

a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély

fõvárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal

16.2. Mûemléken,
mûemléki területen,
védetté nyilvánított
régészeti lelõhelyen,
továbbá mûemléket
érintõ módon
megvalósuló bontási
tevékenység esetén.

Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a bontási
tevékenység
a kulturális örökség
védelme
jogszabályban
rögzített
követelményeinek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.

bontási engedély fõvárosi és megyei
kormányhivatal
kulturális
örökségvédelmi
irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal”
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4. melléklet a 134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 2. mellékletének B. pont I. alpontja a következõ 4. alponttal egészül ki:

„4. A telekalakítással kapcsolatos örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során a történeti telektulajdonságokat

(telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség), az ingatlan kulturális örökségi elem

elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, ezért a történeti telekstruktúra fennmaradását nem veszélyeztetõ

telekalakításhoz adható hozzájárulás.”

2. Az R3. 2. mellékletének B. pont II. alpontja a következõ 4. alponttal egészül ki:

„4. A telekalakítással kapcsolatos örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során a történeti telektulajdonságokat

(telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség), az ingatlan kulturális örökségi elem

elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, ezért – így különösen hagyományos (történeti) települések bel és

külterületén – a történeti telekstruktúra fennmaradását nem veszélyeztetõ telekalakításhoz adható hozzájárulás.”

3. Az R3. 2. mellékletének B. pontja a következõ IV. alponttal egészül ki:

„IV. A mûemléken megvalósuló tevékenységre irányuló, más hatóságok elõtt indult eljárásokban a Hivatal és

a szakigazgatási szerv szakhatósági feladatkörébe tartozó szakkérdések:

1. Szakhatósági állásfoglaláshoz minden esetben vizsgálandó, hogy a tervezett építési munka

1.1. teljesíti-e a mûemléki érték anyagi valóságában történõ megõrzésének alapkövetelményét; és

1.2. tiszteletben tartja-e a mûemlék történeti, kulturális értékének elsõdlegességét a jelenkor használati

követelményeinek kielégítése során; továbbá

1.3. a mûemléki értéket kellõ mértékben és hitelesen érvényre juttatja-e.

2. A mûemlékek funkciójával kapcsolatosan vizsgálandó, hogy a mûemléki ingatlanon, épületben vagy

építményben tervezett funkció az eredeti, illetve a jelenlegi funkcióhoz képest

2.1. nem méltatlan-e a mûemlék kulturális, történeti értékéhez; és

2.2. elhelyezése (kialakítása) nem jár-e a mûemléki értékek súlyos veszélyeztetésével; továbbá

2.3. a használat nem okoz-e akár közvetlenül, akár közvetve mûemléki értékcsökkenést, értékvesztést.

3. Mûemlékeket érintõ beavatkozások körében figyelembe kell venni, hogy

3.1. mûemléken mûemléki értékkel bíró épület, építmény, épület-, illetve építményrész nem bontható el, bontás

a Kötv. 45. § (2) bekezdésében foglalt esetekben kivételesen engedélyezhetõ, amely esetekben

az engedélyezésre benyújtott dokumentációban foglaltaknak igazolniuk kell a jogszabályi követelményeknek

való megfelelést;

3.2. mûemlékhez történõ hozzáépítés, ráépítés, illetve mûemlék ingatlanán új építmény, építményrész építése

különösen akkor engedélyezhetõ, ha a tervezett beavatkozás a mûemléki érték fenntartásához

elengedhetetlenül szükséges (szerkezeti megerõsítés, védõépület), azonban csak annak mértékéig, hogy az új

építmény, építményrész ne veszélyeztesse a meglévõ értékek fennmaradását, érvényesülését, hitelességét;

3.3. mûemlék egészét vagy jelentõs hányadát érintõ átalakítás különösen akkor engedélyezhetõ, ha a mûemléki

értékek fenntartása azt indokolja, addig a mértékig, hogy az átalakítás ne veszélyeztesse a meglévõ értékek

(térkapcsolatok, tömegalakítás, felületek kialakítása, díszítések) érvényesülését, hitelességét;

3.4. mûemlékeken az egymást követõ egyes beavatkozások (átalakítás) összeadódó hatásukban sem járhatnak

a mûemlék hitelességének csökkentésével, nem veszélyeztethetik értékeinek érvényesülését;

3.5. egyenértékû beavatkozások lehetõsége esetén a hozzájárulás megadása során elõnyben kell részesíteni

a visszafordítható megoldásokat.

4. Mûemlékek esetében vizsgálandó, hogy az épület-energetikai hatékonyságot javító, a megújuló energia

alkalmazására, illetve az akadálymentesítésre irányuló beavatkozások összhangban vannak-e a mûemléki értékek

megõrzésének elsõdlegességével, biztosítják-e annak érvényesülését.

5. Mûemlék alkotórészének, tartozékának javítása vagy korszerûsítése során

5.1. az eredeti vagy meglévõ alkotórész, tartozék, megõrzésére, felújítására kell törekedni; amennyiben az a pusztulás

mértéke vagy a használhat ellehetetlenülése miatt már nem lehetséges, úgy engedélyezhetõ a részleges csere,

részleges vagy teljes pótlás azonos vagy hasonló anyagból, és csak kivételes esetben az eltérõ anyagból való

pótlás;

5.2. azok eltávolítása csak kivételes esetben engedélyezhetõ, ha ez mégis elkerülhetetlen, és az adott mûemlékben

nem biztosított vagy biztosítható a megõrzése;

5.3. arra kell törekedni, hogy azok helyébe azonos korú és jellegû történeti építõanyagok kerüljenek.
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6. A szakhatóságnak vizsgálnia kell annak a feltételnek a teljesülését, hogy mûemlékek megjelenését befolyásoló

fényforrások, reklámok, útbaigazító-, cég- és jelzõtáblák, utcabútorok, pavilonok és más szabadtér-építészeti

elemek egyenként vagy összességükben nem eredményezhetik a mûemlék tájban vagy településképben

feltáruló látványának, a mûemlékbõl és mûemlékrõl élvezhetõ kilátásnak, illetve általában a mûemléki érték

érvényesülésének vagy hitelességének sérelmét.

7. Az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során tekintetbe kell venni, hogy történeti kertben, illetve

mûemléki ingatlan kerttörténeti értéket hordozó részén csak szakági kutatásokon alapuló kert (park)

helyreállítási, felújítási munkák engedélyezhetõk. Növények eltávolítása, áttelepítése, fás szárú növények

kivágása, valamint építmények építése és bontása, továbbá új növényzet telepítése, csak a történeti kert és más

mûemlék, mûemléki együttes érvényesülésének, hitelességének sérelme nélkül engedélyezhetõ.

8. A telekalakítással kapcsolatos örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalás során a történeti telektulajdonságokat

(telekméret, telekforma, telekosztási struktúra, megközelítési lehetõség) az ingatlan kulturális örökségi elem

elválaszthatatlan részeként kell tekintetbe venni, ezért

8.1. mûemléki ingatlan megosztásához (illetve ezt eredményezõ telek-határrendezéshez, korrekcióhoz) kivételes

esetben adható hozzájárulás, különösen akkor, ha az tudományos kutatás alapján bizonyítottan történeti állapot

visszaállítását szolgálja;

8.2. a történetileg igazoltan összetartozó ingatlanok, ingatlanrészek újra-egyesítésétõl eltekintve mûemléki

ingatlannak más (védett vagy nem védett) ingatlannal történõ összevonásához, egyesítéséhez (illetve ezt

eredményezõ telek-határrendezéshez, korrekcióhoz) hozzájárulás kivételesen, abban az esetben adható, ha az az

örökségvédelem érdekét is szolgálja.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 31/2012. (VI. 28.) BM rendelete
a Köztársasági Õrezred megszüntetésével és más rendészeti tárgyú szervezeti változásokkal
összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (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 37. § d), e), n) és

q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi

CXXXIII. törvény 78. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva,

a 4. alcím tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

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

37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában, meghatározott feladatkörömben

eljárva ,

a 13. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában, meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:
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1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének

és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló

20/1997. (III. 19.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

1. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és

egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet.

2. A különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl és igénybevételérõl szóló

26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

2. § A különleges eszközök és módszerek engedélyezésérõl és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. §

(1) bekezdés 11. pontjában az „az NNI Tanúvédelmi” szövegrész helyébe az „a Készenléti Rendõrség Védelemszervezõ”

szöveg lép.

3. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi

CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

3. § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (6) bekezdésében a „biztonságtechnikai mérnöki, az

elõkészítés-technikai mérnöki,” szövegrész helyébe a „biztonságtechnikai, a híradástechnikai, a távközlési, az

elektrotechnikai,” szöveg lép.

4. A Rendõrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet

módosítása

4. § Hatályát veszti a Rendõrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 2. §

(2) bekezdésében a „ , a Köztársasági Õrezred,” szövegrész.

5. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló

szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 26/2008. (XI. 20.) IRM rendelet módosítása

5. § Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga

szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 26/2008. (XI. 20.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklete az

1. melléklet szerint módosul.

6. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai

alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-,

illetve keresõképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló

57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

6. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,

közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség

megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet

(a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány

kivételével a Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatos képzésére, valamint” szövegrész helyébe az „– a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem rendészeti igazgatási szak biztonsági, migrációs, valamint vám- és jövedéki igazgatási

szakirányára felvételre jelentkezõket, vagy ilyen szakirányon tanulmányokat folytató hallgatókat kivéve – a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem nappali munkarendben folytatott rendészeti képzésére és” szöveg lép.

7. § Az R2. 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Hatályát veszti az R2. 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a Rendõrtiszti Fõiskola – rendészeti igazgatási szak

biztonsági, továbbá vám- és jövedéki igazgatási szakirány kivételével –,” szövegrész.
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7. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos

és bizalmas munkaköreirõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló

3/2010. (X. 21.) BM rendelet módosítása

9. § A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas

munkaköreirõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) BM rendelet

(a továbbiakban: R3.) Melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. A rendõrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

10. § (1) A rendõrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 56. § (2) bekezdés

b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását)

„b) a Készenléti Rendõrség által védett létesítmények, biztosított rendezvények, védett személyek programhelyszínei

esetén az egész ország területén a Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálat járõre,”

(végzi.)

(2) Az R4. 56. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Magyar Honvédség Tûzszerész Ügyelet felkérése alapján a Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálat jogosult

a tûzszerészeti feladatok végrehajtására.”

11. § Az R4. 56. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tûzszerészeti feladatokat az általános

rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a terrorizmust elhárító szerv kijelölésérõl és feladatai ellátásának

részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján a Terrorelhárítási Központtal együttmûködve látja el,

b) 3. § (1) bekezdés k) pontja alapján abban az esetben látja el, ha a Terrorelhárítási Központ kéri az együttmûködést.”

12. § Az R4. 57. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Sürgõs esetben a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója vagy ügyelete, valamint a megyei rendõr-fõkapitányságok

ügyelete a Készenléti Rendõrség Ügyeleti és Védelmi Szolgálatától kérheti a tûzszerész járõr kirendelését.”

13. § Az R4. 57. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Nem kell a Készenléti Rendõrség tûzszerész járõrét kirendelni, ha a Terrorelhárítási Központ a feladatkörébe

tartozó tûzszerészeti feladatokat önállóan, az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tûzszerész

szolgálati ágának bevonása nélkül látja el.”

14. § Az R4.

a) 21. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (5) bekezdés a) pontjában, 53. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 54. §

(2) bekezdés b) pontjában, 58. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 58. § (4) bekezdésében a „Köztársasági

Õrezred” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendõrség”,

b) 57. § (5) bekezdésének nyitó szövegrészében a „kell kirendelni, ha” szövegrész helyébe a „kell kirendelni – az (5a)

bekezdésben foglaltak kivételével –, ha”,

c) 58. § (2) bekezdés b) pontjában a „Tûzszerész Alosztályát,” szövegrész helyébe a „Tûzszerész Szolgálatát”

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az R4.

a) 2. § 11. pontjában az „a Köztársasági Õrezred,”,

b) 26. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Köztársasági Õrezred parancsnoka,”,

c) 57. § (7) bekezdésében az „– a Köztársasági Õrezred által védett létesítmények vagy biztosított rendezvények,

továbbá a Köztársasági Õrezred által védett személyek programhelyszínének vonatkozásában a Köztársasági

Õrezred Tûzszerész Alosztály járõrének –”

d) 84. §-ában az „a Köztársasági Õrezred parancsnoka,”

szövegrész.
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9. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó

munkáltatói jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló

61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

16. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói

jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.)

1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati

viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló

64/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

17. § A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók

szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjérõl szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A felvételi eljárás keretében az illetékes humánigazgatási szakszolgálat intézkedik az egészségi, pszichológiai és

fizikai alkalmassági feltételek meglétének vizsgálatára. Ha a vizsgálatok során szolgálati viszony létesítését kizáró ok

nem merült fel, a humánigazgatási szakszolgálat intézkedik a Hszt. 37/B. §-a és 37/C. §-a szerinti kifogástalan életvitel

ellenõrzés lefolytatására a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési

feladatokat ellátó szervnél és – ha ez a tervezett beosztáshoz elõírt feltétel – a nemzetbiztonsági ellenõrzés

kezdeményezésére.”

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos

beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet

módosítása

18. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és

a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. melléklete

az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az R6. 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

19. § Az R6. 2. melléklet „II. Nem vezetõi beosztások” címének 13. pont c) alpontjában az „a költségvetési szervek belsõ

ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott követelménynek” szövegrész

helyébe az „a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló Korm. rendeletben

meghatározott, a belsõ ellenõrre vonatkozó általános és szakmai követelményeknek” szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R6. 3. § a) pont 4. alpontja.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai

illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló

66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

21. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és

egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet

(a továbbiakban: R7.) 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az R7. 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) Az R7. 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

22. § Az R7. 40. § (11) bekezdésében az „az Országos Rendõr-fõkapitányságon a Köztársasági Õrezred” szövegrész helyébe

az „a Készenléti Rendõrség” szöveg lép.
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13. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati

igazolványának rendszeresítésérõl, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjérõl szóló

14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

23. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati

igazolványának rendszeresítésérõl, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjérõl szóló 14/2012. (III. 30.)

BM rendelet 1. melléklet 4. pontjában található „Az igazolványra kerülõ munkáltatói megnevezések és kódszámok

jegyzéke” táblázat 3. sora.

14. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R1. 2. mellékletében szereplõ táblázat kiegészül a következõ 13a. sorral:

„

[Sorszám] [Intézmény megnevezése és címe] [A vizsgaszervezés régiói] [Jogosultság (az 1. mellékletben

meghatározott szakképesítés

sorszáma szerint)]

13a. Országos Rendõr-fõkapitányság
Rendészeti Szervek Kiképzõ
Központja 1903 Budapest,
Pf. 314

ÉM, ÉA, DA, KM, KD, NYD, DD l., 2., 13., 14., 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 27., 34.

”

2. Az R1. 2. melléklet 13. sorában az

„Országos Rendõr-fõkapitányság Oktatási Igazgatóság

2120 Dunakeszi, Pf. 155

1097 Budapest, Vágóhíd u. 11–13.,

1903 Budapest, Pf. 314 (RSZKK)”

szövegrész helyébe az

„Országos Rendõr-fõkapitányság Dunakeszi Oktatási Központ

2120 Dunakeszi, Pf. 155”

szöveg lép.

3. Az R1. 2. melléklet 16. sorában a

„Rendõrtiszti Fõiskola

1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.”

szövegrész helyébe a

„Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.”

szöveg lép.
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2. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R2. 7. mellékletében „A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések” alcímet

követõ rövidítések helyébe az alábbi felsorolás lép:

(A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:)

„1. ÁFSZ Állami Futárszolgálat

2. BRFK Budapesti Rendõr-fõkapitányság

3. BSZKI Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet

4. KJÜ Központi Javító Üzem

5. KOK Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

6. Központi GEI Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

7. KR Készenléti Rendõrség

8. KR SZO Készenléti Rendõrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság

9. LRP Légirendészeti Parancsnokság

10. NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem

11. NNI Nemzeti Nyomozó Iroda

12. NOK Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

13. NVSZ Nemzeti Védelmi Szolgálat

14. OKF Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

15. ORFK DOK ORFK Dunakeszi Oktatási Központ

16. ORFK RSZKK ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ Központja

17. RRI Repülõtéri Rendõr Igazgatóság

18. PMRFK Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság

19. PSZH páncélozott szállító harcjármû

20. RSZKI rendészeti szakközépiskolák

21. TEK Terrorelhárítási Központ

22. TÛSZ Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálat”

2. Az R2. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetõi beosztások” alcím alatti táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

(1. Vezetõi beosztások)

„

A B C D E

1.

Szerv Vezetõ szint Munkakör (beosztás)

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti

állományban lévõkre
vonatkozó

alkalmassági
kategóriába sorolás

40 éves kor feletti
állományban lévõkre

vonatkozó
alkalmassági

kategóriába sorolás

2. Központi a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdés
szerinti
illetményre
jogosult

országos rendõrfõkapitány III. IV.
3. bûnügyi fõigazgató (országos

rendõrfõkapitány-helyettes)
III. IV.

4. rendészeti fõigazgató (országos
rendõrfõkapitány-helyettes)

III. IV.

5. gazdasági fõigazgató (országos
rendõrfõkapitány-helyettes)

IV. IV.

6. fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

kiemelt fõtanácsadó (fõkapitányi
biztos)

IV. IV.

7. szolgálatvezetõ (ORFK
humánigazgatási, ellenõrzési)

IV. IV.

8. hivatalvezetõ (ORFK) IV. IV.
9. fõosztályvezetõ III., IV. IV.

10. igazgató IV. IV.
11. fõosztályvezetõ-

helyettesi
igazgatóhelyettes IV. IV.

12. illetményre
jogosult

osztályt vezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes

III. IV.
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13. osztályvezetõi
illetményre

osztályvezetõ III., IV. IV.
14. titkárságvezetõ IV. IV.
15. Területi fõosztályvezetõi

illetményre
jogosult

rendõrfõkapitány III. IV.
16. igazgató (NNI, RRI, BSZKI, Központi

GEI)
III. IV.

17. parancsnok (KR) III. IV.
18. bûnügyi rendõrfõkapitány- III. IV.

helyettes (BRFK)
19. rendészeti rendõrfõkapitány- III. IV.

helyettes (BRFK)
20. gazdasági

rendõrfõkapitány-helyettes (BRFK)
IV. IV.

21. igazgató (ORFK RSZKK, ORFK DOK,
KR)

III. IV.

22. fõosztályvezetõ-
helyettesi
illetményre
jogosult

fõosztályvezetõ (BRFK, NNI, KR) III., IV. IV.
23. hivatalvezetõ (BRFK, KR) IV. IV.
24. bûnügyi igazgató

(rendõrfõkapitány-
IV. IV.

helyettes)
25. rendészeti igazgató

(rendõrfõkapitány-
IV. IV.

helyettes)
26. gazdasági igazgató

(rendõrfõkapitány-helyettes)
IV. IV.

27. igazgató III. IV.
28. igazgatóhelyettes III. IV.

(NNI, RRI, BSZKI, Központi GEI)
29. gazdasági igazgató-helyettes (KR) III. IV.
30. humánigazgatási szolgálatvezetõ

(KR), ellenõrzési szolgálatvezetõ
(KR)

IV. IV.

31. zászlóaljparancsnok II. III.
(BRFK)

32. parancsnok (TÛSZ) II. III.
33. parancsnok II., III. III.

(ÁFSZ, LRP)
34. szolgálatvezetõ I., II., III. III.
35. hivatalvezetõ IV. IV.
36. osztályvezetõi

illetményre
jogosult

osztályvezetõ I., II., III., IV., „S” IV.
37. szolgálatparancsnok II. III.

(KR pénzkísérõ)
38. parancsnokhelyettes II. III.

(LRP)
39. Helyi fõosztályvezetõi

illetményre
jogosult

kapitányságvezetõ III. IV.
(kiemelt)

40. kapitányságvezetõ III. IV.
41. fõosztályvezetõ- kapitányságvezetõ- III. IV.

helyettesi
illetményre

helyettes (kiemelt)

42. jogosult határrendészeti kirendeltség-vezetõ III. III.
43. osztályvezetõi

illetményre
jogosult

osztályvezetõ II., III. IV.
44. hivatalvezetõ (kiemelt) IV. IV.
45. õrsparancsnok I., II. III.

(osztály jogállású)

”
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3. Az R2. 7. melléklet 1. függelék „2. I. Besorolási osztály” alcím alatti táblázat Központi szervre és Területi szervre

vonatkozó sorai helyébe a következõ sorok lépnek:

(2. I. Besorolási osztály)

„

[Szerv]
[Beosztási
kategória]

[Munkakör (beosztás)]

[Felvételkor, valamint a
40 éves kor alatti

állományban lévõkre
vonatkozó

alkalmassági
kategóriába sorolás]

[40 éves kor feletti
állományban lévõkre

vonatkozó
alkalmassági

kategóriába sorolás]

Központi VI. osztályvezetõ-helyettes III. IV.

alosztályvezetõ III. IV.

kiemelt fõreferens III. IV.

õrségparancsnok II. II.

bevetésparancsnok II. II.

ügyeletvezetõ III. III.

V. csoportvezetõ III., IV. IV.

bevetés-irányító I. I.

kiemelt fõelõadó III. IV.

kiemelt fõellenõr III. IV.

kiemelt fõnyomozó II. II.

kiemelt fõtechnikus II. III.

fõügyeletes III. III.

IV. fõelõadó III., IV. IV.

fõnyomozó II. II., I.

fõreferens III., IV. IV.

fõtechnikus I., II. III.

kiképzésszervezõ I., IV. I., IV.

kiképzõ I., IV., „S” I., IV., „S”

ügyeletes III., IV. IV.

szolgálatparancsnok II. III.

III. elõadó III., IV. IV.

nyomozó II. III.

Területi VI. osztályvezetõ-helyettes III., IV., „S” IV., „S”

alosztályvezetõ III., IV. III.

titkárságvezetõ (alosztály jogállású) IV. IV.

karmester (KR) IV. IV.

ügyeletvezetõ III., IV. III., IV.

kiemelt fõreferens II., III., IV. II., III., IV.

díszõrségparancsnok (KR SZO) II. III.

V. csoportvezetõ alosztályvezetõ- II., III., IV., „S” II., III., IV., „S”

helyettes

díszõrségparancsnok- II. II.

helyettes (KR SZO)

bevetés-irányító I. I.

kiképzésszervezõ I., „S” II.

lõtérvezetõ II. II.

szolgálatparancsnok II., III. III.

ügyeletvezetõ- III., IV. III., IV.

helyettes

fõügyeletes III., IV. III., IV.

kiemelt fõelõadó II., III., IV. III., IV.

kiemelt fõellenõr III. III.

kiemelt fõnyomozó II. III.
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kiemelt fõtanár IV. IV.

kiemelt fõtechnikus I., II. IV.

kiemelt fõvizsgáló II. III.

kiemelt fõmérnök (KR) III. IV.

kiemelt biztonsági fõtiszt (KR) I. I.

kiképzésvezetõ (KR) I. I.

szakorvos (bûnügyi) IV. IV.

pszichológus (bûnügyi) IV. IV.

karmester-helyettes IV. IV.

helikoptervezetõ „S” „S”

IV. fõelõadó III., IV. IV.

fõnyomozó II. III.

fõellenõr III. IV.

fõreferens III., IV. IV.

fõrevizor IV. IV.

fõszakértõ IV. IV.

fõtanár IV. IV.

fõtechnikus I., II. IV.

fõvizsgáló II. III.

biztonsági fõtiszt (KR) I. I.

fõmérnök (KR) III., IV. IV.

mérnök (KR) III., IV. IV.

ügyeletes III., IV. IV.

III. elõadó III., IV. IV.

ellenõr IV. IV.

nyomozó II. III.

vizsgáló II. III.

revizor IV. IV.

biztonsági tiszt (KR) I. I.

technikus I., II., IV. IV.

szólamvezetõ IV. IV.

II. szakoktató IV. IV.

”

4. Az R2. 7. melléklet 1. függelék „3. II. Besorolási osztály” alcím alatti táblázat Központi szervre és Területi szervre

vonatkozó sorai helyébe a következõ sorok lépnek:

(3. II. Besorolási osztály)

„

[Szerv]
[Beosztási
kategória]

[Munkakör (beosztás)]

[Felvételkor, valamint a
40 éves kor alatti

állományban lévõkre
vonatkozó

alkalmassági
kategóriába sorolás]

[40 éves kor feletti
állományban lévõkre

vonatkozó
alkalmassági

kategóriába sorolás]

Központi IV. szolgálatparancsnok II. IV.

csoportvezetõ I., II., III., IV. IV.

õrparancsnok II. II.

technikus I., II., III., IV. IV.

referens III., IV. IV.

raktárvezetõ II., IV. IV.

TÜK-vezetõ IV. IV.

ügyeletes III., IV. IV.

III. segédelõadó III., IV. IV.

járõrvezetõ I. II.

szolgálatparancsnok-helyettes II. III.
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fogdaõr I. I. II.

kutyavezetõ I. II.

mûmester IV. IV.

Területi IV. szolgálatparancsnok „S”, II. „S”, III.

csoportvezetõ „S”, III., IV. „S” IV.

bevetés-irányító I. II.

biztonsági gépkocsivezetõ (KR) I. I.

díszõr (KR) II. II.

parlamenti õr (KR) II. II.

helyszínbiztosító (KR) I. I.

lakásbiztosító (KR) I. I.

helyszínelõ I. II.

helyszínelõ és balesetvizsgáló I. II.

szolgálati csoportvezetõ III. III.

referens III., IV. IV.

szolgálati részlegvezetõ III. IV.

nyomozó II. III.

vizsgáló II. III.

szakértõ (okmány és gépjármû) III. III.

õrparancsnok II. III.

PSZH parancsnok I. II.

fedélzeti szolgálattevõ (helikopter hajózó) „S” „S”

szakoktató IV. IV.

szolgálatvezetõ „S”, I., II., III. „S”

raktárvezetõ IV. IV.

technikus I., II., III., IV. IV.

tûzszerész „S” „S”

ügyeletes III., IV. IV.

vízágyú gépkocsi-parancsnok I. I.

III. segédelõadó III., IV. IV.

járõrvezetõ I. II.

szolgálatparancsnok- II. III.

helyettes

fogdaõr I. I. II.

futár I. II. III.

kísérõõr I. II.

kutyavezetõ „S”, I. „S”, I.

mûmester (fegyver, vegyivédelmi) IV. IV.

objektumõr (KR) I., II. II.

fõhatárrendész II. III.

járõrvezetõ (bevetési) „S”, I. „S”, II.

zenész IV. IV.

II. járõr I. II.

fogdaõr II. I. II.

kiképzõ I., „S” II.

kísérõõr I. II.

objektumõr I., II. II.

PSZH lövész I. I.

PSZH vezetõ I. I.

vízágyúgépkocsi-kezelõ gépjármûvezetõ I. I.

gépjármûvezetõ (KR) I., II., III., IV. III. IV.

”
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5. Az R2. 7. melléklet 1/A. függelék 2. pontja helyébe a következõ szöveg lép:

„2. A Terrorelhárítási Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása:

2.1. Vezetõi beosztások

A B C D E

1.

Szerv Vezetõ szint Munkakör (beosztás)

Felvételkor, valamint a
40 éves kor alatti

állományban lévõkre
vonatkozó

alkalmassági
kategóriába sorolás

40 éves kor feletti
állományban lévõkre

vonatkozó
alkalmassági

kategóriába sorolás

2. TEK Hszt. 245/H. § (2)
bekezdés

fõigazgató III., IV. IV.

3. szerinti illetményre
jogosult

fõigazgató-helyettes III., IV. IV.

4. fõosztályvezetõi
illetményre jogosult

igazgató „S”, III. „S”, IV..

5. hivatalvezetõ IV. IV.

6. fõosztályvezetõ „S”, II., III. „S”, III., IV.

7. fõosztályvezetõ-helyettesi fõosztályvezetõ-helyettes „S”, II., III. „S”, III., IV.

8. illetményre jogosult osztályvezetõ „S”, I., II., III., IV. „S”, II., III., IV.

9. osztályvezetõi illetményre
jogosult

irodavezetõ II. III.

2.2. I. Besorolási osztály

A B C D E

1.

Szerv Beosztási kategória Munkakör (beosztás)

Felvételkor, valamint a
40 éves kor alatti

állományban lévõkre
vonatkozó

alkalmassági
kategóriába sorolás

40 éves kor feletti
állományban lévõkre

vonatkozó
alkalmassági

kategóriába sorolás

2. TEK VI. kiemelt fõreferens „S”, II., III., IV. „S”, III., IV.

3. osztályvezetõ-helyettes „S”, I., II., III. „S”, II., III., IV.

4. belsõ ellenõr III., IV. IV.

5. jogtanácsos IV. IV.

6. csoportvezetõ IV. IV.

7. pszichológus IV. IV.

8. ügyeletvezetõ III., IV. III., IV.

9. V. fõreferens III., IV. IV.

10. kiemelt fõelõadó II., III., IV. III., IV.

11. mentõtiszt IV. IV.

12. kiemelt biztonsági fõtiszt I. I.

13. fõmérnök III., IV. IV.

14. IV. fõelõadó III., IV. IV.

15. szolgálatparancsnok II., III. III.

16. III. elõadó III., IV. IV.

”
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2.3. II. Besorolási osztály

A B C D E

1.

Szerv Beosztási kategória Munkakör (beosztás)

Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti

állományban lévõkre
vonatkozó

alkalmassági
kategóriába sorolás

40 éves kor feletti
állományban lévõkre

vonatkozó
alkalmassági

kategóriába sorolás

2. TEK IV. referens „S” „S”

3. gépjármûvezetõ I., II., III. III., IV.

4. biztonsági
gépjármûvezetõ

I. I

5. lakásbiztosító I I

6. helyszínbiztosító I I

7. objektumõr I., II. II.

8. szolgálatparancsnok II. III.

9. tûzszerész „S” „S”

”

6. Az R2. 7. melléklet 4. függeléke helyére az alábbi függelék lép:

„4. függelék

Rendészeti oktatási intézménybe jelentkezõk, valamint rendészeti oktatási intézmény hallgatóinak,

tanulóinak alkalmassági kategóriába sorolása

I. KATEGÓRIA:

1. rendészeti szakközépiskolába jelentkezõ

2. NKE bûnügyi nyomozó szakirányára jelentkezõ

3. NKE gazdaságvédelmi nyomozó szakirányára jelentkezõ

4. NKE pénzügyi nyomozó szakirányára jelentkezõ

5. NKE határrendészeti szakirányára jelentkezõ

6. NKE közlekedésrendészeti szakirányára jelentkezõ

7. NKE közrendvédelmi szakirányára jelentkezõ

II. KATEGÓRIA:

1. NKE igazgatásrendészeti szakirányára jelentkezõ

2. NKE katasztrófavédelmi szakirányára jelentkezõ

A rendészeti oktatási intézmény hallgatóinak és tanulóinak alkalmassági kategóriába sorolása a rendészeti oktatási

intézménybe jelentkezõk alkalmassági kategóriába sorolásának megfelelõen történik.”

7. Az R2. 7. melléklet 1/A. függelék 3. alcímében a „Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központnál” szövegrész

helyébe a „Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál” szöveg lép.

8. Az R2. 7. melléklet 1/A. függelék „3. A Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központnál rendszeresített

hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása:” alcím alatti táblázatokban az „NOPVK” szövegrész

helyébe a „NOK” szöveg lép.
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3. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R3. Mellékletében szereplõ táblázat 49. és 50. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

„

(Szám) (A munkakör megnevezése)
(A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje)

49 a Készenléti Rendõrség igazgatói, az Állami Futárszolgálat parancsnoka és
helyettese, az Ellenõrzési Szolgálat vezetõje, a hivatalvezetõ, a Személy- és
Objektumvédelmi Igazgatóság fõosztályvezetõi, a Gazdasági Igazgatóság
Informatikai Osztály vezetõje, a biztonsági vezetõ, a Levélirányító Osztály, a Futár
Osztály és a Szolgálatirányító Alosztály állománya, a Védelemszervezõ Szolgálat
valamennyi munkaköre

C

50 a Pénzkísérõ Szolgálat szolgálatparancsnoka, a Tûzszerész Szolgálat parancsnoka, a
Légirendészeti Parancsnokság parancsnoka, a Humánigazgatási Szolgálat vezetõje,
a Bevetési Fõosztályok vezetõi, az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat vezetõje,
ügyeletvezetõje, a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság osztályvezetõi, a
Gazdasági Igazgatóság igazgató-helyettese és osztályvezetõi

B

”

2. Az R3. Mellékletében szereplõ táblázat a következõ 50a. sorral egészül ki:

„

(Szám) (A munkakör megnevezése)
(A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje)

50a a Külügyminisztérium Õrségi Alosztály vezetõje, szolgálatparancsnoka, az
objektumõri, a technikusi, valamint az eligazítói feladatokat ellátó munkakörök

A

”

3. Az R3. Mellékletében szereplõ táblázat 104. sora helyébe a következõ sor lép:

„

(Szám) (A munkakör megnevezése)
(A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje)

104 VIII. Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

”

4. Az R3. Mellékletében szereplõ táblázat 106. sora helyébe a következõ sor lép:

„

(Szám) (A munkakör megnevezése)
(A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje)

106 az ILEA, KERA, CEPOL osztályvezetõi B

”

5. Hatályát veszti az R3. Mellékletében szereplõ táblázat 40–43. és 107. sora.
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4. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Hatályát veszti az R5. 1. mellékletében szereplõ „Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím

alatti táblázat D oszlopa.

5. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R6. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ „Vezetõi

munkakörök” alcím alatti táblázat 7–46. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

„

7. Központi fõosztályvezetõi
illetményre

jogosult

kiemelt
fõtanácsadó

(fõkapitányi biztos)
8. szolgálatvezetõ

(ORFK
humánigazgatási,

ellenõrzési)
9. hivatalvezetõ

(ORFK)
10. fõosztályvezetõ ezredes egyetem

vagy
fõiskola

11. igazgató
12. fõosztályvezetõ-

helyettesi
illetményre

jogosult

igazgató-helyettes alezredes RIASZTSZ
vagy

RSZVI+
RVK

13. osztályt vezetõ
fõosztályvezetõ-

helyettes
14. osztályvezetõi

illetményre
jogosult

osztályvezetõ
15. titkárságvezetõ

16. fõosztályvezetõi
illetményre

jogosult

rendõrfõkapitány tábornok egyetem RIASZTSZ
+

RMVK
vagy

RSZVI +
RVK

+ RMVK17. igazgató (NNI, RRI,
Központi GEI)

18. parancsnok (KR)
19. bûnügyi

rendõrfõkapitány-
helyettes (BRFK)

20. rendészeti
rendõrfõkapitány-
helyettes (BRFK)

21. gazdasági
rendõrfõkapitány-
helyettes (BRFK)

22. igazgató
(ORFK RSZKK, ORFK

DOK, KR)

ezredes egyetem
vagy

fõiskola
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23. fõosztályvezetõ-
helyettesi

illetményre
jogosult

fõosztályvezetõ
(BRFK, NNI, KR)

RIASZTSZ
vagy

RSZVI +
RVK

24. hivatalvezetõ
(BRFK, KR)

25. bûnügyi igazgató
(rendõrfõkapitány-

helyettes)
26. rendészeti igazgató

(rendõrfõkapitány-
helyettes)

27. Területi gazdasági igazgató
(rendõrfõkapitány-

helyettes)
28. igazgató
29. igazgató-helyettes

(BSZKI bûnügyi,
NNI, RRI)

30. humánigazgatási
szolgálatvezetõ
(KR), ellenõrzési
szolgálatvezetõ

(KR)
31. parancsnok (ÁFSZ,

LRP, TÛSZ)
32. igazgató-helyettes

(Központi GEI)
alezredes

33. gazdasági
igazgató-helyettes

(KR)
34. zászlóaljparancsno

k (BRFK)
35. szolgálatvezetõ
36. hivatalvezetõ
37. osztályvezetõi

illetményre
jogosult

osztályvezetõ
38. szolgálatparancs-

nok (KR pénzkísérõ)
39. parancsnok-

helyettes (LRP)
40. fõosztályvezetõi

illetményre
jogosult

kapitányságvezetõ
(kiemelt)

ezredes RIASZTSZ
+ RMVK

kapitányságvezetõ alezredes vagy
RSZVI +
RVK +

41. RMVK
42. fõosztályvezetõ-

helyettesi
illetményre

jogosult

kapitányságvezetõ-
helyettes (kiemelt)

RIASZTSZ
vagy
RSZVI
+ RVK

43. Helyi határ-rendészeti
kirendeltségvezetõ

44. osztályvezetõi
illetményre

jogosult

osztályvezetõ
45. hivatalvezetõ

(kiemelt)
46. õrsparancsnok

(osztály jogállású)

”

12278 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 79. szám



2. Az R6. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ „I. Besorolási osztály”

alcím alatti táblázat 6–106. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

„

6. VI. õrségparancsnok alezredes RIASZTSZ
vagy
RSZVI

7. bevetésparancsno
k

8. ügyeletvezetõ

9. csoportvezetõ

10. Központi bevetésirányító egyetem
vagy

fõiskola

szak-
irányú

felsõfokú
11. kiemelt fõelõadó

12. V. kiemelt fõellenõr alezredes

13. kiemelt
fõnyomozó

14. kiemelt
fõtechnikus

15. fõügyeletes

16. fõelõadó

17. IV. fõnyomozó

18. fõreferens

19. fõtechnikus

20. kiképzés-szervezõ õrnagy

21. kiképzõ

22. ügyeletes

23. szolgálat-
parancsnok

24. III. elõadó százados

25. nyomozó

26.

Területi

osztályvezetõ-
helyettes

27. alosztályvezetõ

28. VI. titkárságvezetõ
(alosztály
jogállású)

RIASZTSZ
vagy
RSZVI

29. karmester (KR)

30. ügyeletvezetõ

31. kiemelt fõreferens

32. fõorvos

33. díszõrségparancs-
nok (KR SZO)

34. csoportvezetõ
alosztályvezetõ-

helyettes

alezredes egyetem
vagy

fõiskola

szak-
irányú

felsõfokú

35. díszõrségparancs-
nok-helyettes

(KR SZO)

36. bevetésirányító

37. kiképzésszervezõ

38. lõtérvezetõ
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39. V. szolgálat-
parancsnok

40. ügyeletvezetõ-
helyettes

41. fõügyeletes

42. kiemelt fõelõadó

43. kiemelt fõellenõr

44. kiemelt
fõnyomozó

45. kiemelt fõtanár

46. kiemelt
fõtechnikus

47. kiemelt fõvizsgáló

48. szakorvos
(bûnügyi)

49. pszichológus
(bûnügyi)

50. karmester-
helyettes

51. helikopter-vezetõ

52. kiemelt fõszakértõ

53. kiemelt fõmérnök
(KR)

54. kiképzésvezetõ
(KR)

55. kiemelt biztonsági
fõtiszt (KR)

56. fõelõadó

57. fõnyomozó

58. fõellenõr

59. fõreferens

60. fõrevizor

61. IV. fõszakértõ õrnagy

62. fõtanár

63. fõtechnikus

64. fõvizsgáló

65. biztonsági fõtiszt
(KR)

66. fõmérnök (KR)

67. mérnök (KR)

68. ügyeletes

69. elõadó

70. ellenõr

71. nyomozó

72. III. vizsgáló százados

73. szakértõ

74. revizor

75. technikus

76. biztonsági tiszt
(KR)

77. szólamvezetõ

78. II. szakoktató százados

79. osztályvezetõ-
helyettes

80. alosztályvezetõ

12280 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 79. szám



81. VI. hivatalvezetõ
(alosztály
jogállású)

alezredes egyetem
vagy

fõiskola

szak-
irányú

felsõfokú

82. határrendészeti
kirendeltség-

vezetõhelyettes

83. õrsparancsnok- RIASZTSZ
vagy
RSZVI

helyettes (osztály
jogállású)

84. Helyi õrsparancsnok
(alosztály
jogállású)

85. kiemelt fõreferens

86. V. csoportvezetõ alezredes

87. átkelõhely-vezetõ

88. alosztályvezetõ-
helyettes

89. õrsparancsnok- szaktan-
folyamhelyettes (alosztály

jogállású)

90. fõügyeletes

91. kiemelt fõelõadó

92. kiemelt
fõnyomozó

93. kiemelt
fõtechnikus

94. kiemelt fõvizsgáló

95. fõelõadó

96. fõnyomozó

97. fõtechnikus

98. IV. fõvizsgáló õrnagy

99. technikai tiszt

100. ügyeletes

101. elõadó

102. III. nyomozó

103. technikus százados

104. vizsgáló

105. II. hajóvizsgáló

106. Pályakezdõ hadnagy

”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 79. szám 12281



3. Az R6. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz
kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ „II. Besorolási
osztály” alcím alatti táblázat 5–63. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

„

5. technikus rendészeti
szak-

közép-
iskolai

végzett-
ség, rendõr
vagy határ-
rendészeti
szakképe-
sítés, vagy
részszak-
képesítés 

6. õrparancsnok
Központi IV. fõtörzs-

zászlós
közép-
iskola

érettségi

szak-
tanfolyam

7. referens
8. raktárvezetõ
9. TÜK-vezetõ rendészeti

szakközép-
iskolai

végzettség,
rendõr
vagy

határrendé-
szeti

szakképe-
sítés

10. ügyeletes
11. segédelõadó
12. járõrvezetõ
13. III. szolgálat-

parancsnok-
helyettes

14. fogdaõr 1.
15. kutyavezetõ
16. mûmester
17. szolgálat-

parancsnok
18. csoportvezetõ
19. bevetésirányító
20. biztonsági

gépkocsivezetõ
(KR)

rendészeti
szakközép-

iskolai
21. díszõr (KR) végzettség, 

rendõr
vagy

határrendé-
szeti

szakképe-
sítés, vagy
részszak-
képesítés

22. parlamenti õr (KR)
23. helyszínbiztosító

(KR)
24. lakásbiztosító (KR)

25. helyszínelõ rendészeti
szakközép-

iskolai
végzettség, 

rendõr
vagyhatár-
rendészeti
szakképe-

sítés
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26. helyszínelõ és
balesetvizsgáló

27. szolgálati
csoportvezetõ

28. referens
29. szolgálati

részlegvezetõ
30. nyomozó
31. vizsgáló
32. Területi IV. szakértõ (okmány

és gépjármû)
fõtörzs-
zászlós

szaktan-
folyam

33. õrparancsnok
34. PSZH parancsnok
35. fedélzeti

szolgálattevõ
(helikopter hajózó)

36. szakoktató
37. szolgálatvezetõ
38. raktárvezetõ
39. technikus
40. tûzszerész
41. ügyeletes
42. vízágyú-gépkocsi-

parancsnok
43. segédelõadó
44. III. járõrvezetõ fõtörzs-

zászlós45. szolgálatparancs-
nok-helyettes

46. fogdaõr I.
47. futár I.
48. kísérõõr rendészeti

szakközép-
iskolai

végzettség,
rendõr
vagy

határrendé-
szeti

szakképe-
sítés, vagy
részszak-
képesítés

49. objektumõr (KR)

50. kutyavezetõ rendészeti
szakközép-

iskolai
végzettség,

rendõr
vagy

határrendé-
szeti

51. mûmester szakképe-
sítés

szaktan-
folyam(fegyver,

vegyivédelmi)
52. fõhatárrendész
53. járõrvezetõ

(bevetési)
54. zenész
55. járõr
56. fogdaõr II.
57. kiképzõ

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 79. szám 12283



58. kísérõõr rendészeti
szakközépis

kolai
végzettség,

rendõr
vagy

határrendé-
szeti

szakképe-
sítés, vagy
részszak-
képesítés

59. gépjármûvezetõ
(KR)

60. II. objektumõr fõtörzs-
õrmester

rendészeti
szakközép-

iskolai
végzettség,

rendõr
vagy

határrendé-
szeti

szakképe-
sítés

61. PSZH lövész
62. PSZH vezetõ

vízágyúgépkocsi
kezelõ gépjármû-

63. vezetõ

”

4. Az R6. 1. melléklet „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címben szereplõ táblázatokat követõ

„MEGJEGYZÉS:”-ben szereplõ „Egyéb rövidítések:”-et követõ rész kiegészül az alábbiakkal:

„TÛSZ: Készenléti Rendõrség Tûzszerész Szolgálat

KR SZO: Készenléti Rendõrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság”

5. Az R6. 1. melléklet „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz

kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címben szereplõ táblázatokat követõ

„MEGJEGYZÉS:”-ben az „Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK) + KÕE” szövegrész helyébe az „Országos

Rendõr-fõkapitányság (ORFK)” szöveg lép.

6. Hatályát veszti az R6. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök,

az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ „Vezetõi

munkakörök” alcím alatti táblázat 47–53. sora.

7. Hatályát veszti az R6. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök,

az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ

„I. Besorolási osztály” alcím alatti táblázat 107–110. sora.

8. Hatályát veszti az R6. 1. mellékletében „A rendõrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök,

az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplõ

„II. Besorolási osztály” alcím alatti táblázat 64. sora.

6. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R6. 4. melléklet 1. pont d) és f) alpontjában a „(KÕE)” szövegrész helyébe a „(KR)” szöveg lép.

2. Hatályát veszti az R6. 4. melléklet 2. pont b) alpontja, valamint 3. pont f) alpontja.

12284 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 79. szám



7. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R7. 7. melléklet 3. pontjának 3.29. és 3.30. alpontja helyébe a következõ alpont lép:

[A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságon rendszeresített közrendvédelmi, határrendészeti és közlekedésrendészeti,

továbbá a Készenléti Rendõrség szervezeti egységei közül a bevetési fõosztályokon, a Mélységi Ellenõrzési Osztályon és a

Különleges Szolgálatok Igazgatóságán, valamint a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság szervezeti egységei közül a

Légiközlekedés-védelmi Osztályon, az Idegenrendészeti Osztályon (a Légitolonc Alosztály kivételével), az Õrzött Szállás és

Objektumbiztonsági Szolgálatnál, a Határrendészeti Osztályon, a Közrendvédelmi Osztályon, az Utasbiztonsági Osztályon

és a Szakértõi Alosztályon rendszeresített szolgálati beosztások közül:]

„3.29. biztonsági gépkocsivezetõ,

3.30. kiemelt fõmérnök,”

2. Az R7. 7. melléklet 3. pontja kiegészül a következõ 3.33. alponttal:

[A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságon rendszeresített közrendvédelmi, határrendészeti és közlekedésrendészeti,

továbbá a Készenléti Rendõrség szervezeti egységei közül a bevetési fõosztályokon, a Mélységi Ellenõrzési Osztályon és a

Különleges Szolgálatok Igazgatóságán, valamint a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság szervezeti egységei közül a

Légiközlekedés-védelmi Osztályon, az Idegenrendészeti Osztályon (a Légitolonc Alosztály kivételével), az Õrzött Szállás és

Objektumbiztonsági Szolgálatnál, a Határrendészeti Osztályon, a Közrendvédelmi Osztályon, az Utasbiztonsági Osztályon

és a Szakértõi Alosztályon rendszeresített szolgálati beosztások közül:]

„3.33. mérnök.”

3. Az R7. 7. melléklet 4. pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

„4. A Készenléti Rendõrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságán rendszeresített beosztások közül:”

4. Az R7. 7. melléklet 3. pontjának nyitó szövegrészében az „a Készenléti Rendõrség szervezeti egységei közül a bevetési

fõosztályokon, a Mélységi Ellenõrzési Osztályon és a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán,” szövegrész helyébe az „a

Készenléti Rendõrség szervezeti egységei közül a bevetési fõosztályokon, a Mélységi Ellenõrzési Osztályon, a

Különleges Szolgálatok Igazgatóságán, a Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztályán és Forgalmi Alosztályán,”

szöveg lép.

5. Hatályát veszti az R7. 1. melléklet „I. A rendõrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek”

alcím 2. pont 2.2. alpontja.

6. Hatályát veszti az R7. 7. melléklet 4. pont 4.18. és 4.19. alpontja.

8. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R7. 11. melléklet 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következõ szöveg lép:

(A rendõrségen 150%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)

„1.2. a Készenléti Rendõrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Védelemszervezõ Szolgálat Technikai és Támogató

Osztályán”

(különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.)

2. Az R7. 11. melléklet 3. pont 3.3–3.5. alpontja, valamint a 3. pont záró szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

(A rendõrségen 100%-os mértékû különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)

„3.3. a Készenléti Rendõrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága törzsében, a III. Bevetési Fõosztályánál, Pénzkísérõ

Szolgálatánál, valamint az 1. pont 1.2. alpontjában felsoroltak kivételével a Védelemszervezõ Szolgálatánál,

3.4. a Készenléti Rendõrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságán személyvédelmi feladatok közvetlen

végrehajtásával, valamint Ügyeleti és Védelmi Szolgálatánál, a Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztályánál és

Forgalmi Alosztályánál biztonsági gépkocsivezetõként,

3.5. a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok akció alegységeinél, valamint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság

bevetési osztályán

különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.”

3. Az R7. 11. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában a „támogató kommandó alegységeinél,” szövegrész helyébe a „támogató

alegységeinél” szöveg lép.

4. Hatályát veszti az R7. 11. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában az „és 1.2.” szövegrész.
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A belügyminiszter 32/2012. (VI. 28.) BM rendelete
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: Eng. R.) 1. melléklet „Építési engedélyezés, bejelentés” alcímet

követõ táblázat

a) 3. sor II. oszlopában a „Mûemléki” szövegrész helyébe a „Mûemléki jelentõségû” szöveg, az „építése.” szövegrész

helyébe az „építése, átalakítása.”,

b) 5. sor I. oszlop a) pontjában a „homlokzatán végzett” szövegrész helyébe a „homlokzatán, tetõzetén végzett”,

c) 5. sor I. oszlop c) pontjában a „homlokzatán, tetõzetén” szövegrész helyébe a „homlokzatán, tetõzetén

kirakatszekrény,”,

d) 5. sor II. oszlopában a „Mûemléki területen” szövegrész helyébe a „Mûemléki jelentõségû területen” szöveg,

a „mûemléki területen” szövegrész helyébe a „mûemléki jelentõségû területen”,

e) 5. sor IV. oszlopában a „Védetté nyilvánított” szövegrész helyébe az „Önkormányzati rendelettel védetté

nyilvánított”,

f) 7. sor IV. oszlopában a „Mûemléki területen” szövegrész helyébe a „Mûemléki jelentõségû területen”,

g) 13. sor III. oszlop b) pontjában a „Mûemléki-” szövegrész helyébe a „Mûemléki jelentõségû”,

h) 35. sor III. oszlopában a „Mûemléki” szövegrész helyébe a „Mûemléki jelentõségû”

szöveg lép.

(2) Az Eng. R. 1. melléklet „Bontási engedélyezés, bejelentés” alcímet követõ táblázat

a) 1. sor VI. oszlop c) pontjában a „Mûemléki területen” szövegrész helyébe a „Mûemléki jelentõségû területen”,

b) 1. sor VII. oszlop b) pontjában a „Mûemléki területen” szövegrész helyébe a „Mûemléki jelentõségû területen”

szöveg lép.

2. § Az Eng. R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Az emberi erõforrások minisztere 6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi, egészségbiztosítási, civil és kulturális tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

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

41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló

2011. évi CLXXV. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § p) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM

rendelet 2. számú melléklet „GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA” megjelölésû fejezetében a „Gyermek- és

ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztály (kizárólag aktív ágyhoz integrálva) minimumfeltételei” megjelölésû sor

helyébe a „Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztály (kizárólag aktív ágyhoz integrálva, minimum 5 ágy)

minimumfeltételei” megjelölésû sor lép.

2. § Az egynapos sebészeti és a kúraszerûen végezhetõ ellátások szakmai feltételeirõl szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM

rendelet 3. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „30 percen belül” szövegrész helyébe a „45 percen belül” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti

a) az Országos Tisztifõorvosi Hivatal részére történõ egyes költségvetési belsõ ellenõrzési jogosítványok

átruházásáról szóló 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet, és

b) az Országos Tisztifõorvosi Hivatal részére történõ egyes költségvetési belsõ ellenõrzési jogosítványok

átruházásáról szóló 8/2005. (III. 30.) EüM rendelet módosításáról szóló 4/2006. (II. 2.) EüM rendelet.

4. § A civil szervezetek információs rendszerérõl szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

a) 18. § (2) bekezdésében a „2012. június 30. napján” szövegrész helyébe a „2013. január 1. napján” szöveg,

b) 19. § (1) bekezdésében a „2012. június 30. napjáig” szövegrész helyébe a „2013. január 1. napjáig” szöveg

lép.

5. § (1) Nem lép hatályba a muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak és közmûvelõdési intézmények mûködésével

kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2012. (IV. 25) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) 4. és 5. §-a.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 6. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész,

b) 6. § (2) bekezdése.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. június 29-én lép hatályba.

(2) Az 1–3. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. július 3-án hatályát veszti.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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A nemzetgazdasági miniszter 14/2012. (VI. 28.) NGM rendelete
a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú
pénznyerõ rendszereket üzemeltetõ központi szerver mûködtetésének személyi, pénzügyi, mûszaki
és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver mûködtetõjét megilletõ szolgáltatási díj
meghatározásáról

A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

rendelet 73. § b) és c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Játékszerver: az a szerver, amely közvetlen kapcsolatban áll a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatával,

valamint a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerrel, és amelyen az ezek üzemeltetéséhez

szükséges játékprogramok futnak.

2. Tranzakciós szerver: az a szerver, amely a szerencsejáték-szervezõi tevékenységbõl származó pénzügyi tárgyú adat

gyûjtését, archiválását, valós idejû ellenõrzését végzi, valamint azokból a játékszervezõ részére – az adóbevallási

kötelezettség teljesítéséhez – szükséges elektronikus kimutatást készít.

2. § (1) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákat és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszereket

üzemeltetõ központi szerver (a továbbiakban: központi szerver) legalább egy játék szerverbõl és tranzakciós

szerverbõl áll.

(2) A tranzakciós szerver közvetlen kapcsolatban csak az állami adóhatósággal, illetve a hozzá csatlakozott

játékszerverekkel állhat. Egy játékszerver csak egy tranzakciós szerverrel állhat kapcsolatban.

(3) A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 13/A. §-a szerinti auditálásnak

ki kell terjednie a központi szerveren futtatni kívánt játékszoftverekre (játékprogramokra), valamint

a nyeremény-visszafizetési hányad, a maximális tét, a maximális nyeremény, a védettség vizsgálatára, továbbá

a beállítások vizsgálatára és nyomon-követhetõségére is.

(4) Ugyanazon központi szerverhez egyidejûleg helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták és nem helyhez

kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerek is csatlakoztathatók.

2. Engedélyezési eljárás

3. § (1) A központi szerver üzemeltetésére vonatkozó engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelmet az államháztartásért

felelõs miniszternek címezve személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

(2) A kérelemhez az alábbi okiratokat kell mellékelni:

a) a kérelmezõ gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát;

b) a kérelmezõ gazdasági társaság hatályos létesítõ okiratát;

c) a kérelmezõ cégjegyzésre jogosultjának aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját;

d) a Szjtv. 13/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak, valamint az egyéb jogszabályi elõírásoknak való megfelelõségi

nyilatkozatot a vezetõ tisztségviselõk és a társaság tagjai (részvényesei) vonatkozásában;

e) helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákat üzemeltetõ központi szerver esetén a kérelmezõvel

csatlakozási szerzõdést kötött játékszervezõk (személyek) megnevezését, valamint az ezen szerzõdések alapján

biztosított helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták (játékhelyek) számát tartalmazó nyilatkozatot;

f) az alkalmazásra kerülõ játékprogramok nevét és típusát tartalmazó okiratot;

g) a központi szerver, és az alkalmazásra kerülõ játéklogikák, játékszoftverek (játékprogramok) Szjtv. szerinti

auditálását igazoló dokumentumot, valamint az alkalmazásra kerülõ játékszoftverek forráskódjának az auditálást

végzõ szervezetek részére történõ átadásáról szóló nyilatkozatot; valamint

h) az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
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(3) A központi szerver üzemeltetésére vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtása esetén a kérelmezõnek 10 000 000 Ft

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a minisztérium gazdálkodó szervezete 10032000-01454055 számú

számlájára kell befizetni. A díj megfizetését az eljáró hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem

benyújtásával egyidejûleg – de legkésõbb az engedély iránti kérelemrõl szóló döntés meghozataláig – igazolni kell.

A díj megfizetésének elmaradása esetén engedély nem adható.

(4) A díj az eljáró hatóság bevétele. A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait kell

alkalmazni.

(5) A kérelem elutasítása esetén az államháztartásért felelõs miniszter a befizetett díj 75%-ának visszatérítésérõl

a határozat jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul intézkedik.

(6) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 86. §-át az elévülés tekintetében,

b) 32. §-át a díj visszatérítése vonatkozásában

megfelelõen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az államháztartásért

felelõs minisztert, ahol illetéket említ, azon igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

4. § (1) Az engedély kiadásának feltétele, hogy

a) helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatát üzemeltetõ központi szerver mûködtetése céljából

a kérelmezõ – a kérelem benyújtásakor – rendelkezzen legalább 1000 helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automata üzemeltetésére vonatkozó, legalább egy éves határozott idejû csatlakozási szerzõdéssel,

b) nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszert üzemeltetõ központi szerver mûködtetése céljából

a rendszer alkalmas legyen legalább 1000 játékos egyidejû kiszolgálására, és

c) a kérelmezõ rendelkezzen legalább harminc saját tulajdonú, a jogszabályoknak megfelelõen auditált, a központi

szerveren futtatni kívánt játékszoftverrel.

(2) Az engedély érvényessége alatt folyamatosan fenn kell állnia az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek.

5. § (1) Az érvényes engedéllyel rendelkezõ központi szerver hardverének bõvítése, illetve a meghibásodott alkatrészek

cseréje esetén a bõvítéssel, illetve cserével érintett hardver elem vonatkozásában az engedélyezésre irányuló elõírások

az irányadók azzal, hogy

a) a kérelemhez a 3. § (2) bekezdés f), g) és h) pontjában meghatározott okiratokat kell csatolni,

b) a kérelem benyújtása esetén 2 millió forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a 3. § (3) bekezdés szerinti

számlaszámra,

c) a bõvítés az engedély eredeti idõtartamát nem hosszabbítja meg.

(2) Az érvényes engedéllyel rendelkezõ központi szerverre új játékszoftver (játékprogram) csak akkor telepíthetõ, ha

a telepíteni kívánt játékszoftver (játékprogram) auditálása megtörtént, és az auditálást igazoló dokumentumot az

üzemeltetõ elõzetesen az államháztartásért felelõs miniszter és az állami adóhatóság részére személyesen vagy postai

úton benyújtotta.

3. A központi szerver

6. § (1) A központi szervert Magyarország területén, korlátozott hozzáférésû, biztonságos területen kell elhelyezni

(szerverterem). A központi szerver kialakítása során szünetmentes tápellátást és illetéktelen személyek hozzáférését

megakadályozó felépítést kell biztosítani. A központi szervert megfelelõ fizikai és logikai behatolás elleni védelemmel

(többek között vírusvédelemmel, tûzfallal) kell ellátni a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása céljából.

Egy szerverteremben kizárólag egy központi szerver helyezhetõ el és üzemeltethetõ, illetve a központi szerver

tranzakciós szerverét és játékszerverét ugyanazon szerverteremben kell elhelyezni.

(2) A szerverterembe kizárólag az állami adóhatóság részére elõzetesen írásban bejelentett személyek léphetnek be.

A belépésrõl elektronikus beléptetõ rendszer által vezetett nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a belépõ

személyazonosító adatait, a belépés és távozás idejét és a belépés célját. A közigazgatási hatóságok hatósági

ellenõrzéssel kapcsolatban a szerverterembe bármikor beléphetnek, a szerver mûködtetõjének biztosítania kell, hogy

a központi szerver ellenõrzése bármikor akadálymentesen megtörténhessen.
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(3) A központi szerver játékszerverét és tranzakciós szerverét másodlagos szerverrel kell ellátni, amely az elsõdleges

szerver szoftver- vagy hardveregységeinek meghibásodása esetén azonnal rendelkezésre áll és automatikusan,

adatvesztés nélkül folytatja az elsõdleges szerver mûködését. Az elsõdleges szerverre alkalmazandó elõírások

a másodlagos szerverre is megfelelõen irányadóak.

(4) A központi szervert úgy kell kialakítani, hogy az hiba esetén megvédje a kapcsolódó adatok integritását. Az ellenõrzési

naplókat, a rendszer adatbázisokat és minden más kapcsolódó adatot ésszerû adatvédelmi módszerek alkalmazásával

kell tárolni. A biztonsági mentést legalább naponta egyszer automatikusan el kell végezni.

(5) A központi szervernek naplóznia kell különösen

a) a kezdeti beállításokat és a változásokat,

b) a lejátszott játékokkal kapcsolatos összes lényegi információt, beleértve a tét/nyeremény adatokat, bonusz

játékokat, a nyerõkombinációt, a nyeremény-kifizetés módját, a jackpot-változásokat,

c) az összes sikeres és sikertelen kapcsolódási kísérletet és eseményt,

d) a küldõ és a cél azonosítási adatait (pl. IP cím, MAC cím, Port száma),

e) felhasználói belépéseket és kilépéseket,

f) biztonsági incidenseket,

g) minden olyan eseményt, amely indokoltan azt jelzi, hogy a rendszer nem az elvárásoknak megfelelõen mûködik

(pl. memóriahiba, öndiagnosztikai probléma).

(6) A naplónak tartalmaznia kell az esemény megnevezését, dátumát, idejét másodperc pontossággal és az eseményt

egyértelmûen azonosító minden egyéb információt. A naplóban minden egyes eseményt másodperc alapú

idõbélyeggel kell tárolni. A szerver mûködtetõjének biztosítania kell az ellenõrzõ hatóságok számára a naplók

ellenõrizhetõségéhez szükséges hozzáférést.

(7) Az eredményként kapott naplókat megváltoztathatatlanná kell tenni. Az informatikai rendszernek biztosítania kell

a naplók biztonságos, adatvesztés nélküli archiválását. Az archiválás során ki kell zárni az utólagos módosítás

lehetõségét.

(8) A szerver és az ahhoz csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták, illetve nem helyhez kötött

pénznyerõ rendszerek rendszeridejét valamelyik internetes atomórához naponta szinkronizálni kell.

(9) A központi szervernek biztosítania kell, hogy arra kizárólag az állami adóhatóság által engedélyezett helyhez kötött

szerver alapú pénznyerõ automata, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer csatlakozzon. Ennek

érdekében a kommunikáció során a szervernek vizsgálnia kell a szerver alapú mûszaki egység azonosítóját (különösen:

szoftver és hardver azonosítás, hardver kulcs, MAC cím és PCB szám).

(10) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött pénznyerõ rendszer mûködése során

kizárólag a központi szerveren tárolható a játéklogika és a véletlenszám-generátor, ennek megfelelõen a játékok

eredményét kizárólag a központi szerveren lévõ szoftver határozhatja meg.

(11) A szerveren az alábbi célokból hozzáférési jogosultságokat kell kialakítani:

1. Az állami adóhatóság jogosult bármikor a helyszínen, a központi szerveren található összes adat megtekintésére,

valamint távoli hozzáféréssel az 1. melléklet szerinti adatok valós idejû és visszamenõleges lekérdezésére,

ellenõrzésére, valamint a központi szerver, illetve az egyes játékok mûködtetésének azonnali felfüggesztésére,

letiltására. A hozzáférésnek lehetõvé kell tennie az adatok olvasását, másolását és a kimásolt adatok feldolgozását.

2. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

rendszer üzemeltetõje jogosult távoli hozzáféréssel, jelszavas védelemmel és naplózással az adatbázisból a rá

vonatkozó pénzügyi adatok és játékprogramok konfigurációs adatainak lekérdezésére.

3. A központi szerver mûködtetõje jogosult a szerveren elhelyezett öndiagnosztikai programok futtatására,

a szerver állapotára vonatkozó adatok lekérdezésre, tûzfal és vírusvédelem más jogosultsági szinthez nem tartozó

beállításainak elvégzésére. A központi szerver mûködtetõje jogosult távoli hozzáféréssel a szerveren elhelyezett

öndiagnosztikai programok futtatására és az állapotra vonatkozó adatok lekérdezésére.

(12) A hatóságok akadálymentes hozzáférését és az adatok biztonságát garantáló szoftvert a központi szerver

mûködtetõjének kell biztosítania.

(13) A központi szervernek öndiagnosztikai eljárást kell végeznie minden kritikus interfész elemnél (pl. hálózati eszközök,

tûzfalak, harmadik felek csatlakozásai), és képesnek kell lennie eredményesen értesíteni a rendszeradminisztrátort

az adott állapotról, amennyiben nem katasztrofális állapotról van szó. A központi szervernek képesnek kell lennie ezt

az eljárást legalább 24 óránként egyszer elvégezni.
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(14) A központi szervernek bármilyen kommunikációs hiba esetén azonnal értesítenie kell az mûködtetõt a hibásan

mûködõ részegységrõl, a rendszer minden egyes kritikus interfész eleme felé (központi szerver, tranzakciós szerver,

hálózati eszközök, tûzfalak) jelentenie kell az öndiagnosztikai eljárás eredményeit.

(15) A központi szerver játékszerverének vezérlõprogramjait elektronikus aláírással kell ellátni, amely integritása

a program, vagy programrészlet betöltésekor automatikus öndiagnosztikai eljárással ellenõrzésre kerül. Integritási

hiba észlelése esetén az adott program, vagy programrészlet nem futtatható. A rendszernek automatikusan naplóznia

kell a sikertelen hitelesítés dátumát, idejét és eredményét.

(16) A központi szerver mûködtetõjének az állami adóhatóság részére az 1. mellékletben elõírt adatokat naponta, az állami

adóhatóság által meghatározott formátumban a tárgynapot követõ nap reggel 5.00 óráig továbbítania kell, illetve

a továbbítás sikertelenségérõl haladéktalanul értesítenie kell az állami adóhatóságot. Az adatokat tartalmazó fájlt

elektronikus aláírással és titkosítással kell az állami adóhatóság részére továbbítani.

7. § (1) A központi szerver és a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ rendszer közötti biztonságos kommunikáció érdekében a használt protokollnak titkosítással, hibaérzékelõ

és helyreállító mechanizmusokkal kell rendelkeznie, ami a manipulálás elleni kellõ védettséget biztosít. A kapcsolat

megszakadása és újrafelvétele nem járhat adatvesztéssel.

(2) A központi szerver és a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ rendszer közötti hálózati kapcsolat bármilyen okból (pl. áramszünet miatt) történõ megszakadását

követõen a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatának, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ rendszernek biztosítania kell a játékos és a szerencsejáték szervezõ közötti elszámolás lehetõségét.

(3) A kommunikációs hálózatnak biztonságosan össze kell kapcsolnia a központi szervert és a helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ automatát, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszert úgy, hogy a központi szerver

által biztosított játékprogramot csak engedélyezett helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem

helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer használhassa. A központi szerver és a helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer közötti kommunikációba nem

építhetõ be semmilyen a játéklogika befolyásolására képes entitás (különösen lokális szerver és proxy szerver).

(4) A központi szerverhez való minden csatlakozásnak megfelelõ tûzfalat kell tartalmaznia. A tûzfal alkalmazásnak

eseménynaplót kell vezetnie és az eseménynapló megtelése esetén le kell tiltania minden kommunikációt,

és hibaeseményt kell generálnia.

(5) Az állami adóhatóság kivételével távoli hozzáférés kizárólag a központi szerver játékszerver részével valósítható meg

olyan módszerrel, amely biztonságos, minõsített hardver egységben tárolt kulcs segítségével, zárt csatornán

összekapcsolja a rendszert és a hozzáférést kérõt. Ennek a biztonságos kapcsolatnak egyedileg be kell azonosítania

a hozzáférést kérõ távoli felhasználót és annak munkaállomását. A távoli hozzáférés számára egyetlen

rendszeradminisztrátori funkció sem engedélyezett, így különösen távoli hozzáféréssel nem adható jogosultság

az alábbiakra:

a) új felhasználó hozzáadása,

b) mûszaki egység csatlakoztatása, vagy leválasztása,

c) hozzáférési jogosultságok megváltoztatása,

d) rendszerprogramok telepítése, módosítása, törlése,

e) fájlok törlése vagy felülírása, a vírusvédelmi frissítések kivételével.

(6) A távoli hozzáférésrõl a szervernek automatikus, megváltoztathatatlan eseménynaplót kell vezetnie, amely leírja az

összes távoli hozzáférési információt, így különösen a belépési azonosítót, dátumot és idõpontot, a végzett

tevékenységet és a kapcsolat idõtartamát. Ha jogosulatlan hozzáférési kísérlet érkezik, a szerver mûködtetõjét

értesítenie kell a rendszernek.

(7) Az 1. mellékletben megjelölt adatokat a központi szerver üzemeltetõjének átlátható, elemezhetõ, a változásokat

nyomon követhetõ formátumban kell biztosítania.
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4. Díjfizetési kötelezettség

8. § (1) A központi szerver üzemeltetõjét

a) helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata esetén mûszaki egységenként (terminálokként, konzolokként,

illetve több játékhelyes mûszaki egység esetén játékhelyenként) havonta 30 000 forint,

b) nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer esetén havonta és átlag 1000 játékos egyidejû

kiszolgálására alkalmas rendszerenként 3 000 000 forint

összegû szolgáltatási díj illeti meg a (3) bekezdés szerinti minimális szolgáltatás nyújtása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási díjat a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltetõ, illetve

a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõ fizeti a központi szerver üzemeltetõje részére.

A szolgáltatási díj (1) bekezdés szerinti összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(3) A központi szerver üzemeltetõje köteles folyamatosan, legalább a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott számú

játékszoftvert a központi szerverhez csatlakozott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, nem helyhez

kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõjének a szerzõdés szerinti idõtartamban hozzáférhetõvé tenni

(minimális szolgáltatás).

9. § (1) A központi szerver üzemeltetõje az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó felügyeleti ellenõrzésért negyedévi

– a 8. § szerinti, illetve minimális szolgáltatást meghaladó szolgáltatás esetén a szerzõdés szerinti – szolgáltatási

díjbevétele általános forgalmi adó nélküli összegének 10 ezrelékét, de legfeljebb 3 000 000 forint igazgatási

szolgáltatási díjat köteles fizetni (kulcsszó: SZERVER).

(2) A felügyeleti-ellenõrzési díjat készpénz-átutalási megbízás vagy átutalás útján kell megfizetni a NAV

10032000-01076129-00000000 szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj és bírság bevételi számla javára.

(3) A felügyeleti-ellenõrzési díjra az Szjtv.-ben és az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az egyes

szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló

32/2005. (X. 21.) PM rendelet rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 3. § (3)–(6) bekezdése, 5. § (1) bekezdés b) pontja és a 9. § az e rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

11. § Az e rendelet 1–9. §-ai tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás

és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 14/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

A központi szerver által kezelt, az állami adóhatóság számára távoli hozzáférés,

illetve napi adatszolgáltatás keretében átadandó adatok köre

I. Az állami adóhatóság jogosult bármikor távoli hozzáféréssel az alábbi adatok valós idejû és visszamenõleges

lekérdezésére, ellenõrzésére:

1. a központi szerver azonosító adatai,

2. a központi szerver üzemeltetõjének megnevezése, a központi szerver engedélyszáma és az engedély érvényességi

ideje,

3. a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták, illetve nem helyhez kötött

szerver alapú pénznyerõ rendszerek mérésügyi azonosító száma és elektronikus azonosító adatai,

4. a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták, illetve nem helyhez kötött

szerver alapú pénznyerõ rendszerek üzemeltetõinek megnevezése, a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automaták, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerek üzemeltetõinek engedélyszáma és az

engedély érvényességi ideje,

5. a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták, illetve nem helyhez kötött

szerver alapú pénznyerõ rendszerek központi szerverre történõ fel- és lecsatlakozásának azonosító adatai (különösen

annak idõpontja, játékterem engedély-száma),

6. a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata játékjog szerzés módja,

7. a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata nyeremény-kifizetés módjai,

8. a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták, illetve nem helyhez kötött

szerver alapú pénznyerõ rendszerek üzemeltetése során a maximálisan feltehetõ tét és megnyerhetõ nyeremény,

9. a központi szerverre csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákon, illetve a nem helyhez

kötött szerver alapú pénznyerõ rendszereken elérhetõ játékprogramok azonosítói és a beállított

nyeremény-visszafizetési arány,

10. BE, KI, TÉT, NYER adatok, a játékprogramra, a nyeremény-kifizetés módjára és a nyerõ-kombinációra vonatkozó adatok

eseményenkénti (dátuma és másodperc alapú pontossággal), helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automatánkénti, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerenkénti, játéktermenkénti,

szervezõnkénti bontásban és napi összesítésben,

11. a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták között, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

rendszerben mûködtetett jackpot rendszer azonosító adatai és mûködési paraméterei, a jackpot rendszerhez

csatlakoztatott helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták azonosító adatai, a nem helyhez kötött szerver

alapú pénznyerõ rendszer esetében a jackpot rendszerben résztvevõ játékok azonosító adatai, valamint a jackpot

rendszerhez kapcsolódó be- és kifizetések,

12. a játékprogramokkal kapcsolatos naplók adatai.

II. A központi szerver üzemeltetõje köteles az állami adóhatóság által mûködtetett szerver részére helyhez kötött szerver

alapú pénznyerõ automatánként, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerenként az alábbi

adatokat naponta továbbítani:

1. az I. 1–12. pont szerinti adatokat,

2. az I. 10. pontban megjelölt adatokat játékprogramok szerinti bontásban is,

3. tiszta játékbevételt,

4. a játékok számát az elérhetõ játékprogramok szerinti bontásban.
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A nemzetgazdasági miniszter 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelete
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a)–c), e) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:  

1. § (1) Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) Az Szjtv. 12. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az 1. § (2) és (8) bekezdésébe, a 8. § (1) bekezdésébe,
a 18. § (1) bekezdésébe, a 22. § (1), (2) és (4)–(7) bekezdésébe, a 22/A. § (3)–(6) bekezdésébe, a 23. §
(3)–(5) bekezdésébe, a 28. § (1) bekezdésébe, a 29. §-ába, a 30/A. §-ába, a 32. §-ába, a 33. § (1) és (3) bekezdésébe,
a 34–36. §-ába, a 37. § (2) bekezdésébe, a 38–40. §-ába, a 41. § (1)–(3) és (5) bekezdésébe, a 42. § (2) és (6) bekezdésébe,
a 43. és 44. § (1)–(8) és (10) bekezdésébe, a 45. § (3)–(5) bekezdésébe, 45/A. § (2) bekezdésébe, 45/C. §
(2)–(7) bekezdésébe, a 45/D. § (5) bekezdésébe, 46. § (3) bekezdésébe, a 47. és 48. §-ába, a 49. § (1) bekezdésébe,
a 49/A. §-ába, az 50. § (2) bekezdésébe, az 51. § (2) és (3) bekezdésébe, az 52. § (1)–(3) bekezdésébe, az 54. §
(3) bekezdésébe, az 55. §-ába, az 56. § (1) és (2) bekezdésébe, az 57. § (1) és (2) bekezdésébe, az 58. és 59. §-ába,
a 62. § (2)–(5) bekezdésébe, a 63. §-ába, a 64. § (2)–(5) és (7) bekezdésébe, a 65. § (2) és (3) bekezdésébe,
a 66. § (2)–(5) bekezdésébe, a 67. § (2)–(6) bekezdésébe, a 68. § (5) és (7) bekezdésébe, a 69. §-ába, a 70. §
(3)–(6) bekezdésébe, a 71. § (1)–(3) és (5) bekezdésébe, a 71/A. § (3) bekezdésébe, a 71/B. §-ába, a 71/E. §
(2) bekezdésébe, a 72. § (4) bekezdésébe, 73. § (1)–(3) bekezdésébe, a 73/C. §-ába, a 73/D. § (1) és (3) bekezdésébe,
a 73/E. § (2) bekezdésébe, a 73/F. §-ába, a 73/G. § (1)–(3) bekezdésébe, a 73/H. § (2) bekezdésébe, a 73/I. §
(2)–(4) bekezdésébe, a 73/J. § (5) bekezdésébe, a 73/K. §-ába, a 74. § (1), (2) és (4) bekezdésébe, továbbá
a 75. § (4) bekezdésébe ütközõ tevékenység vagy mulasztás miatt az állami adóhatóság bírság megfizetésére kötelezi
a szervezõt, illetve az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységet folytató bármely szervezetet vagy személyt, valamint
a szervezet vezetõjét vagy vezetõ tisztségviselõjét.”

(2) A Vhr. 1. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A szerencsejáték eszköz elõállítója, a mérésügyi szerv, valamint a mûszaki vizsgálat elvégzésére mérésügyi szerv
által hitelesítõ laboratóriummá nyilvánított gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: hitelesítõ laboratórium),
továbbá ezek tagja, részvényese, tagjának vagy részvényesének közeli hozzátartozója szerencsejáték-szervezõ,
illetve központi szerver üzemeltetési tevékenységet nem folytathat, valamint nem lehet tagja, részvényese
szerencsejáték-szervezõnek, illetve központi szerver üzemeltetõjének, vagy ezen társaságok tagjának,
részvényesének. A szerencsejáték eszköz elõállítójának, a hitelesítõ laboratóriumnak, továbbá ezek jogi személyiségû
tagjának vezetõ tisztségviselõje, vezetõ tisztségviselõjének közeli hozzátartozója nem lehet vezetõ tisztségviselõje
szerencsejáték-szervezõnek, illetve központi szerver üzemeltetõjének vagy ezen társaságok tagjának,
részvényesének. Az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság részvényesére
nem kell alkalmazni.”

2. § (1) A Vhr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szerencsejáték-szervezõ tevékenységre irányuló engedélyezési eljárás kérelemre indul, az egyes
szerencsejátékokra külön-külön kérelmet kell elõterjeszteni. Játékkaszinó engedélyezésére egységenként (Szjtv.
37. § 11. pont) kell kérelmet elõterjeszteni. Játékterem, kártyaterem, illetve pénznyerõ automata üzemeltetés esetén
a kérelmet játéktermenként, kártyatermenként, illetve pénznyerõ automatánként kell elõterjeszteni. Helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ automata és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetése esetén
a kérelmet a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ
rendszer üzemeltetésére külön-külön és helyhez kötött szerver alapú pénzügyi automatánként, illetve nem helyhez
kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerenként kell elõterjeszteni.”
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(2) A Vhr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kérelemnek – játékterem, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve nem helyhez kötött szerver

alapú pénznyerõ rendszer kivételével – tartalmaznia kell:

a) a tervezett szerencsejáték megjelölését,

b) a tervezett szerencsejáték lebonyolításának földrajzi, közigazgatási területét,

c) a tervezett szerencsejáték szervezésének idõtartamát.”

(3) A Vhr. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A szervezõ személyi megfelelõségének megállapítására irányuló kérelméhez csatolnia kell az 1. számú melléklet

szerinti iratokat.”

3. § (1) A Vhr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A személyi feltételek vizsgálata kiterjed a kérelmezõre, vezetõ tisztségviselõjére és tagjára vonatkozóan az

Szjtv.-ben elõírt feltételekre, illetve mindezen személyeknek a kérelem benyújtását megelõzõen folytatott

szerencsejáték-szervezõ tevékenységére.”

(2) A Vhr. 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A tárgyi feltételek vizsgálata kiterjed:)

„b) arra, hogy a játékterem, a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetési környezete,

a kártyaterem, a fogadóiroda és a játékkaszinó megfelel-e a jogszabályokban elõírt feltételeknek,”

4. § A Vhr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ellenõrzés módjai a helyszíni ellenõrzés, a táv-adatszolgáltatás, a távoli hozzáférés, okiratok bekérése és

ellenõrzés az állami adóhatóság nyilvántartása(i) alapján.”

5. § A Vhr. 24. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A pénznyerõ automatára, a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatára és a nem helyhez kötött szerver

alapú pénznyerõ rendszerre vonatkozó engedélyezési eljárásban, illetve ezek üzemeltetése során a mérésügyi szerv

által kiállított hitelesítési bizonyítvány pótolja a játéktervet is. Az állami adóhatóság a pénznyerõ automata, a helyhez

kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetését

határozatban egy évre, a szervezõ külön kérelmére legfeljebb kettõ évre, illetve ha a szervezõ a pénznyerõ automata,

helyhez kötött szerver alapú vagy a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer jogszerû birtoklását ezen

idõpontoknál rövidebb idõtartamra igazolja, akkor annak idõtartamára engedélyezi, és pénznyerõ automata esetén

a határozat mellékleteként az 5. számú mellékletben szereplõ engedélyt adja ki. Az engedély az egyéb feltételek

fennállása esetén is csak abban az esetben adható ki, ha a kérelmezõ rendelkezik legalább egy darab, egyidejûleg

engedélyezhetõ vagy legalább egy darab érvényes engedéllyel rendelkezõ játékteremmel, amelyben az adott

pénznyerõ automata, illetve a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltethetõ. Nem helyhez kötött

pénznyerõ rendszer üzemeltetõje – sem közvetetett sem közvetlen úton – nem biztosíthat sem helyszínt sem mûszaki

eszközt a játékosok részére. A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszeren nyújtott szerencsejáték

szervezés közterületen, illetve a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben nem közvetíthetõ.

Kizárólag internet-hozzáférés biztosítása nem minõsül szerencsejáték-közvetítésnek.”

6. § (1) A Vhr. 44. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A II. kategóriába sorolt pénznyerõ automaták esetében a pénznyerõ automatán belüli játékhelyek, továbbá

a pénznyerõ automaták között halmozott nyereményígéret nem engedélyezhetõ. Jackpot-rendszer üzemelése

esetén a játékteremben jól látható módon írásbeli tájékoztatást kell nyújtani a játékosoknak, hogy mely pénznyerõ

automaták vannak jackpot-rendszerbe kötve.”

(2) A Vhr. 44. §-a a következõ (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (3), (4) és (7) bekezdése helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatára és nem helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ rendszerre nem alkalmazható.

(10) A pénznyerõ automatán és a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatán jól látható módon fel kell

tüntetni:

a) a pénznyerõ automata, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata engedély számát,

b) legalább egy, a játékfüggõség megelõzése, illetve kezelése terén a játékosnak segítséget nyújtó magyarországi

székhellyel rendelkezõ szervezet telefonszámát, valamint
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c) az a) és b) pontbeli adatok feltüntetése nélkül vagy egyébként jogszabálysértõ módon üzemeltetett pénznyerõ

automatával, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatával kapcsolatos bejelentések fogadására szolgáló, az

állami adóhatóság által mûködtetett ingyenesen hívható telefonszámot.

(11) Az állami adóhatóság a pénznyerõ automata, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltetési

(mûködtetési) engedélyét visszavonhatja, ha az üzemeltetõ a (10) bekezdés a) pontjában foglalt elõírást megsérti.

(12) A (10) bekezdés b) pontja szerinti szervezet olyan, legalább két éve bejegyzett szervezet lehet, amelynek

a) létesítõ okiratában rögzített célja a játékosok védelme, rehabilitációja és a játékfüggõség megelõzése,

b) tagja nem tagja (részvényese), vezetõ tisztségviselõje szerencsejáték szervezéssel foglalkozó gazdasági társaságnak

és ilyen társasággal nem áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

(13) Az állami adóhatóság a (10) bekezdés c) pontja szerint tett bejelentés esetén az intézkedés foganatosításának

tényérõl – az intézkedés foganatosítását, ellenõrzés esetén annak lezárását követõ három munkanapon belül – írásban

tájékoztatja a bejelentõt, ha a bejelentõ a név és lakcím adatát közli és a tájékoztatás mellõzését nem kéri.”

7. § A Vhr. a következõ alcímekkel és 45/A–45/E. §-sal egészül ki:

„Helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

rendszer üzemeltetése
45/A. § (1) Helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

üzemeltetése esetén a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ rendszer üzemeltetõje szerencsejáték-szervezõnek minõsül.

(2) A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõje köteles legalább 1000 játékos egyidejû

kiszolgálására alkalmas rendszert üzemeltetni.

(3) A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer olyan, a szerencsejáték szervezõ által Magyarország

területén mûködtetett webszerveren üzemeltetett .hu végzõdésû weboldal, amely a központi szerver által biztosított

játékprogram elérését biztosítja a – helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatának nem minõsülõ

információtechnológiai eszköz alkalmazásával az internet útján hozzá kapcsolódó – játékosok számára. Egy

webszerveren kizárólag az azt mûködtetõ szerencsejáték szervezõ által üzemeltetett weboldal üzemeltethetõ.

45/B. § (1) A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõje az üzemeltetési engedély jogerõre

emelkedése napjától számított 5 munkanapon belül köteles az állami adóhatóság által az engedélyben megjelölt

letéti számlára – az Szjtv. alapján megállapított bírság végrehajtásának fedezetére – 750 000 forint letéti díjat

megfizetni. Végrehajtás foganatosítása esetén az üzemeltetõ a letéti díjat 10 munkanapon belül köteles 750 000

forintra kiegészíteni. A letéti díj fizetés elmaradása, késedelmes teljesítése esetén az állami adóhatóság az üzemeltetési

engedélyt visszavonja. Az üzemeltetési tevékenység szünetelése, megszûnése esetén az állami adóhatóság a letéti

díjra végrehajtást a szünetelésrõl, megszûnésrõl hozott határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napig

foganatosíthat, ezt követõen a rendelkezésre álló letéti díjat az üzemeltetõ pénzforgalmi számlájára a szünetelés,

megszûnés napját követõ 30 napon belül kiutalja.

(2) Ha az üzemeltetõ az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 35. pontja szerinti tényleges

üzletvezetésének helyét Magyarország területén kívül más államba helyezi át, az állami adóhatóság az engedélyt

visszavonja.

A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatával és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

rendszerrel kapcsolatos követelmények
45/C. § (1) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatára és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

rendszerre az e rendelet pénznyerõ automatákra vonatkozó elõírásait – a 45/A. §–45/E. §-ban meghatározott eltérõ

rendelkezések figyelembevételével – megfelelõen alkalmazni kell. Egy helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automata annyi játékhelynek minõsül ahány játékos egyidejû kiszolgálására képes.

(2) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

kizárólag a központi szerver által nyújtott szerencsejátékban való részvételre használható. A helyhez kötött szerver

alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer a játék játszására vonatkozó

információkat kap a központi szervertõl és a vonatkozó információkat megjeleníti a játékos számára.

(3) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatának és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

rendszernek tûzfallal kell rendelkeznie, illetve a központi szerver felé egyértelmûen és egyedileg többféle azonosítóval

(pl. hardver-kulccsal, MAC címmel, PCB számmal vagy egyéb egyedi azonosítóval) kell azonosítania magát a központi

szerverre való csatlakozáskor és rendszeresen a kommunikáció teljes idõtartama alatt. A helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ automatának és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszernek a játékosok számára is elérhetõ
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módon kell megjelenítenie, hogy mely központi szerverrel áll kapcsolatban, továbbá a központi szerver

üzemeltetõjének nevét és engedélyszámát.

(4) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

kizárólag egy központi szerverhez kapcsolódhat, központi szerver kapcsolat nélkül a helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ automatának, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszernek mûködésképtelennek kell

lennie, és az éppen játszott játéknak meg kell állnia, valamint a hibára a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automatának, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszernek fel kell hívnia a játékos figyelmét.

A hálózati kapcsolat bármilyen okból történõ megszakadása esetén a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automatának, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszernek biztosítania kell a játékosok számára

a kommunikáció megszûnése pillanatában a még le nem játszott kreditpontok visszafizethetõségét.

(5) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

által rögzített valamennyi tranzakciós adat hiteles archiválását a központi szerver végzi. A helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer az általa rögzített adatokból létrejött

adatcsomagokat kötelesek zárt számadású, sorszám kihagyás nélkül növekvõ sorozatszámmal, valamint a helyhez

kötött szerver alapú pénznyerõ automatán és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszeren tárolt kulcs

felhasználásával minõsített és védett hardver/szoftver környezetben digitális aláírással ellátni. Az digitális aláíráshoz

felhasználandó kulcsot a központi szerver adja ki. A fentiek szerint generált adatok integritását, hitelességét, zártságát

és adattartalmát a központi szerver valós idõben ellenõrzi.

(6) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

kizárólag a saját mûködéshez és a perifériák kezeléséhez szükséges operációs rendszert és programokat

tartalmazhatja, azon önálló gépként játékprogram nem futtatható. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer kizárólag a hozzárendelt központi szerveren

lévõ, kategóriájának megfelelõ és hozzárendelt játékprogrammal mûködhet.

(7) A 6. § (4) bekezdés b) és d) pontja, valamint a 44. § (1) bekezdés b) pontja helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automatára és nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerre nem alkalmazható.

45/D. § (1) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

rendszer hitelesítési bizonyítványa a 7. § (2) bekezdés a)–e), g)–j), és o) pontjaiban foglaltakon túl a központi szerver

egyértelmû azonosítását is tartalmazza.

(2) A mérésügyi szerv a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ rendszer hitelesítési kártyáján a hitelesítési bizonyítvány adatai közül – a 7. § (5) bekezdés a)–d), f)–i) és k),

m)–p) pontjaiban foglaltakon túl – a központi szerver egyértelmû azonosítását is megjelöli.

(3) A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

hitelesítési vizsgálatát – a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a játékteremben, illetve a nem helyhez kötött

szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetési helyén lehet elvégezni és arról hitelesítési bizonyítványt kell kiállítani.

(4) Az egy vagy két játékhellyel rendelkezõ helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata elsõ hitelesítését

hitelesítõ laboratóriumban kell elvégezni.

(5) Az állami adóhatóság indokolt esetben a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött

szerver alapú pénznyerõ rendszer újrahitelesítését és/vagy mérésügyi ellenõrzését rendeli el. Az újrahitelesítést

helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata esetén hitelesítõ laboratóriumban, nem helyhez kötött szerver

alapú pénznyerõ rendszer esetén az üzemeltetési helyén (szerverteremben) kell végrehajtani és arra a hitelesítés

szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

45/E. § A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

üzemeltetése iránti kérelmet az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon a NAV Központi

Hivatalának a szervezõ székhelye szerinti kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél

személyesen vagy postai úton kell benyújtani. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

hitelesítésérõl kiállított hitelesítési bizonyítvány egy eredeti példányát,

b) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

jogszerû birtoklását igazoló okiratot,

c) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

és a központi szerver üzemeltetõje által kötött szerzõdést,

d) az igazgatási-szolgáltatási díj befizetésére vonatkozó készpénz-átutalási megbízás (csekk) tõpéldányát vagy az

átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást (bankkivonatot).”
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8. § A Vhr. II fejezete a következõ alcímmel és 52/A. §-sal egészül ki:

„Tájékoztatással és közzététellel kapcsolatos rendelkezések
52/A. § (1) Az állami adóhatóság – a jogkövetõ magatartás elõsegítése és játékosok védelme érdekében – honlapján

közzéteszi:

a) legalább egy olyan szervezet nevét és telefonszámát amely a 44. § (10) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek

megfelel,

b) a 44. § (10) bekezdés c) pontja szerinti ingyenesen hívható telefonszámot, valamint az ezen a telefonszámon tehetõ

bejelentésekrõl és a bejelentés alapján indítható hatósági eljárásokról szóló tájékoztatót,

c) a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer

üzemeltetés mûszaki, mérésügyi, hitelesítési feltételeivel kapcsolatban eljáró közigazgatási hatóságok megnevezését,

elérhetõségét és hatáskörérõl szóló tájékoztatót,

d) az Szjtv. 26. § (1) bekezdése szerinti pénznyerõ automata üzemeltetésére, illetve a helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ automaták, illetve a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerek üzemeltetetésére jogerõs és

átvett engedéllyel rendelkezõk cégnevét (elnevezését) székhelyét, az engedély számát és érvényességi idõtartamát,

e) a központi szerver üzemeltetésére jogerõs engedéllyel rendelkezõ cégnevét (elnevezését), székhelyét, az engedély

számát és érvényességi idõtartamát.

(2) Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerint közzétett információkat szükség szerint, de legalább minden hónap

15. és 30. napján felülvizsgálja és szükség esetén módosítja a felülvizsgálat napján rendelkezésre álló adatok alapján.

A honlapi közzététel tartalmazza a legutóbbi felülvizsgálat idõpontját.”

9. § (1) A Vhr. 77. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A pénznyerõ automata és játékterem esetén a következõ igazgatási-szolgáltatási díjakat kell megfizetni:)

„a) I. kategóriájú pénznyerõ automata, valamint ugyanilyen kategóriájú helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automata üzemeltetése iránti kérelem esetén játékhelyenként 125 ezer forint (kulcsszó: I. PA),

b) II. kategóriájú pénznyerõ automata, valamint ugyanilyen kategóriájú helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automata üzemeltetése iránti kérelem esetén játékhelyenként 75 ezer forint (kulcsszó: II. PA),”

(2) A Vhr. 77. § (4) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A pénznyerõ automata és játékterem esetén a következõ igazgatási-szolgáltatási díjakat kell megfizetni:)

„g) nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetése iránti kérelem esetén átlag 1000 játékos

egyidejû kiszolgálására alkalmas rendszerenként 5 000 000 forint (kulcsszó: PRENDSZER).”

10. § A Vhr. 78. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szervezõnek a felügyeleti ellenõrzésért)

„f) pénznyerõ automatát, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatát, illetve a nem helyhez kötött szerver

alapú pénznyerõ rendszert üzemeltetõ gazdasági társaság játéktermenkénti/rendszerenkénti negyedévi tiszta

játékbevételének 5 ezrelékét, de játéktermenként/rendszerenként negyedévente legalább 5 ezer forint, illetve

játéktermenként/rendszerenként negyedévente legfeljebb 1 millió forint,”

11. § A Vhr. 82. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(A 77. §-ban foglalt igazgatási-szolgáltatási díj megfizetésekor az átutalási megbízás „X”-szel jelölt közlemény rovatában

fel kell tüntetni az (1) bekezdésben megjelöltek mellett, a következõ sorrendben egy-egy helyköz kihagyásával:)

„e) nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetése esetén a 77. § (4) bekezdésében a kérelemnek

megfelelõ zárójelben megadott kulcsszót.”

12. § A Vhr. 87. §-a a következõ 15–18. pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„15. játékprogram: a központi szerveren tárolt játéklogika és véletlenszám-generátor (vezérlõprogram), valamint

a játékprogram kiegészítõ része, amely a központi szerveren, illetve a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

automatán vagy a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszeren is futtatható;

16. interfész elemek: a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata, valamint a nem helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ rendszer rendszeren belüli kommunikációban résztvevõ minden egyes pont, amely magában foglalja

a központi szervert, helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatát, a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

rendszert, és az adattovábbítás céljára használt minden más berendezést, vagy eszközt;
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17. véletlenszám-generátor: véletlenszerûséget mutató számok generálásához használt hardver és/vagy szoftver;

18. távoli hozzáférés: a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú

pénznyerõ rendszer rendszerhez hálózaton keresztül történõ hozzáférés.”

13. § A Vhr. a következõ 91. §-sal egészül ki:

„91. § Az e rendelet 1. § (9) és (11) bekezdése, 2. § (1) és (2) bekezdése, 3. § (3) bekezdés b) pontja, 11. § (2) bekezdése,

24. § (4) bekezdése, 44. § (5) bekezdése, 45/A–45/E. §-a, 87. § 15–18. pontja, 3. számú melléklete VI. pontja tervezetének

a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén

információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48//EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel

módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elõzetes bejelentése

megtörtént.”

14. § A Vhr.

1. 1. § (2) bekezdésében az „A szerencsejátékokban kizárólag” szövegrész helyébe az „A szerencsejátékokban

– a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákat, illetve nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ

rendszert üzemeltetõ központi szerver kivételével – kizárólag”,

2. 10. § (3) bekezdésében az „az APEH elnöke” szövegrész helyébe az „a NAV elnöke”,

3. 22. § (7) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala

által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi

Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi

Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi

Hivatalának”,

4. 23. § (5) bekezdés a) pontjában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi

Hivatalának”,

5. 24. § (1) bekezdésben az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

6. 24. § (7) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi

Ügyfélszolgálati Irodán, az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó

szervezeti egységénél és az APEH hivatalos honlapján” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatala által

mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, a NAV Központi Hivatalának

kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél és a NAV hivatalos honlapján”,

7. 27. §-ában az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által

mûködtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve ha a változás nem érinti az

engedély adattartalmát, az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon az APEH Központi

Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi

Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve ha a változás nem

érinti az engedély adattartalmát, az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon a NAV Központi

Hivatalának”,

8. 30. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala

által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi

Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi

Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi

Hivatalának”,

9. 30/A. §-ában az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által

mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának”

szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által

mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi Hivatalának”,

10. 31. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”

szöveg; 31. § (3) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalánál” szövegrész helyébe az „a NAV Központi

Hivatalánál”,

11. 31. § (4) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

12. 31. § (6) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala

által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi

Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi
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Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi

Hivatalának”,

13. 41. § (1) bekezdés elsõ mondatában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi

Hivatalának”,

14. 41. § (1) bekezdés második mondatában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV

Központi Hivatalának”,

15. 41. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

16. 42. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

17. 42. § (3a) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

18. 43. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

19. 43. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

20. 43. § (3) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

21. 46. § (3) bekezdés a) pontjában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi

Hivatalának”,

22. 46. § (4) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

23. 47. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

24. 47. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

25. 49. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

26. 49/A. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala

által mûködtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi

Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi

Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi

Hivatalának”,

27. 50. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

28. 51. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”

29. 51. § (3) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának”,

30. 64. § (6) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala

által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV

Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték

Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán”,

31. 68. § (7) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala

által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV

Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték

Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán”,

32. 70. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala

által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV

Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték

Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán”,

33. 74. § (1) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala

által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „a NAV

Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték

Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán”,

34. 74. § (2) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala

által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi

Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi

Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi

Hivatalának”,

35. 74. § (4) bekezdésében az „az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala

által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi

Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy a NAV Központi

Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi

Hivatalának”,
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36. 75. § (1) bekezdésében az „APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe a „NAV Központi Hivatalának”,

37. 80. § (1) bekezdésében az „az APEH” szövegrész helyébe az „a NAV”,

38. 7. számú melléklet 1. pontjában az „az APEH Központi Hivatalának” szövegrész helyébe az „a NAV Központi

Hivatalának”,

39. 14. számú mellékletében „az APEH Központi Hivatalának meg kell küldeni, vagy az APEH Központi Hivatala által

mûködtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve az APEH Központi Hivatalának

kihelyezett szerencsejáték Felügyeleti” szövegrész helyébe az „a NAV Központi Hivatalának meg kell küldeni, vagy

a NAV Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve

a NAV Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti”

szöveg lép.

15. § (1) A Vhr.

1. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,

2. 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,

3. 10. számú melléklete helyébe a 7. melléklet,

4. 13. számú melléklete helyébe a 8. melléklet,

5. 15. számú melléklete helyébe a 9. melléklet

lép.

(2) A Vhr.

1. 3. számú melléklete az 1. melléklet,

2. 7. számú melléklete a 4. melléklet,

3. 8. számú melléklete az 5. melléklet,

4. 9. számú melléklete a 6. melléklet

szerint módosul.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a kihirdetését követõ

31. napon hatályát veszti.

(2) A 6. § (2) bekezdése és a 8–10. § a rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

17. § E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48//EK európai parlamenti és

tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti

elõzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

1. A Vhr. 3. számú melléklete a következõ VI. ponttal egészül ki:

„VI. Helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automatákra, illetve nem helyhez kötött pénznyerõ rendszerekre

vonatkozó különös rendelkezések

1. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták típusvizsgálatára az I. pontban foglaltakat – az 5., 6., 7., 8., 12.,

13/b. alpont kivételével – megfelelõen kell alkalmazni.

2. A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszerek típusvizsgálatára az I. pontban foglaltakat – a 2., 3., 5.,

6., 7., 8., 12., 13/b. alpont kivételével – megfelelõen kell alkalmazni.”
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2. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

„4. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez

A) Engedély I. kategóriába sorolt játékterem üzemeltetésére
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B) Engedély II. kategóriába sorolt játékterem üzemeltetésére
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C) Engedély elektronikus kaszinónak minõsülõ, I. kategóriába sorolt játékterem üzemeltetésére

”
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3. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

„5. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez

A) Engedély I. kategóriába sorolt pénznyerõ automata üzemeltetésére
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B) Engedély II. kategóriába sorolt pénznyerõ automata üzemeltetésére

”
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4. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

A Vhr. 7. számú mellékletének bevezetõ része a következõ 14. mondattal egészül ki:

„A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltetése esetén a jegyzõkönyvben a központi szerveren

tárolt számláló állást kell szerepeltetni.”

5. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

A Vhr. 8. számú mellékletének bevezetõ része a következõ 15. mondattal egészül ki:

„A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata üzemeltetése esetén a bizonylatban a központi szerveren tárolt

számláló állást kell szerepeltetni.”

6. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

A Vhr. 9. számú melléklete a következõ 5. ponttal egészül ki:

„5. Az idõszaki elszámolás benyújtásakor be kell mutatni az érintett idõszakban üzemeltetett játéktermekben vezetett

havi pénzforgalmi jelentéseknek az elsõ példányát, amelyet eltérés megállapítása esetén az állami adóhatóság

bevonhat.”
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7. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

„10. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez

Mûködési engedély játékkaszinó üzemeltetésére

”
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8. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

„13. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez

”
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9. melléklet a 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

„15. számú melléklet a 32/2005. (X. 21) PM rendelethez

Engedély kártyaterem üzemeltetésére

”
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A nemzetgazdasági miniszter 16/2012. (VI. 28.) NGM rendelete
a Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel
Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság központi költségvetéssel történõ elszámolásának
részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi

XLII. törvény 26. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VI. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva a következõket rendelem el:

1. § A Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság központi költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998.

(V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Eximbank a (2) bekezdésben elõírt beszámolóval egyidejûleg ügyletenként is teljesíti a Magyar Államkincstár

részére a 10. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat szerinti adatszolgáltatást. A Magyar Államkincstár az Eximbankot

hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, ha az e bekezdésben szereplõ táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. Az

Eximbank 5 munkanapon belül gondoskodik a hiánypótlás teljesítésérõl.”

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

„(4) Az Eximbank a (3) bekezdés szerinti garanciaügyletek tényleges beváltásának összegérõl, devizanemérõl és

értéknapjáról a hiánytalanul kitöltött 10. mellékletben foglalt 3. vagy 4. táblázat szerinti adatszolgáltatás egyidejû

teljesítésével, legkésõbb a beváltásra vonatkozó igény Eximbankhoz történõ beérkezését követõ munkanapon értesíti

a Magyar Államkincstárat, és egyidejûleg – számlaszámának megjelölésével – kéri a beváltott garanciának megfelelõ

összeg költségvetés terhére történõ folyósítását. Amennyiben a garanciavállalásra vonatkozó döntés az Eximbank

döntéshozatal idõpontjában hatályos alapszabálya szerint az igazgatóság, a felügyelõ bizottság vagy a közgyûlés

hatáskörébe tartozott, a költségvetésbõl történõ folyósításhoz az e bekezdésben szereplõ ellenõrzõ táblázatokat

a felügyelõ bizottság elnöke is aláírja. A Magyar Államkincstár az e bekezdésben szereplõ hiánytalanul kitöltött

táblázatok esetén – a fedezetnyújtás alapját képezõ ügylet és a garanciaügylet tartalmi vizsgálata nélkül – az igénylés

beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül átutalja a fizetendõ összeget az Eximbank által megjelölt devizanemben

és számla javára. A Magyar Államkincstár az Eximbankot az 5 munkanapos határidõn belül hiánypótlásra vagy

kijavításra szólítja fel, ha a táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. Az Eximbank 5 munkanapon belül gondoskodik

a hiánypótlás teljesítésérõl. Hiánypótlás esetén az 5 munkanapos átutalási határidõ a hiánypótlás Magyar

Államkincstárhoz történõ beérkezésének napját követõ munkanapon kezdõdik.”

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

„(5) Az Eximbank a jutalék folyósításához a (2) bekezdés szerinti átutalást követõ hónap 15. munkanapjáig elkészíti

a 2. számú melléklet szerinti kimutatást a Magyar Államkincstár számára, és a (4) bekezdés szerint megállapítja a jutalék

összegét. A kimutatás alapján kiállított számla megküldésével egyidejûleg igényli a jutalék összegét a Magyar

Államkincstártól a 10032000-01457058 NAV Egyéb pénzügyi elszámolások kiadási számláról. A Magyar Államkincstár

az igénylés beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül átutalja a jutalék összegét az Eximbank által megadott

számla javára, amennyiben a jutalék alapját képezõ befizetés megérkezett az e bekezdésben megjelölt számlára.

Amennyiben a jutalék alapját képezõ befizetés a jutalék igény beérkezésekor még nem érkezett meg az e

bekezdésben megjelölt számlára, az 5 munkanapos átutalási határidõ az összeg beérkezésének napját követõ

munkanapon kezdõdik."

4. § Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A Mehib Zrt. a biztosított ügylet kárigény bejelentésének a Mehib Korm. rendelet alapján történõ beérkezését

követõ 5 munkanapon belül megküldi a Magyar Államkincstár részére a 11. mellékletben foglalt 1. vagy 2. táblázat

szerinti adatszolgáltatást. A Magyar Államkincstár a Mehib Zrt.-t hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, ha

a táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. A Mehib Zrt. 5 munkanapon belül gondoskodik a hiánypótlás teljesítésérõl.”
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5. § Az R. a következõ 5. § (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Mehib Zrt. a (4) bekezdés szerint bejelentett biztosítási események miatti tényleges fizetések összegérõl,

devizanemérõl és értéknapjáról a 11. mellékletben foglalt 3. vagy 4. táblázat megküldésével értesíti a Magyar

Államkincstárat, és egyidejûleg – számlaszámának megjelölésével – kéri a biztosításból eredõen fizetendõ összeg

költségvetés terhére történõ folyósítását. Amennyiben a biztosítási fedezet nyújtásáról szóló döntés a Mehib Zrt.

döntéshozatal idõpontjában hatályos alapszabálya alapján az igazgatóság, a felügyelõ bizottság vagy a közgyûlés

hatáskörébe tartozott, a költségvetésbõl történõ folyósításhoz az e bekezdésben szereplõ ellenõrzõ táblázatokat

a felügyelõ bizottság elnöke is aláírja. A Magyar Államkincstár az e bekezdésben szereplõ hiánytalanul kitöltött

táblázatok esetén – a fedezetnyújtás alapját képezõ ügylet és a biztosítási ügylet tartalmi vizsgálata nélkül – az

igénylés beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül átutalja a fizetendõ összeget a Mehib Zrt. által megjelölt

devizanemben és számla javára. A Magyar Államkincstár a Mehib Zrt.-t az 5 munkanapos határidõn belül hiánypótlásra

vagy kijavításra szólítja fel, ha a táblázatok hiányosak vagy hiányoznak. A Mehib Zrt. 5 munkanapon belül gondoskodik

a hiánypótlás teljesítésérõl. Hiánypótlás esetén az 5 munkanapos határidõ a hiánypótlás Magyar Államkincstárhoz

történõ beérkezését követõ munkanapon kezdõdik.”

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

„(3) A Mehib Zrt. a jutalék folyósításához a 7. § (3) bekezdése szerinti átutalást követõ hónap 15. munkanapjáig

a Magyar Államkincstár számára a 7. számú melléklet szerint jelentést készít, amelyet egyidejûleg megküld az

államháztartásért felelõs miniszter számára és a (2) bekezdés szerint megállapítja a jutalék összegét. A kimutatás

alapján kiállított számla megküldésével egyidejûleg igényli a jutalék összegét a Magyar Államkincstártól

a 10032000-01457058 NAV Egyéb pénzügyi elszámolások kiadási számláról. A Magyar Államkincstár az igénylés

beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül átutalja a jutalék összegét a Mehib Zrt. által megjelölt számla javára,

amennyiben a jutalék alapját képezõ befizetés megérkezett az e bekezdésben megjelölt számlára. Amennyiben

a jutalék alapját képezõ befizetés a jutalék igény beérkezésekor még nem érkezett meg az e bekezdésben megjelölt

számlára, az 5 munkanapos átutalási határidõ az összeg beérkezésének napját követõ munkanapon kezdõdik.”

7. § Az R. a következõ 9. §-sal egészül ki.

„9. § (1) A devizában történõ állami kifizetések és megtérülések elszámolásánál alkalmazott kifizetéskori és jóváíráskori

árfolyamok alkalmazásából, valamint az egyéb okból eredõ eltérések egyeztetéséhez a tárgynegyedévet követõ

hónap 15-éig két példányban megküldi

a) az Eximbank a társaság adatait tartalmazó 9. mellékletben foglalt 1. táblázatot,

b) a Mehib Zrt. a társaság adatait tartalmazó 9. mellékletben foglalt 2. táblázatot

a Magyar Államkincstár részére.

(2) A Magyar Államkincstár a táblázatok beérkezésétõl számított 10 munkanapon belül megküldi a kincstári adatokkal

kiegészített (1) bekezdés a) pontjában szereplõ táblázat egy példányát az Eximbank, az (1) bekezdés b) pontjában

szereplõ táblázat egy példányát a Mehib Zrt. részére.”

8. § Az R. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Eximbank és a Mehib Zrt. auditált éves beszámolójuk elfogadását követõ 15 munkanapon belül megküldik az

államháztartásért felelõs miniszter részére a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások

alkalmazásáról, valamint a 2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló

2011. november 16-i 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében és az I. Melléklet 1. és

2. pontjában elõírt jelentésekre vonatkozó javaslataikat angol nyelven.”

9. § Az R. a következõ 13. §-sal egészül ki:

„13. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi

költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról szóló

16/2012. (VI. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelõzõen a 10/A. § (1) bekezdésében foglaltak

szerint az államháztartásért felelõs miniszter részére postára adott papír alapú értesítések alapján teljesítendõ

átutalásokat az államháztartásért felelõs miniszter az R. hatálybalépését megelõzõen hatályos szabályok szerint

teljesíti.
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(2) E rendeletnek az R. 1. §-ával megállapított 2. § (3) bekezdésében, 2. §-ával megállapított 2. § (4) bekezdésében,

4. §-ával megállapított 5. § (4) bekezdésében, 5. §-ával megállapított 5. § (5) bekezdésében, 7. §-ával megállapított

9. §-ában elõírt rendelkezéseket az Eximbank és a Mehib Zrt. az R. hatálybalépését követõ elsõ elszámolási idõszakra

teljesíti elõször.”

10. § Az R. a következõ 14. §-sal egészül ki:

„14. § A 10/A. § (2) bekezdése a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról,

valamint a 2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló 2011. november 16-i

1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt elõírások végrehajtásához szükséges

rendelkezéseket állapítja meg.”

11. § Az R. az 1–3. melléklet szerinti 9–11. melléklettel egészül ki.

12. § (1) Az R. 2. § (5) bekezdésében az „államháztartásért felelõs minisztert.” szövegrész helyébe az „államháztartásért felelõs

minisztert és a Magyar Államkincstárat.” szöveg lép.

(2) Az R. 4. § (5) bekezdésében az „az államháztartásért felelõs miniszter” szövegrészek helyébe a „a Magyar Államkincstár”

szöveg lép.

(3) Az R. 5. § (3) bekezdésében az „az államháztartásért felelõs miniszternek” szövegrészek helyébe az „a Magyar

Államkincstárnak” szöveg lép.

(4) Az R. 8. § (3) és (4) bekezdésében az „államháztartásért felelõs miniszternek.” szövegrész helyébe az „államháztartásért

felelõs miniszternek és a Magyar Államkincstárnak.” szöveg lép.

(5) Az R. 10. §-ban az „az államháztartásért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter

és a Magyar Államkincstár” szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az R. 8. § (1) bekezdésében az „az 5. § (4) bekezdése szerint” szövegrész.

14. § E rendelet a kihirdetését követõ huszonegyedik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

15. § A 8. § a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76 és

a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU európai

parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt elõírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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2. melléklet a 16/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

„10. melléklet a 16/1998. (V. 20.) Korm. rendelethez

1. táblázat

Az Eximbank Zrt. ellenõrzési listája hitelfedezeti garanciák beváltásának elõrejelzésekor

A B C

1.
Hivatkozás* Feltétel

Feltétel teljesült

Igen

2. A ………….. nyilvántartású számú költségvetési hátterû garancia kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok
álltak az Eximbank rendelkezésére valamint teljesültek az alábbi feltételek:

3. KR 11/A. § (6) A megbízó vagy az exportõr által cégszerûen aláírt és kitöltött
környezetvédelmi nyilatkozat és adatlap, vagy környezeti
hatástanulmány

4. KR 11/A. § (6) A megbízó vagy az exportõr által cégszerûen aláírt és kitöltött
korrupció ellenes nyilatkozat

5. KR 11/A. (12) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vagy területi szerve által
kibocsátott magyar származási bizonyítvány

6. KR 11/A. (10) Jogszabályban meghatározott kötelezõ minimális magyar hányad
megléte

7. Gt 29. § A megbízó vagy az exportõr nevében aláíró személyek cégjegyzési,
képviseleti jogosultságának megléte

8. Esedékes garancia díj megfizetésre került
9. Eximbank nyilatkozata:

10. KR 11/A. § (1) A költségvetési hátterû garancia nem mezõgazdasági termékek, és
nem katonai berendezések exportjához került igénybevételre

11. A garancia kibocsátásakor a megbízó vagy az exportõr nem állt
csõd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt

12. KR 11/A. § (2)–(3) A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés
visszafizetési határideje legalább 2, de maximum 5 év, vagy az
OECD Megállapodásban meghatározott kivételes esetekre
meghatározott idõ

13. KR 11/A. § (1) A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés szerint a
tõke összegét egyenlõ részletekben, a tõkét és kamatot legalább
hat hónapos gyakorisággal vállalta az adós megfizetni, úgy, hogy az
elsõ törlesztõrészlet a hitel kezdõnapjától számított hat hónap
elteltével esedékes.

14. KR 11/A. § (2)–(3) A garanciavállalás legfeljebb a hitel összegének 95%-áig terjed
15. KR 11/A. § (2)–(3) A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés

legfeljebb a finanszírozott exportszerzõdés 85%-áig és a
finanszírozható helyi költség mértékéig nyújt finanszírozást

16. KR 11/A. § (1) Amennyiben a hitelt az Eximbank refinanszírozza, a garancia
kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés minimum CIRR
kamatozású

17. KR.11/A. § (1) A garanciadíj az OECD Megállapodás garancia kibocsátásának
idõpontjában hatályos rendelkezése szerint került kikötésre

* Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Tv = A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló

1994. évi XLII. törvény

KR = A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszerérõl szóló 85/1998. (V. 6.) Korm.

rendelet

Dátum: ………………………………

Készítette: …………………………..

….………………………………….

Cégszerû aláírás
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2. táblázat

Az Eximbank Zrt. ellenõrzési listája egyéb export célú garanciák beváltásának elõrejelzésekor

A B C

1.
Hivatkozás* Feltétel

Feltétel teljesült

Igen

2. A ………….. nyilvántartású számú egyéb export célú költségvetési hátterû garancia kibocsátásakor az
alábbi nyilatkozatok

3. Gt 29. § A megbízó vagy exportõr nevében aláíró személyek cégjegyzési,
képviseleti jogosultságának megléte

4. Esedékes garancia díj megfizetésre került

5. Eximbank nyilatkozata:

6. A garancia megbízója vagy az exportõr nincs nehéz pénzügyi
helyzetben

7. A garanciavállalás terjedelme a garancia nyújtásának idõpontjában
megfelelõen mérhetõ, azaz a garanciavállalás meghatározott
ügyletehez kapcsolódik, maximális összegre vonatkozik és idõben
korlátozott

8. A garanciavállalás legfeljebb a külkereskedelmi szerzõdés értékének
80%-át fedezi

9. A garanciadíj a közösségi állami támogatási szabályokkal
összeegyeztethetõ módon került megállapításra

* Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Dátum: ………………………………

Készítette: …………………………..

….………………………………….

Cégszerû aláírás

3. táblázat

Az Eximbank Zrt. ellenõrzési listája hitelfedezeti garanciák beváltása esetén

A B C

1.
Hivatkozás* Feltétel

Feltétel teljesült

Igen

2. A ………….. nyilvántartású számú költségvetési hátterû hitelfedezeti garancia kibocsátásakor az
alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére

3. KR 11/A. § (6) A megbízó vagy az exportõr által cégszerûen aláírt és kitöltött
környezetvédelmi nyilatkozat és adatlap vagy környezeti
hatástanulmány

4. KR 11/A. § (6) A megbízó vagy az exportõr által cégszerûen aláírt és kitöltött
korrupció ellenes nyilatkozat

5. KR 11/A. (12) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vagy területi szerve által
kibocsátott magyar származási bizonyítvány

6. KR 11/A. (10) Jogszabályban meghatározott kötelezõ minimális magyar
hányad megléte

7. Gt 29. § A megbízó vagy az exportõr nevében aláíró személy cégjegyzési,
képviseleti jogosultságának megléte

8. Esedékes garancia díj megfizetésre került

9. Eximbank nyilatkozata

10. KR 11/A. § (1) A költségvetési hátterû garancia nem mezõgazdasági termékek,
ill. katonai berendezések exportjához került igénybevételre
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11. A garancia kibocsátásakor a megbízó vagy az exportõr nem állt
csõd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt

12. KR 11/A. § (2)–(3) A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés
visszafizetési határideje legalább 2, de maximum 5 év, vagy az
OECD Megállapodásban meghatározott kivételes esetekre
meghatározott idõ

13. KR. 11/A. § (1) A garancia kibocsátásának a alapjául szolgáló hitelszerzõdés
szerint a tõke t összegét egyenlõ részletekben, a tõkét és a
kamatot legalább hat hónapos gyakorisággal vállalta az adós
visszafizetni, úgy, az elsõ törlesztõrészlet a hitel kezdõnapjától
számított hat hónap elteltével esedékes

14. KR 11/A. § (2)–(3) A garanciavállalás legfeljebb a hitel összegének 95%-áig terjed

15. KR 11/A. § (2)–(3) A garancia kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés
legfeljebb a finanszírozott exportszerzõdés 85%-áig és a
finanszírozható helyi költség mértékéig nyújt finanszírozást

16. KR 11/A. § (1) Amennyiben a hitelt az Eximbank refinanszírozza, a garancia
kibocsátásának alapjául szolgáló hitelszerzõdés minimum CIRR
kamatozású

17. KR 11/A. § (1) és (5) A garanciadíj az OECD Megállapodás garancia kibocsátásának
idõpontjában hatályos rendelkezése szerint került kikötésre

18. A kedvezményezett megvizsgálta a jogszabályban a kötelezett
részére elõírt hitelcél teljesítését, az exportügylethez kapcsolódó
szerzõdések és egyéb dokumentációk vizsgálata megtörtént

19. A garancia lehívása formailag megfelelt a
garancianyilatkozatban foglalt lehívási feltételeknek

* Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

KR = A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszerérõl szóló 85/1998. (V. 6.) Korm.

rendelet

Dátum: ………………………………

Készítette: …………………………..

….…………………………………. .......................................................

Cégszerû aláírás FB elnökének aláírása

4. táblázat

Az Eximbank Zrt. ellenõrzési listája egyéb export célú garanciák beváltása esetén

A B C

1.
Hivatkozás* Feltétel

Feltétel teljesült

Igen

2. A ………….. nyilvántartású számú költségvetési hátterû egyéb export célú hitelfedezeti garancia
kibocsátásakor az alábbi nyilatkozatok álltak az Eximbank rendelkezésére

3. Gt 29. § A megbízó vagy az exportõr nevében aláíró személyek
cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte

4. Esedékes garancia díj megfizetésre került

5. Eximbank nyilatkozata

6. A garancia megbízója vagy az exportõr nincs nehéz pénzügyi
helyzetben

7. A garanciavállalás terjedelme a garancia nyújtásának
idõpontjában megfelelõen mérhetõ, azaz a garanciavállalás
meghatározott ügyletehez kapcsolódik, maximális összegre
vonatkozik és idõben korlátozott
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8. A garanciavállalás legfeljebb a külkereskedelmi szerzõdés
80%-át fedezi

9. A garanciadíj a közösségi állami támogatási szabályokkal
összeegyeztethetõ módon került megállapításra

10. Az exportügylethez kapcsolódó szerzõdések és egyéb
dokumentációk vizsgálata megtörtént

11. A garancia lehívása formailag megfelelt a
garancianyilatkozatban foglalt lehívási feltételeknek

* Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Dátum: ………………………………

Készítette: …………………………..

….…………………………………. .......................................................

Cégszerû aláírás FB elnökének aláírása”

3. melléklet a 16/2012. (VI. 28.) NGM rendelethez

„11. melléklet a 16/1998. (V. 20.) PM rendelethez

1. táblázat

A MEHIB Zrt.-hez bejelentett kárügyek biztosítási fedezetét igazoló dokumentumok ellenõrzési listája

egyedi ügyletek esetén

A B C

1.
Hivatkozás* Dokumentum

Rendelkezésre áll

Igen

2. A ……….. kötvényszámú egyedi ügyletre vonatkozó költségvetési hátterû biztosítási fedezetét
igazoló dokumentumok

3. KR 16. § (2)
ÁSZF VIII. 1.

Szabályosan kitöltött és aláírt kárigény-bejelentõ nyomtatvány

4. KR 9. § Biztosítási kötvény

5. ÁSZF X. 5. Folyósítás- / kiszállítás-bejelentések, illetve követelésvásárlások
fedezetbevételét igazoló dokumentum

6. ÁSZF III. 3. A biztosítási díj megfizetését igazoló dokumentum

* ÁSZF = Általános Szerzõdéses Feltételek

KR = A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ

kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm.

rendelet

Dátum: ………………………………

Készítette: …………………………..

….………………………………….

Cégszerû aláírás
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2. táblázat

A MEHIB Zrt.-hez bejelentett kárügyek biztosítási fedezetét igazoló dokumentumok ellenõrzési listája

forgalmi típusú ügyletek esetén

A B C

1.
Hivatkozás* Dokumentum

Rendelkezésre áll

Igen

2. A ………… számú forgalmi típusú kötvény költségvetési hátterû biztosítási fedezetét igazoló
dokumentumok

3. KR 16.§ (2)
ÁSZF X.1.

Szabályosan kitöltött és aláírt kárigény-bejelentõ nyomtatvány

4. ÁSZF IV.
VI. 1., 2.,
IX. 1.
X. 1., 3.

A hitellimit érvényességét igazoló dokumentum

5. A lejelentett forgalom fedezetbevételét igazoló dokumentum

6. ÁSZF IV.5.
V.1.

A biztosítási díj megfizetését igazoló dokumentum

* ÁSZF = Általános Szerzõdéses Feltételek

KR = A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ

kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm.

rendelet

Dátum: ………………………………

Készítette: …………………………..

….………………………………….

Cégszerû aláírás

3. táblázat

A MEHIB Zrt. ellenõrzési listája a kárfizetés összegének költségvetésbõl történõ lehívásához közép- és

hosszú lejáratú ügyletek esetén

A B C

1.
Hivatkozás* Feltétel

Feltétel teljesült

Igen

2. A ……… kötvényszámú közép- és hosszú lejáratú ügylet biztosíthatósági feltételeinek fennállása
3. KR 6. § (1) a) A kockázat nem-piacképesnek minõsül
4. KR 6. (1) b) A külkereskedelmi szerzõdéshez kapcsolódó exporthitelnyújtás

tartalmilag megfelelt az OECD Megállapodásban foglaltaknak
5. KR 6. § (1) d) A megbízó által cégszerûen aláírt és kitöltött környezetvédelmi

nyilatkozat és adatlap, vagy környezeti hatástanulmány
6. KR 6. § (1) c) A megbízó által cégszerûen aláírt és kitöltött korrupció ellenes

nyilatkozat
7. KR 6. § (1) e) A fenntartható hitelezés elveivel való összhangra vonatkozó

nyilatkozat
8. KR 7. § (7) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vagy területi szerve által

kibocsátott magyar származási bizonyítvány
9. KR 7. § és 20. § (8) Jogszabályban, biztosítási kötvényben meghatározott kötelezõ

minimális magyar hányad megléte, helyi költség
10. KR 11. § Felszámított biztosítási díj megfelel a jogszabályok és OECD

Megállapodás által elõírtaknak
11. A kötvény kibocsátásakor a megbízó nem állt csõd-, felszámolási

eljárás, vagy végelszámolás alatt
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12. Kockázatviselés feltételeinek fennállása
13. KR 9. § A biztosítási díj megfizetésre került
14. KR 9. § A kötvény, biztosítási ajánlat, (ígérvény) megvan
15. Biztosítási esemény vizsgálata
16. KR 5. §

ÁSZF IV.
A biztosítási esemény bekövetkezett

17. KR 5. §
ÁSZF IV.

Fizetési késedelem

18. KR 5. §
ÁSZF IV.

Fizetésképtelenség

19. KR 5. §
ÁSZF IV.

Egyéb biztosítási esemény

20. Exportügylethez kapcsolódó szerzõdések és egyéb dokumentációk vizsgálata megtörtént
21. KR 9. § Biztosított teljesítése megtörtént
22. Követelés adós általi elismerése megtörtént/ a követelés nem vitatott
23. Biztosított kötelezettségeinek teljesítése
24. KR 20. § (1)

ÁSZF X. 2., 5., 10.
és 12.

A tájékoztatási, jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítése

25. KR 20. § (2)
ÁSZF X. 6.

A kárenyhítési kötelezettség teljesítése

26. KR 20. § (3)–(5)
ÁSZF X. 8.

Az átruházási kötelezettség teljesítése

27. KR 20. §
ÁSZF X.

Egyéb biztosítotti kötelezettségek teljesítése

28. Mentesülési okok vizsgálata
29. KR. 17. §

ÁSZF XI.
A biztosított szerzõdéses kötelezettségeinek nem teljesítése

30. KR 17. §
ÁSZF XI.

Felek közötti jogvita

31. KR 17. §
ÁSZF XI.

Egyéb mentesülési okok

32. Kizárási okok vizsgálata
33. KR 4. § (3)

ÁSZF II. 2.
Nem szerzõdés szerinti teljesítésbõl eredõ kár

34. KR 4. § (3)
ÁSZF II. 2.

Olyan károk, melyek más biztosítási szerzõdéssel biztosítottak,
biztosíthatók

35. KR 4. § (3)
ÁSZF II. 2.

Egyéb kizárási okok

36. Egyéb szempontok
37. ÁSZF IX. 2. Kárfizetést csökkentõ tételek
38. KR 15. § (2)

ÁSZF IX. 3.
A kárfizetési türelmi idõ letelte miatt a biztosító fizetési
kötelezettsége beállt

39. Gt 29. § A biztosított nevében aláíró személy cégjegyzési, képviseleti
jogosultságának megléte

* ÁSZF= Általános Szerzõdéses Feltételek

Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

KR = A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ

kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

Dátum: ………………………………

Készítette: …………………………..

….…………………………………. .......................................................

Cégszerû aláírás FB elnökének aláírása
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4. táblázat

A MEHIB Zrt. ellenõrzési listája a kárfizetés összegének költségvetésbõl történõ lehívásához forgalmi

típusú ügyleteknél

A B C

1.
Hivatkozás Feltétel

Feltétel teljesült

Igen

2. A ……….. kötvényszámú forgalmi típusú ügylet biztosíthatósága feltételeinek fennállása
3. KR 6. § (1) a) A kockázat nem-piacképesnek minõsül
4. KR 6. § (1) d) A megbízó által cégszerûen aláírt és kitöltött környezetvédelmi

nyilatkozat és adatlap, vagy környezeti hatástanulmány
5. KR 6. § (1) c) A megbízó által cégszerûen aláírt és kitöltött korrupció ellenes

nyilatkozat
6. KR 6. § (1) e) A fenntartható hitelezés elveivel való összhang
7. KR 7. § és 20. §

(8)
Jogszabályban, biztosítási kötvényben meghatározott kötelezõ
minimális magyar hányad megléte, helyi költség,

8. KR 8. § (2) b KKV módozat esetén az ügylet a KKV törvény meghatározásának
megfelel

9. A kötvény kibocsátásakor a megbízó nem állt csõd-, felszámolási
eljárás, vagy végelszámolás alatt

10. Kockázatviselés feltételeinek fennállása
11. KR 9. § A biztosítási díj megfizetésre került
12. KR 9. § A kötvény, biztosítási ajánlat megvan
13. ÁSZF VI. Érvényes hitellimittel rendelkezik
14. Biztosítási esemény vizsgálata
15. KR 5. §

ÁSZF II.
A biztosítási esemény bekövetkezett

16. KR 5. §
ÁSZF II.

Nemfizetés

17. KR 5. §
ÁSZF II.

Fizetésképtelenség

18. KR 5. §
ÁSZF II.

Egyéb biztosítási esemény

19. Exportügylethez kapcsolódó szerzõdés és egyéb dokumentáció vizsgálata megtörtént
20. KR 9. § Biztosított teljesítése megtörtént
21. Követelés adós általi elismerése megtörtént/ a követelés nem vitatott
22. Biztosított kötelezettségeinek teljesítése
23. KR 20. § (1)

ÁSZF IX. 1., 2., 4.,
5. és 12.

A tájékoztatási, jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítése

24. KR 20. § (2)
ÁSZF IX. 18.

A kárenyhítési kötelezettség teljesítése

25. KR 20. § (3)–(5)
ÁSZF IX. 6.

Az átruházási kötelezettség teljesítése

26. KR 20.§
ÁSZF IX.

Egyéb biztosítotti kötelezettségek teljesítése

27. Mentesülési okok vizsgálata
28. KR 17. §

ÁSZF XI. 1.2
A biztosított szerzõdéses kötelezettségeinek nemteljesítése

29. KR 17. §
ÁSZF XI. 1.6

Rászállítás

30. KR 17.§
ÁSZF XI.

Egyéb mentesülési okok

31. Kizárási okok vizsgálata
32. KR 4. § (3)

ÁSZF XII. 4.
Nem szerzõdés szerinti teljesítésbõl eredõ kár

33. KR 4. § (3)
ÁSZF XII. 6.

Az adósra vonatkozóan nem rendelkezett érvényes hitellimittel
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34. KR 4. § (3)
ÁSZF XII.

Egyéb kizárási okok

35. Egyéb szempontok
36. ÁSZF X. 6.3. Kárfizetést csökkentõ tételek
37. KR 15.§ (2)

ÁSZF X. 4.
Az árfizetési türelmi idõ letelte miatt a biztosító fizetési
kötelezettsége beállt

38. Gt 29. § A biztosított nevében aláíró személy cégjegyzési, képviseleti
jogosultságának megléte

* ÁSZF= Általános Szerzõdéses Feltételek

Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

KR = A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ

kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet

Dátum: ………………………………

Készítette: …………………………..

….…………………………………. .......................................................

Cégszerû aláírás FB elnökének aláírása”

A vidékfejlesztési miniszter 59/2012. (VI. 28.) 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. § (3) bekezdés a) pontjában – az 1. § tekintetében a 81. § (3) bekezdés b) és d) pontjában,

a 5–8. § és 19. § tekintetében a 81. § (4) bekezdésében, a 21–24. § tekintetében a 81. § (3) 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 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) Az átírási kérelem a tárgy támogatási évre vonatkozóan, valamennyi jogcím esetében adott év szeptember 30-ig

nyújtható be.”

2. § (1) A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból

finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 2012–2013. támogatási évek vonatkozásában a szerkezetátalakítási programban az (1) bekezdésben

meghatározott termelõk kivételével részt vehet azon zöldség-, illetve gyümölcstermelõ – az õt megilletõ

referenciaterület mértékéig – aki, vagy amely 2012. május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelemben

nyilatkozik.”

(2) Az R1. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2012. évben újonnan belépõ zöldség-, gyümölcstermelõk

vonatkozásában, az 1. mellékletben felsorolt fajtájú gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület

megállapításánál figyelembe vehetõ minimális hektáronkénti tõszámot, valamint az ültetvény életkorát

a földmûvelésügyi igazgatóság a Mezõgazdasági Parcellaazonosító Rendszerben tárolt adatok, vagy ennek hiányában

a kérelem beérkezését követõen megtartott helyszíni szemle alapján a 2009. december 31-én fennállt állapotnak

megfelelõen igazolja, amelyet a (2) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell.”
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3. § Az R1. 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (3), valamint (3a) bekezdés szerinti határozatnak tartalmaznia kell a termelõt megilletõ támogatási

jogosultságok darabszámát, valamint a referenciaterület megállapításánál figyelembe vett település nevét.”

4. § (1) Az R1. 3. § (4) bekezdésében az „a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész

helyébe az „az ültetvény fekvése szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága

(a továbbiakban: földmûvelésügyi igazgatóság)” szöveg lép.

(2) Az R1. 3. § (6) bekezdésében az „az MgSzH” szövegrész helyébe az „a földmûvelésügyi igazgatóság” szöveg lép.

(3) Az R1. 5. § (1) bekezdésében a „3. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „3. § (3) bekezdésében” szöveg lép.

5. § Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti

beruházási támogatások feltételeirõl szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (6) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Támogatási kérelmet 2012. október 1. és október 31., valamint 2013. április 1. és április 30. között lehet benyújtani.”

6. § Az R2. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Kifizetési kérelmeket

a) 2014-ig évente

aa) február 1. és február 28.,

ab) május 1. és május 31.

ac) július 1. és július 31., valamint

ad) november 1. és november 30.;

b) 2015-ben február 1. és február 28.

között lehet benyújtani.”

7. § Az R2. a 41. §-t követõen a következõ 41/A. §-sal egészül ki:

„41/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2012. (VI. 28.) VM

rendelettel (a továbbiakban: 3. módosító rendelet) megállapított 10. § (6) bekezdését a 3. módosító rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § Az R2. a 42. §-t követõen a következõ 42/A. §-sal egészül ki:

„42/A. § (1) E rendeletnek a 3. módosító rendelettel megállapított 10. § (6) bekezdését az Európai Halászati Alap

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló

25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet alapján folyamatban lévõ ügyekben is

alkalmazni kell.

(2) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános

szabályairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban:

26/2009. (III. 17.) FVM rendelet] alapján folyamatban lévõ ügyekben a 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet 5. § szerinti

kifizetési kérelem benyújtási idõszakokban a 3. módosító rendelet hatálybalépését követõen kifizetési kérelmet

benyújtani nem lehet.”

9. § Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti

vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeirõl szóló 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet (a továbbiakban:

R3.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

1. halastó: az a vízfeltöltést és lecsapolást biztosító mûtárgyakkal (zsilipekkel) ellátott mesterséges vízterület, amelyet

haltermelésre használnak, és a jogerõs vízjogi üzemeltetési engedélyben és a földhasználati lapon halastó

üzemeltetési ágban szerepel, ideértve az ivadéknevelõ halastavat is;

2. halászati árbevétel: a halászati, a haltermelési és a halfeldolgozási tevékenységbõl származó nettó árbevétel,

beleértve a területi engedélyek bevételét is; családi gazdálkodók esetében a családi gazdaságot vezetõ, valamint

a családi gazdaság tagjainak összes halászati árbevétele; természetes személy, továbbá az általános forgalmi adóról
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szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentességet választó adóalany kérelmezõ esetében
a bruttó árbevétel;
3. HKP támogatás: a vállalt kötelezettség fejében e rendelet alapján megállapított támogatás;
4. ivadéknevelõ halastó: a mesterségesen keltetett, vagy természetes úton szaporított ivadék elõnevelését és
legfeljebb egy éves koráig történõ utónevelését szolgáló halastó;
5. kedvezményezett: helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezõ ügyfél;
6. támogatási egység: halastó 1 hektárnyi területe;
7. támogatási idõszak: 2011. szeptember 1-jétõl 2016. augusztus 31-ig, valamint 2012. január 1-jétõl 2016. december
31-ig tartó idõszak;
8. területi engedély: a halászatról és a horgászatról szóló törvénynek megfelelõen a halászati hasznosító által más
személy számára halászati vagy horgászati lehetõséget biztosító engedély;
9. tógazdasági haltermelõ: az a gazdálkodó, aki a halastó üzemeltetésével, hasznosításával összefüggésben a felmerülõ 
költségeket, valamint kockázatot viseli;
10. Tógazdálkodási Napló: a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített
nyomtatvány, amelyet a támogatásra jogosult a támogatott területre vonatkozóan, a támogatási idõszakban
e rendelet szerinti kötelezettségvállalások teljesítésével összefüggésben vezet;
11. vízjogi üzemeltetési engedély: a vízi létesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak
üzemeltetésére, a vízhasználat gyakorlására jogosító, a vízügyi hatóság által a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló Korm. rendelet alapján kiadott dokumentum.”

10. § Az R3. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A HKP támogatás mértéke támogatási egységenként a teljes támogatási idõszakra vonatkozóan legfeljebb
52 ezer forint.
(2) A támogatást az ország egész területére vonatkozóan igénybe lehet venni, konvergencia és nem konvergencia
területen egyaránt. A támogatási intenzitás minden esetben 100%.
(3) Az adott évben folyósított támogatás összege nem haladhatja meg az ügyfél elõzõ évi halászati árbevételének
15%-át. A halászati árbevétel összegét a beszámoló adatokon kívül külön analitikával is igazolni kell. Amennyiben
e korlát miatt a támogatás nem utalható ki teljes egészében, a támogatás fennmaradó részére a kérelmezõ nem
jogosult.
(4) A halászati árbevétel igazolható az analitika formanyomtatvány „Összesen” mezõjének kitöltésével, ebben
az esetben a megjelölt összeget alátámasztó számlák – azok sorszámának, nettó illetve bruttó összegének – felsorolása 
a nyomtatványhoz csatolt, saját könyvelésbõl kinyomtatott dokumentumon kell, hogy benyújtásra kerüljön
az MVH részére. A saját könyvelésbõl kinyomtatott dokumentumnak tartalmaznia kell egy „Összesen” mezõt, ahol
a felsorolt számlák nettó illetve bruttó összege kell, hogy feltüntetésre kerüljön.
(5) A (3) bekezdés szerinti elõírás alól mentesül az az ügyfél, aki mérlegkészítésre nem kötelezett, vagy az elsõ
kifizetéskor azon ügyfél, aki a kérelmezés évében, vagy az azt megelõzõ évben kezdte meg halgazdálkodó
tevékenységét, és errõl a támogatási, illetve kifizetési kérelemben nyilatkozik.”

11. § (1) Az R3. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A HKP támogatásra támogatási kérelmet nyújthat be
a) a magyarországi õstermelõ, Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, vagy
szövetkezet, aki (amely) mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsül, vagy 750 alkalmazottnál kevesebbet
foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;
b) a nemzeti park igazgatóság, halgazdálkodási oktatással, kutatással is foglalkozó kutatóintézet, halgazdálkodási,
horgászati érdekvédelmi szervezet és horgászegyesület, ha tógazdasági haltermelési tevékenységet folytat az adott
területen;
amennyiben eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszerrõl szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történõ bejelentési
kötelezettségének; és a támogatás alapjául szolgáló területnek jogszerû használója.
(2) Támogatási kérelmet nyújthat be az az ügyfél, aki (amely) a kérelem benyújtását megelõzõ évre vonatkozóan
mérlegkészítési kötelezettségtõl függetlenül, halászati árbevétellel rendelkezik, vagy aki a kérelem benyújtásának
évében, vagy a kérelem benyújtását megelõzõ évben kezdte meg halgazdálkodási tevékenységét.”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 79. szám 12327



(2) Az R3. 5. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(4) Támogatási kérelmet 2012. augusztus 1. és augusztus 31. között lehet postai úton az MVH Központi Szervéhez

benyújtani.

(5) Egy kérelmezõ egy támogatási idõszakra csak egy kérelmet nyújthat be, azzal, hogy a kérelem több halastavat is

tartalmazhat. Amennyiben egy halastó kapcsán már történt a kérelmezõ részérõl HKP kötelezettségvállalás, akkor

azon halastó vonatkozásában a továbbiakban támogatási kérelem nem nyújtható be.

(6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a támogatással érintett halastó területét igazoló, legalább a támogatás elsõ évének végéig érvényes vízjogi

üzemeltetési engedély másolatát, amely az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és

helyrajzi számait elkülönítetten tartalmazza;

b) a kérelmezõnek a vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításról szóló szándéknyilatkozatát, amennyiben

a vízjogi üzemeltetési engedély nem érvényes a támogatási idõszak teljes idõszakára;

c) halastavanként a külön részletezett nettó területadatokat, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait

tartalmazó kimutatást cégszerû aláírással ellátva, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély nem tartalmazza

elkülönítetten az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait;

d) a kérelem benyújtását megelõzõ évre vonatkozóan halászati árbevétellel rendelkezõ ügyfélnek az arra az évre

vonatkozó beszámolót és a halászati árbevétel levezetését tartalmazó analitikát a számlaszám, a mennyiség, a nettó

érték és a bevétel jellegének feltüntetésével;

e) 30 napnál nem régebbi földhasználati lap másolatát, a halastavakhoz kapcsolódó valamennyi helyrajzi szám

vonatkozásában;

f) a kérelmezett tenyészetekre vonatkozó Tenyészeti Információ Rendszer Tenyészet Igazoló Lap (1350) másolatát;

g) a haltenyésztési technológiának a lecsapolásra, feltöltésre és szárazon tartásra vonatkozó leírását;

h) a kérelem benyújtását megelõzõ évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelõnek benyújtott – az Országos

Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló Korm. rendelet szerinti – „Lehalászás” címû

jelentõlap másolatát;

i) a kérelem benyújtásának évére vonatkozó nádaratási tervet, vagy amennyiben a területen nem történik nádaratás

a 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.”

12. § (1) Az R3. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A programban résztvevõ halastó területet legalább háromévente a halgazdálkodási technológia kívánalma szerint

le kell csapolni, illetve fel kell tölteni, amely tevékenységeket postai úton, telefaxon vagy elektronikus levél formájában

a vonatkozó MVH közleményben megadott e-mailcímre legalább 10 nappal az elvégzésüket megelõzõen

az MVH Központjába be kell jelenteni, kivéve a támogatás elsõ évében. Az üzemszerû technológiából következõ

tavaszi, illetve õszi vízmozgatások esetében csak azok kezdetét, illetve két hétnél hosszabb szüneteltetés esetén azok

ismételt kezdetét kell bejelenteni 10 nappal a megkezdésük elõtt, az MVH Központjába, az elõzõekben leírt módon.

A már feltöltött tavakon, rendkívüli helyzetekbõl adódó vízmozgatásokat azok megkezdésekor kell jelenteni.”

(2) Az R3. 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások

igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerinti nádgazdálkodás célprogram

(a továbbiakban: célprogram) keretében támogatásban nem részesülõ nád aratása kizárólag december 1. és február

28. között engedélyezett, a nád rizómájának megsértése nélkül. Amennyiben az érintett terület nemzeti park területén

fekszik, a nádas 10%-át – a mûködési területtel érintett nemzeti park igazgatóság kijelölése alapján – forgó

rendszerben minden évben lábon kell hagyni. Amennyiben a célprogramon kívül nádgazdálkodás nem folyik, vagy

nádgazdálkodás egyáltalán nem folyik a támogatott területen, errõl a megfelelõ adatlapon a jelölõ négyzet

megjelölésével nyilatkozni kell a kérelem beadásakor.

(4) A programba bevont halastóba – az ivadéknevelõ halastavak kivételével – évente átlagosan legalább

100 kg/támogatási egység halat kell telepíteni. Amennyiben az adott halastavat az adott évben csak részben, vagy

egyáltalán nem halásszák le, úgy a következõ évi telepítési kötelezettséget az elõzõ évi halhozamból teljesítettnek kell

tekinteni. A részbeni lehalászásról, vagy az adott tó adott évi le nem halászásáról a Tógazdálkodási Naplóban adatot

kell szolgáltatni.”
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13. § Az R3. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási határozat tartalmazza a HKP támogatás öt évre nyújtandó maximális összegét és a – vízjogi

engedélyben, vagy a földhasználati lapon szereplõ – támogatott területet. Amennyiben a vízjogi üzemeltetési

engedélyben található terület és a földhasználati lapon található terület között eltérés van, akkor a kisebb terület kerül

figyelembe vételre. Amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedélyben a vizsgált halastó vonatkozásában több terület

adat található, akkor a vízjogi üzemeltetési engedély vonatkozásában a kisebb terület kerül figyelembe vételre.”

14. § (1) Az R3. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) az elõzõ év adatait tartalmazó Tógazdálkodási Naplót;

b) a támogatással érintett halastó területét igazoló, legalább a támogatás elsõ évének végéig érvényes vízjogi

üzemeltetési engedély másolatát, amely az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és

helyrajzi számait elkülönítetten tartalmazza;

c) a kérelmezõnek a vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításról szóló szándéknyilatkozatát, amennyiben

a vízjogi üzemeltetési engedély nem érvényes a támogatási idõszak teljes idõszakára;

d) halastavanként a külön részletezett nettó területadatokat, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait

tartalmazó kimutatást cégszerû aláírással ellátva, amennyiben a vízjogi üzemeltetési engedély nem tartalmazza

elkülönítetten az egyes halastavak nettó területadatait, a halastavak nevét vagy jelét és helyrajzi számait;

e) a kérelem benyújtását megelõzõ évre vonatkozóan halászati árbevétellel rendelkezõ ügyfélnek az arra az évre

vonatkozó beszámolót és a halászati árbevétel levezetését tartalmazó analitikát a számlaszám, a mennyiség, a nettó

érték és a bevétel jellegének feltüntetésével;

f) a kérelem benyújtását megelõzõ évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelõnek benyújtott – az Országos

Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló Korm. rendelet szerinti – „Lehalászás” címû

jelentõlap másolatát;

g) az adott évre vonatkozó nádaratási tervet, vagy amennyiben a területen nem történik nádaratás a 8. § (3) bekezdése

szerinti nyilatkozatot;

h) a kötelezettségek vállalását igazoló nyilatkozatokat.”

15. § Az R3. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A HKP támogatás folyósítása két részletben történik. Egy részlet összege legfeljebb 26 000 Ft/támogatási egység.

A kedvezményezett részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a támogatási határozatban

rögzített támogatási összeget.”

16. § Az R3. 14. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az egy évre számítandó támogatás megvonás alapja az összes tényleges támogatási összeg ötéves átlaga.

Amennyiben a második támogatási részlet még nem került kifizetésre ez az alap az elsõ évben kapott támogatás

kétszeresének öt évre vetített átlaga.”

17. § (1) Az R3. 7. § (2) bekezdésében az „az adott gazdálkodási év” szövegrész helyébe az „az adott év”, az „az utolsó

gazdálkodási évet” szövegrész helyébe az „az utolsó évet”, az „a gazdálkodási év végéig” szövegrész helyébe

az „az adott év végéig” szöveg lép.

(2) Az R3. 14. § (3) bekezdésében a „több gazdálkodási évre” szövegrész helyébe a „több évre” szöveg lép.

(3) Az R3. 14. § (4) bekezdésében a „gazdálkodási évben” szövegrész helyébe az „adott évben” szöveg lép.

(4) Az R3. 14. § (5) bekezdésében az „adott gazdálkodási évre” szövegrészek helyébe az „adott évre” szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az R3. 8. § (6) bekezdése, valamint a 14. § (2) bekezdés f) pontja.

19. § A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási lehetõségeirõl szóló

133/2011. (XII. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alapján a hitelprogram keretében 2012. október 31-ig megkötött hitelszerzõdéséhez kapcsolódóan

kamat- és költségtámogatás, valamint kedvezményes díjú kezességvállalás igénybevételére jogosult

az a mezõgazdasági termelõ, aki ezen tevékenysége vonatkozásában az ültetvényeiben szenvedett fagykárát

az 5. § (1) bekezdés d) pont da)–dc) alpontjaiban foglaltaknak megfelelõ módon igazolja.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 79. szám 12329



20. § Az R4. 6. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hitelkérelmeket a pénzügyi intézmény honlapján közzétett terméktájékoztatóban megjelölt idõponttól

2012. augusztus 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a pénzügyi intézmény által megjelölt hitelintézethez.”

21. § 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 (a továbbiakban: R5.) 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„35. § (1) Amennyiben a 34. § (1) bekezdés 1–13. pontjában meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre

kifizethetõ támogatások együttes összege meghaladja az 5000 eurót, akkor az 5000 eurót meghaladó rész után

számított, a 73/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti 10%-os mértéknek megfelelõ

modulációs csökkentést – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 34. § (1) bekezdés 10–13. pontjában

meghatározott kiegészítõ nemzeti támogatások terhére kell elszámolni az 1. melléklet szerinti számítási módszertan

alapján.

(2) Amennyiben a 34. § (1) bekezdés 1–13. pontjában meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre kifizethetõ

támogatások együttes összege meghaladja a 300 000 eurót, akkor a 300 000 eurót meghaladó rész után számított,

a 73/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti további 4%-os mértéknek megfelelõ modulációs

csökkentést – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 34. § (1) bekezdés 10–13. pontjában meghatározott

kiegészítõ nemzeti támogatások terhére kell elszámolni az 1. melléklet szerinti számítási módszertan alapján.

(3) Amennyiben a 34. § (1) bekezdés 1–9. pontjában meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre kifizethetõ

támogatások együttes összege meghaladja a 300 000 eurót, akkor a 300 000 eurót meghaladó rész után számított,

a 73/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti 4%-os mértéknek megfelelõ modulációs csökkentést

a 34. § (1) bekezdés 1–9. pontjában meghatározott támogatások összegébõl a kifizetés sorrendjében kell levonni

az 1. melléklet szerinti számítási módszertan alapján.

(4) Az (1) és a (2) bekezdés alapján számított modulációs csökkentést úgy kell végrehajtani, hogy az (1) és (2) bekezdése

szerinti modulációs csökkentés összértékébõl le kell vonni a (3) bekezdés szerinti modulációs csökkentésnek

megfelelõ összeget.

(5) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti modulációs csökkentést

a) a 34. § (1) bekezdés 11–13. pontjában meghatározott kiegészítõ nemzeti támogatások összegén, majd annak

kimerülése esetén,

b) a 34. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti kiegészítõ nemzeti támogatások elvi fajlagos maximum értéke alapján

számolt összege és a ténylegesen felhasználható fajlagos mértéke alapján számolt összege közötti különbség szerint

számított összegén, annak kimerülése esetén,

c) a 34. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti kiegészítõ nemzeti támogatások ténylegesen felhasználható fajlagos mértéke

alapján számolt összegén kell elvégezni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti modulációs csökkentést a 34. § (1) bekezdés 10–13. pontjában meghatározott kiegészítõ

nemzeti támogatási jogcímek alábbi sorrendjében kell végrehajtani:

1. az (1) bekezdés 11. pontja szerinti támogatási jogcím,

2. az (1) bekezdés 12. pontja szerinti támogatási jogcím,

3. az (1) bekezdés 13. pontja szerinti támogatási jogcím,

4. a 8. § (1) bekezdés g) pontja szerinti támogatási jogcím,

5. a 8. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatási jogcím,

6. a 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatási jogcím,

7. a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogcím,

8. a 8. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatási jogcím,

9. a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási jogcím,

10. a 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogcím,

11. a 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatási jogcím.”

22. § Az R5. a következõ 40. §-sal egészül ki:

„40. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2012. (VI. 28.) VM

rendelet [a továbbiakban: 59/2012. (VI. 28.) VM rendelet] által módosított 33. § (3) bekezdését és 35. §-át az

59/2012. (VI. 28.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

12330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 79. szám



23. § Az R5. 33. § (3) bekezdésében a „június 30-áig” szövegrész helyébe a „július 31-éig” szöveg lép.

24. § Hatályát veszti az R5. 37. §-a.

25. § 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 (a továbbiakban: R6.) 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag mikro-,

kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és a helyi önkormányzatok

társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi

személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyház jogosult.”

26. § Az R6. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 59/2012. (VI. 28.) VM rendelethez

Az R6. 1. melléklet 69. Zengõ-Duna Vidékfejlesztési Egyesület Értékelési Táblázat II. Horizontális szempontok címû

táblázatának 31–35. sora helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ 36–39. sorral egészül ki:

„31 8. A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS)
való illeszkedése

HVS alapján Max 30 pont

32 = A HVS B. Célkitûzéséhez kötõdõ innovatív fejlesztést tervez

33 = A HVS B. Célkitûzéséhez kötõdõen már meglévõ turisztikai
szolgáltatását fejleszti, az mellé újat vezet be.

34 = A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett
települések listáján

35 Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz
illeszkedik:

30 pont

36 Amennyiben a támogatási kérelem legalább két szemponthoz
illeszkedik:

15 pont

37 Amennyiben a támogatási kérelem legalább egy szemponthoz
illeszkedik:

5 pont

38 A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz. 0 pont

39 Összesen legfeljebb: 90 pont”
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A vidékfejlesztési miniszter 60/2012. (VI. 28.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének 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. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. hardver: a számítógépes egység tárgyi megvalósulással rendelkezõ részei;

2. internet csatlakozás: a világhálóhoz való kapcsolódáshoz szükséges fizikai összeköttetés és az ahhoz nyújtott

szolgáltatás;

3. konfiguráció: egy adott hordozható számítógép (notebook) vagy egy asztali számítógép (PC) gazdasági

tevékenység céljából történõ használatához szükséges hardver eszközök összessége, beleértve az üzemeltetési

idõszak alatt szükséges és a hardvereszköz mûködését biztosító, a hardvereszközzel együtt telepített szoftvereket is;

4. ügyfél regisztráció: a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. §-a

szerinti regisztráció;

5. üzemeltetési idõszak: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.)

23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen, a konfiguráció átvételének idõpontját követõ 5 év idõtartam.

(2) E rendelet alapján nyújtott támogatásokra vonatkozóan nem kell alkalmazni a Vhr. 19. § (8) bekezdését, 20. § (2) és

(4) bekezdését, 23. § (1) bekezdés b) pontját, 27. § (1) bekezdés g) pontját, 29. § (1), (3), (8), valamint

(11)–(12) bekezdését.

2. A támogatás jellege

2. § E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe a 3. § (8) bekezdése szerinti, internet csatlakozásra

alkalmas konfiguráció beszerzéséhez.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) E rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezõgazdasági termelõ ügyfél, akinek 2012. január

1-jétõl a támogatási kérelem benyújtási idõszakot megelõzõ hónap utolsó napjáig az átlagos terület, illetve

állatlétszám adatok alapján a Standard Fedezeti Hozzájárulásról értékeket meghatározó hatályos IH közlemény

alapján számított mezõgazdasági üzemmérete meghaladja a 0 Európai Méretegységet (a továbbiakban: EUME), de

nem éri el a 4 EUME-t (a továbbiakban: ügyfél). A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszakot követõen

az üzemeltetési idõszak végéig az ügyfél mezõgazdasági üzemmérete elérheti vagy meghaladhatja a 4 EUME-t.

(2) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a támogatott fejlesztés megvalósításával az ügyfél internet

csatlakozásra képes és jogszerûen feltelepített operációs rendszerrel ellátott konfigurációval rendelkezzen.

(3) A támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha

a) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejûleg nyilatkozik arról, hogy

aa) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két évben konfiguráció vagy szoftver beszerzésére az európai

unió társfinanszírozásával támogatást nem vett igénybe;

ab) legalább egy ügyfélkapu regisztrációval rendelkezik, amely nem természetes személy ügyfél esetén a cég

képviselõjének a nevére szól;

b) a konfiguráció átvételét követõ 90 napon belül saját maga, vagy általa kijelölt alkalmazottja, családi gazdaság

esetén a családi gazdaság vezetõje vagy tagja részt vesz az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap

társfinanszírozásával megvalósuló, e jogcím tárgyában szervezett kötelezõ képzésen, kivéve, ha a konfiguráció

átvételét követõ 90 napon belül nem volt képzés, vagy ha bármely felsõoktatási szakon megszerzett végzettséget
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tanúsító oklevéllel, vagy az Európai Számítógép-használói Jogosítvány bármely két moduljának megszerzését

tanúsító okirattal, vagy a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítések közül legalább egynek

a megszerzését igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik;

c) a támogatási határozatban jóváhagyott konfigurációt az ügyfél vagy meghatalmazottja az (5)–(7) és

(11) bekezdésben meghatározott módon, a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követõen

120 napon belül, de legkésõbb 2013. március 31-ig a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési

Intézet (a továbbiakban: NAKVI) által megjelölt idõpontban és helyszínen átveszi;

d) a konfiguráció átvételét követõ 30 napon belül belép a NAKVI honlapjáról elérhetõ GAZDANet honlapra,

amelynek információtartalmát a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményei szolgáltatják, fejlesztését és

fenntartását a NAKVI koordinálja, és az üzemeltetési idõszak végéig a belépést havonta legalább egyszer

megismétli, úgy, hogy a belépést követõen saját döntése szerint használhatja a honlapot;

e) a hardvert legalább az üzemeltetési idõszakban üzemben tartja;

f) amennyiben képzés hiányában a b) pont szerinti képzési kötelezettségének nem tudott eleget tenni, azt

pótlólagosan teljesíti a konfiguráció átvételét követõ 1 éven belül;

g) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási eljárás lebonyolításához szükséges adatait a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a NAKVI részére átadja, és azokat a NAKVI kezelje.

(4) A támogatás igénybevételének feltételeként az ügyfél köteles

a) hozzájárulni ahhoz, hogy az ügyfél-nyilvántartási rendszer számára megadott elektronikus levélcímére a NAKVI

havonta tájékoztató elektronikus hírlevelet küldjön, amely a GAZDANet oldallal, az elektronikus ügyintézéssel,

az agrár- és vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatos, valamint egyéb aktuális mezõgazdasági információkat

tartalmaz, illetve fogadja a havonta kötelezõ egyszeri bejelentkezéskor küldött frissítéseket;

b) a konfiguráció átvételét követõ három hónapon belül az MVH Hírlevél szolgáltatására regisztrálni, valamint

az ügyfélnyilvántartási-rendszerbe a kapcsolattartás érdekében elektronikus levélcímet bejelenteni.

(5) Ha az ügyfél meghatalmazottja veszi át a konfigurációt, vesz részt az átadási tájékoztatón és nyújtja be a kifizetési

kérelmet, akkor az errõl szóló meghatalmazást a NAKVI által rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton

be kell jelentenie a NAKVI részére, a konfiguráció átadásának napját legalább 10 nappal megelõzõen.

A meghatalmazás kinyomtatott, az ügyfél és a meghatalmazott által aláírt példányát a meghatalmazott a konfiguráció

átvételekor átadja a NAKVI megbízottja részére.

(6) Az ügyfél a támogatási kérelmét jóváhagyó határozat kézhezvételét követõ 8 napon belül, de legkésõbb 2013. január

15-ig a NAKVI elektronikus felületén megrendeli a határozattal jóváhagyott konfigurációt. Az elektronikus felületrõl

kinyomtatott megrendelõt aláírásával ellátja, és a konfiguráció átvételekor átadja a NAKVI képviselõje részére.

(7) Az elektronikus megrendelést követõ 20 napon belül a NAKVI a megrendelést proforma számla megküldésével,

tértivevényes levélben visszaigazolja az ügyfél részére, és egyben tájékoztatja a konfiguráció átvételének helyszínérõl

és idõpontjáról.

(8) Az ügyfél támogatási kérelmében megjelölt konfigurációt a NAKVI szerzi be, a Közbeszerzési és Ellátási

Fõigazgatóságon mint közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezeten keresztül. A beszerzésre kerülõ konfigurációk

legalább az 1. mellékletben meghatározott mûszaki paraméterekkel rendelkeznek. Kizárólag a közbeszerzési eljárás

lefolytatását követõen, a konfigurációk pontos adatait, és beszerzési árát tartalmazó IH közleményben közzétett

konfigurációk igénybevételére van lehetõség. A konfiguráció átvételével kapcsolatos további információkat a NAKVI

tájékoztatóban teszi közzé a honlapján.

(9) A NAKVI koordinálja

a) az ügyfél által megrendelt konfiguráció kiszállítását az ügyfél részére való átadásának helyszínére, amely az ügyfél

lakhelye vagy telephelye szerinti megyeszékhely, vagy az ügyfél lakhelyéhez vagy telephelyéhez ennél közelebb

található település;

b) a konfiguráció átadásakor az ügyfél tájékoztatását a konfiguráció mûszaki jellemzõire, biztonságos kezelésének,

szállításának és tárolásának a követelményeire, a feltelepített operációs rendszerre, valamint az ügyfélnek

a jogcím keretében vállalt kötelezettségeire vonatkozóan;

c) a konfiguráció átadásával és a kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzését.

(10) A (9) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feladatok végrehajtásában közremûködhet a Magyar Agrárkamara,

az NT Nonprofit Közhasznú Kft., a Regionális Szaktanácsadási Központok és a Területi Szaktanácsadási Központok.

(11) Az ügyfél a NAKVI által részére megküldött proforma számla kézhezvételét követõ 5 napon belül köteles a konfiguráció

ellenértékét, a proforma számlán megjelölt számlaszámra befizetni.
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(12) A NAKVI folyamatosan ellenõrzi az ügyfél (3) bekezdés d) pontja és (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségeinek

teljesítését. Az ügyfél kötelezettségének elmulasztásáról írásban tájékoztatja az MVH-t.

(13) Az ügyfél (3) bekezdés ab) pontja és (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének teljesítését az MVH ellenõrzi.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

4. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló GAZDANet

Program támogatási jogcímhez rendelt keretösszeg, ami 11 156 659 eurónak megfelelõ forintösszeg, de legfeljebb

3,5 milliárd forint.

(2) Egy ügyfél részére legfeljebb 300 eurónak megfelelõ forintösszegû, de legfeljebb 90 ezer Ft támogatás nyújtható.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a, a Vhr. 3. §-ának 30. pontja szerinti fiatal mezõgazdasági

termelõ esetében 50%-a.

(4) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minõsül a 3. § (5)–(11) bekezdése szerint beszerzett konfiguráció beszerzési ára.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A támogatási kérelmet 2012. szeptember 1–30. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített

formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz.

(2) Az elektronikus formanyomtatványt a következõ adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:

a) ügyfél azonosítási adatok;

b) a beszerezni kívánt konfigurációra vonatkozó adatok;

c) az ügyfél nyilatkozata arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két évben konfiguráció vagy

szoftver beszerzésére az Európai Unió társfinanszírozásával támogatást nem vett igénybe;

d) egyszerûsített pénzügyi terv adatai (az üzemeltetési idõszakra vonatkozóan az éves árbevétel és az éves kiadások

adatai);

e) az ügyfél üzemméretének számításához szükséges adatok hasznosítási irányonként;

f) az ügyfél nyilatkozata a kötelezõ képzés alól a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti mentességérõl, amennyiben

valamelyik mentességi feltételnek megfelel;

g) az ügyfél hozzájárulása ahhoz, hogy a támogatási eljárás lebonyolításához szükséges adatait az MVH a NAKVI

részére átadja, és azokat a NAKVI kezelje.

(3) Ha az ügyfél õstermelõ, akkor az elektronikus támogatási kérelméhez szkennelt formában csatolni kell az érvényes

mezõgazdasági õstermelõi igazolványának a másolatát.

(4) Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására jogosult,

amelyben egy konfigurációra nyújthat be igényt.

(5) Amennyiben az ügyfél a (2) bekezdés f) pontja szerint nyilatkozott, úgy csatolnia kell a 3. § (3) bekezdés b) pontja

szerinti mentességet igazoló okirat szkennelt másolatát.

(6) Az MVH a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak után, a feldolgozást követõen elektronikus formában

átadja a beérkezett támogatási kérelmek adatait a NAKVI részére.

(7) A támogatási kérelem benyújtási idõszakot követõen hiánypótlásnak helye nincs.

6. A támogatási kérelem elbírálása

6. § (1) Az MVH a támogatási kérelmeket a Tv. 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatási kérelmek beérkezési sorrendje

alapján bírálja el.

(2) Az MVH a támogatási határozatokat legkésõbb 2012. december 15-én megküldi az ügyfél részére. A támogatási

határozatok adatait elektronikus formában átadja a NAKVI részére.

(3) Az MVH a mezõgazdasági üzemméretre vonatkozóan benyújtott adatok keresztellenõrzését a rendelkezésre álló

hatósági nyilvántartások alapján végzi.
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7. Kifizetési kérelem

7. § (1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik a támogatási kérelmét jóváhagyó vagy részben jóváhagyó

határozattal, a támogatott fejlesztést a 3. § (2) bekezdés szerint megvalósította, és a 3. § (3) bekezdés c) pontja,

(5), (6) és (11) bekezdés szerinti kötelezettségeket teljesítette.

(2) Az ügyfél a kifizetési kérelmet a NAKVI által biztosított elektronikus felületen – az MVH honlapján közleményben

közzétett formanyomtatvány alkalmazásával – rögzíti és kinyomtatja, a konfiguráció átvételekor, a NAKVI

képviselõjének segítségével. A kinyomtatott és az ügyfél által aláírt kifizetési kérelmeket a NAKVI begyûjti az átadáson

résztvevõ ügyfelektõl, és 2013. február 1. és május 31. között összesítve benyújtja az MVH-hoz. A kifizetési kérelem

benyújtási idõpontjának a NAKVI által összesített kifizetési kérelem MVH részére történõ benyújtásának idõpontja

tekintendõ. A NAKVI a kifizetési kérelmek adatait elektronikusan megküldi az MVH részére az elektronikus felületen

történt rögzítést követõ 5 napon belül.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott formanyomtatványt az MVH a következõ adattartalommal rendszeresíti:

a) ügyfél-azonosítási adatok;

b) a konfiguráció átvételének helye és idõpontja;

c) az átvett konfiguráció megnevezése;

d) az átvett konfiguráció ellenértékeként a NAKVI részére kifizetett összeg.

(4) A teljes támogatási összegre vonatkozóan egy kifizetési kérelem nyújtható be. Egy újabb kérelem benyújtására csak

abban az esetben van lehetõség, ha korábban benyújtott kérelmét az ügyfél visszavonta.

(5) A 3. § (3) bekezdés b)–d) és f), valamint a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítésére

vonatkozó adatokat ellenõrzés céljából a NAKVI havonta összesítve, elektronikus úton megküldi az MVH részére

tárgyhót követõ hónap 5-éig.

8. Jogkövetkezmények

8. § (1) Ha az ügyfél a 3. § (2), (6) és (11) bekezdésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy az ellenõrzés során kiderül,

hogy a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatokban valótlant állított, akkor az intézkedésben való jogosulatlan

részvételnek minõsül.

(2) Ha az ügyfél a 3. § (3) bekezdés b–f) pontjában, valamint a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségeit – neki felróható ok

miatt – nem teljesíti, akkor a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg 50%-át köteles visszafizetni.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követõ harmadik napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,

2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket

állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 60/2012. (VI. 28.) VM rendelethez

A konfiguráció mûszaki jellemzõi

1. Hordozható számítógép (notebook) esetében:

1.1. az 5 éves fenntarthatóságot garantáló, tartós kialakítású, fém burkolat,

1.2. X86 kompatibilis architektúra, legalább két magos processzor (Core i3 vagy azzal gyenértékû),

1.3. cseppálló billentyûzet,

1.4. 1000/100/10 Ethernet csatlakozás,

1.5. legalább 3 db USB port,

1.6. legalább 4GB RAM,

1.7. legalább 500 GB HDD,

1.8. legalább 13,3” HD felbontású kijelzõ (1366x768 WXGA),

1.9. DVD RW meghajtó,

1.10. Energy Star 5.0 minõsítés,

1.11. környezetvédelmi elvárásként, a számítógép életciklusa végén 90%-ot vagy azt meghaladó mértékben

újrahasznosítható, vagy újrafelhasználható alkatrészekbõl áll,

1.12. nyílt forráskódú operációs rendszer,

1.13. 5 éves szerviz garancia (országos szervízhálózattal).

2. Asztali munkaállomás (PC) esetében:

2.1. X86 kompatibilis architektúra, legalább két magos processzor (Core i3 vagy azzal egyenértékû),

2.2. 1000/100/10 Ethernet csatlakozás,

2.3. legalább 6db USB port,

2.4. VGA, DVI csatlakozó,

2.5. legalább 4GB RAM,

2.6. legalább 500 GB HDD,

2.7. DVD RW meghajtó,

2.8. Energy Star 5.0 minõsítés,

2.9. környezetvédelmi elvárásként, a számítógép életciklusa végén 90%-ot vagy azt meghaladó mértékben

újrahasznosítható, vagy újrafelhasználható alkatrészekbõl áll,

2.10. legalább 19" LCD monitor:

2.10.1. legalább 1440x900 felbontás,

2.10.2. legfeljebb 5ms válaszidõ,

2.10.3. VGA, DVI csatlakozó,

2.11. nyílt forráskódú operációs rendszer,

2.12. 5 éves szerviz garancia (országos szervízhálózattal).
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2. melléklet a 60/2012. (VI. 28.) VM rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási

rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott Országos Képzési

Jegyzék szerinti szakképesítések közül informatikai végzettséget vagy megfelelõ informatikai

kompetenciát nyújtó szakképesítések köre

A B C

1 Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2 1997. január 5-ig 1997. január 6-tól

3 – 54 4641 07 CAD-CAM tervezõ, dokumentációkezelõ
informatikus

4 – 52 4641 01 Egészségügyi operátor

5 – 55 5483 01 Energetikai mérnökasszisztens

6 – 52 5401 04 Földmérõ és térinformatikai technikus

7 20 5 3112 16 90 04 – Földmérõ technikus

8 47 4 4220 13 90 01 52 3426 01 Földügyi számítógépes adatkezelõ

9 20 5 3112 16 90 05 53 5401 02 Földügyi térinformatikai szaktechnikus

10 43 4 3139 13 10 01 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.

11 43 4 3139 13 10 01 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.

12 – 52 5442 04 Gépipari számítástechnikai technikus

13 – 54 4641 02 Információrendszer-szervezõ

14 – 52 4641 05 Informatikai hálózattelepítõ és üzemeltetõ

15 09 4 7449 02 32 05 51 5223 03 Informatikai mûszerész

16 – 55 4641 01 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

17 43 5 3139 13 10 03 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével)

18 – 52 3434 02 Infostruktúra-menedzser

19 47 5 3129 16 90 10 52 5423 03 Ipari informatikai technikus

20 30 5 3122 16 90 15 52 5832 02 Közlekedésépítõ, informatikai technikus

21 – 54 3404 01 Menedzserasszisztens

22 – 54 8409 01 Multimédia-fejlesztõ

23 – 55 5423 02 Mûszaki informatikai mérnökasszisztens

24 – 55 5423 02 Mûszaki informatikai mérnökasszisztens

25 47 4 3139 13 10 02 – Mûszaki informatikus (szint megjelölésével)

26 47 5 3129 16 30 14 52 5423 07 Mûszaki számítástechnikai technikus

27 – 34 4641 01 PLC-programozó

28 09 4 7449 02 32 15 51 5223 10 Számítástechnikai mûszerész

29 47 5 3132 13 20 02 54 4641 04 Számítástechnikai programozó

30 47 4 3139 13 20 03 52 4641 03 Számítástechnikai szoftver-üzemeltetõ

31 47 1 3139 13 90 03 33 4641 05 Számítógép-kezelõ (-használó)

32 47 5 3139 13 20 04 54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó

33 – 52 4641 04 Térinformatikai menedzserasszisztens

34 43 4 3139 13 10 03 – Térinformatikus (szint megjelölésével)

35 20 5 3129 16 90 26 – Térképésztechnikus

36 – 54 3404 02 Ügyintézõ titkár
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3. melléklet a 60/2012. (VI. 28.) VM rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesítések közül informatikai végzettséget vagy

megfelelõ informatikai kompetenciát nyújtó szakképesítések köre

A B

1 Szakképesítés azonosító száma Szakmacsoport, szakképesítés megnevezése

2 Egészségügy

3 54 723 01 1000 00 00 Ápoló

4 33 723 01 1000 00 00 Ápolási asszisztens

5 54 723 02 1000 00 00 Csecsemõ- és gyermekápoló

6 52 720 01 Egészségügyi asszisztens

7 54 146 01 0000 00 00 Egészségügyi gyakorlatvezetõ

8 31 853 02 Egészségügyi kártevõirtó fertõtlenítõ

9 54 345 01 0000 00 00 Egészségügyi menedzser

10 54 724 01 1000 00 00 Fogtechnikus

11 54 789 01 0000 00 00 Gyógyászati-segédeszköz-forgalmazó

12 54 725 02 Kórszövettani, szövettani szakasszisztens

13 52 726 01 Masszõr

14 52 723 01 0000 00 00 Mentõápoló

15 52 725 02 Mûtéti asszisztens

16 51 542 01 Ortopédiai eszközkészítõ

17 54 725 03 1000 00 00 Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

18 52 725 04 1000 00 00 Radiográfus

19 54 726 01 1000 00 00 Rehabilitációs tevékenység terapeuta

20 Szociális szolgáltatások

21 55 761 01 0000 00 00 Csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó

22 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ

23 Oktatás

24 55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató

25 52 813 01 Sportedzõ (sportág megjelölésével)

26 52 813 02 0000 00 00 Sportszervezõ, -menedzser

27 Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció

28 54 211 03 0000 00 00 Bútormûves

29 54 211 04 0000 00 00 Dekoratõr

30 54 211 15 0010 54 02 Díszítõ szobrász

31 54 211 09 Grafikus

32 54 213 02 0000 00 00 Hangtechnikus

33 52 213 01 0000 00 00 Kiadványszerkesztõ

34 55 213 01 Kommunikátor

35 54 211 11 0000 00 00 Könyvmûves

36 54 211 15 0010 54 03 Kõszobrász

37 55 213 02 0000 00 00 Moderátor

38 55 213 02 Mozgóképgyártó szakasszisztens

39 54 213 03 0000 00 00 Mozgóképi animációkészítõ

40 54 322 01 0000 00 00 Segédkönyvtáros

41 54 521 04 0000 00 00 Színháztechnikus, szcenikus

42 54 321 01 Újságíró, konferanszié

43 54 211 18 Zománcmûves

44 Gépészet

45 54 544 02 Energiatermelõ és -hasznosító technikus

46 54 525 01 0000 00 00 Építõ- és anyagmozgató-gépész technikus
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47 31 521 03 0000 00 00 Építõ- és szállítógép-szerelõ

48 31 521 22 0000 00 00 Öntészeti mintakészítõ

49 54 521 05 Üzemeltetõ gépésztechnikus

50 Elektrotechnika-elektronika

51 52 523 01 1000 00 00 Automatikai mûszerész

52 31 544 02 0000 00 00 Elektrolakatos és villamossági szerelõ

53 33 521 01 1000 00 00 Elektromechanikai mûszerész

54 31 522 01 0000 00 00 Elektromos gép- és készülékszerelõ

55 33 522 01 0000 00 00 Elektronikai mûszerész

56 54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus

57 54 522 01 0000 00 00 Erõsáramú elektrotechnikus

58 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelõ

59 31 521 18 0000 00 00 Kötõ- és varrógép mûszerész

60 51 521 01 0000 00 00 Másoló- és irodagép mûszerész

61 52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai mûszerész

62 33 521 07 0000 00 00 Órás

63 54 523 02 0000 00 00 Orvosi elektronikai technikus

64 33 523 02 0000 00 00 Távközlési és informatikai hálózatszerelõ

65 33 523 03 1000 00 00 Távközlési mûszerész

66 54 523 03 Távközlési technikus

67 31 522 04 0000 00 00 Villamoshálózat-szerelõ, -üzemeltetõ

68 33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelõ

69 Informatika

70 54 482 01 Adatbázis adminisztrátor

71 55 481 01 0000 00 00 Általános rendszergazda

72 54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM informatikus

73 54 481 02 Informatikai alkalmazásfejlesztõ

74 54 481 03 Informatikai rendszergazda

75 55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ

76 54 481 04 Informatikus

77 54 482 02 IT kommunikációs szolgáltató

78 54 213 04 Multimédia-alkalmazás fejlesztõ

79 33 523 01 1000 00 00 Számítógép-szerelõ, -karbantartó

80 55 481 03 0000 00 00 Telekommunikációs asszisztens

81 55 481 04 0000 00 00 Webprogramozó

82 Vegyipar

83 55 524 01 0000 00 00 Farmakológus szakasszisztens

84 54 524 01 Laboratóriumi technikus

85 55 524 02 Vegyipari technológus

86 Építészet

87 54 543 01 0000 00 00 Építõanyag-ipari technikus

88 31 582 11 0000 00 00 Ingatlanfenntartó, karbantartó

89 31 840 01 0000 00 00 Úszómunkagép-kezelõ

90 54 582 05 0000 00 00 Vízépítõ technikus

91 Könnyûipar

92 33 542 01 1000 00 00 Bõrdíszmûves

93 33 542 02 1000 00 00 Cipész, cipõkészítõ, cipõjavító

94 31 542 01 0000 00 00 Kalapos, sapka- és kesztyûkészítõ

95 54 542 01 Könnyûipari technikus

96 33 542 05 Szabó

97 31 542 02 1000 00 00 Szíjgyártó és nyerges

98 33 542 07 0000 00 00 Szûcs, szõrme- és bõrkonfekcionáló

99 33 542 09 0000 00 00 Tímár, bõrkikészítõ
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100 Faipar

101 33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos

102 31 582 08 1000 00 00 Épületasztalos

103 54 543 02 Fa- és bútoripari technikus

104 Nyomdaipar

105 54 213 05 0000 00 00 Nyomdaipari technikus

106 31 213 01 0000 00 00 Szita-, tampon- és filmnyomó

107 Közlekedés

108 54 841 01 0000 00 00 Hajózási technikus

109 52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai mûszerész

110 54 582 02 Közlekedésépítõ technikus

111 52 841 01 Közlekedésüzemvitel-ellátó

112 Környezetvédelem-vízgazdálkodás

113 31 853 01 0000 00 00 Csatornamû-kezelõ

114 31 853 03 0000 00 00 Fürdõüzemi gépész

115 54 850 01 Környezetvédelmi technikus

116 54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus

117 54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi technikus

118 54 850 03 Víz- és szennyvíztechnológus

119 31 853 06 1000 00 00 Vízmûkezelõ

120 54 853 01 0000 00 00 Vízügyi technikus

121 Közgazdaság

122 52 343 02 0010 52 01 Független biztosításközvetítõ

123 52 343 02 0010 52 02 Függõ biztosításközvetítõ

124 54 345 04 0100 52 01 Nonprofit ügyintézõ

125 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi számviteli ügyintézõ

126 54 343 05 0000 00 00 Társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó

127 Ügyvitel

128 52 347 01 0000 00 00 Ellenõrzési és minõségbiztosítási munkatárs

129 33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens

130 54 346 01 Ügyviteli titkár

131 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

132 55 345 02 0000 00 00 Kereskedelmi menedzserasszisztens

133 33 341 02 Mintabolti értékesítõ, szolgáltatásértékesítõ

134 Vendéglátás-idegenforgalom

135 52 812 01 0000 00 00 Hostess

136 55 812 01 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

137 54 812 01 1000 00 00 Idegenvezetõ

138 54 812 02 Protokoll és utazásügyintézõ

139 54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós

140 52 811 02 0000 00 00 Vendéglõs

141 Egyéb szolgáltatások

142 52 861 01 0001 52 01 Büntetés-végrehajtási fõfelügyelõ

143 61 313 01 0000 00 00 Érdekérvényesítõ (lobbi) szakreferens

144 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai
eszköz üzemeltetõ)

145 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat elektronikai mûszerész)

146 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (híradó ágazat rádióállomás-üzemeltetõ)

147 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ
ágazat, katonai informatikai-rendszer üzemeltetõ)

148 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (rádióelektronikai felderítõ ágazat,
rádióelektronikai felderítõ)

149 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (biztonsági ágazat, katonai felderítõ)
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150 54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (biztonsági ágazat, rádióelektronikai felderítõ)

151 52 345 03 0000 00 00 Munkaelemzõ

152 Mezõgazdaság

153 52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda

154 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

155 54 621 02 Agrártechnikus

156 55 621 02 Agrártechnológus

157 31 621 03 Állattenyésztõ

158 54 621 03 Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus

159 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

160 54 581 01 Földmérõ, térképész és térinformatikai technikus

161 33 621 02 1000 00 00 Gazda

162 51 621 01 0000 00 00 Hobbiállat-tenyésztõ és -forgalmazó

163 31 641 01 Inszeminátor

164 31 622 01 Kertész

165 52 621 02 1000 00 00 Laborállat-tenyésztõ és -gondozó

166 54 621 04 Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus

167 54 622 01 0000 00 00 Parképítõ és -fenntartó technikus

168 Élelmiszeripar

169 54 541 01 Élelmiszeripari technikus

170 51 541 01 Vágóállat-minõsítõ

171 Több szakmacsoportba tartozó, szakképesítés-elágazásokkal
rendelkezõ szakképesítések

172 55 621 01 Agrármenedzser-asszisztens

173 55 810 01 Mérnökasszisztens
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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