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III. Kormányrendeletek

A Kormány 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában, valamint – a 21. § tekintetében – a kereskedelemrõl

szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának

általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. intézmény: a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátására e rendelet szerint jogosultsággal rendelkezõ gazdasági

társaság,

2. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontjában

meghatározott közeli hozzátartozó és az élettárs,

3. szolgáltató: az intézménnyel szerzõdéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amely az e rendeletben meghatározott szolgáltatásokat

ténylegesen nyújtja,

4. elektronikus utalvány nyilvántartás: az intézmény által vezetett, a munkáltatók által a munkavállalók számára, béren

kívüli juttatás formájában biztosított elektronikus utalványok

a) munkáltatónként,

b) munkavállalónként,

egyedi beazonosíthatósággal, egységes elektronikus rendszerben vezetett nyilvántartása,

5. lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik

a települési önkormányzat illetékességi területén.

2. A Széchenyi Pihenõ Kártya mûködési rendje

2. § (1) Az elektronikus utalvány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény)

71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás nyújtásának formája, amely esetében a támogatási feltételek alapján

megállapítható, hogy az mely szolgáltatás igénybevételére használható fel.

(2) Az SZJA törvény 71. § 6) bekezdés f) pontja szerinti Széchenyi Pihenõ Kártyát (a továbbiakban: kártya) mûanyag

azonosító (elektronikus utalványkártya) formájában kell kibocsátani, amely:

a) kizárólag a támogatásban részesülõ munkavállaló, a közeli hozzátartozója, és a munkáltatója, valamint

a szolgáltató azonosítására szolgál, elektronikuspénz tárolására, közvetlen fizetési mûveletek végrehajtására nem

alkalmas,

b) az elektronikus elfogadóhelyi terminál által olvasható, és azon keresztül elektronikus információcserével

az elektronikus utalványoknak a rendszerben nyilvántartott rendelkezésre álló összege ellenõrizhetõ,

c) lehetõvé teszi, hogy használatával a támogatás céljának megfelelõ szolgáltatás az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés

c) pontja szerinti támogatásban részesült munkavállaló, valamint közeli hozzátartozója számára a munkáltató

által biztosított és az elektronikus utalvány nyilvántartásban nyilvántartott elektronikus utalványok terhére

igénybe vehetõ legyen, és

d) használatakor a szolgáltató az elfogadott elektronikus utalványt az intézménynek elektronikusan továbbítja, ami

alapján az intézmény azt beváltja.

3. § (1) Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Széchenyi Pihenõ Kártya támogatás jogcímén juttatott

támogatást az elektronikus utalvány nyilvántartásban elkülönítetten kell nyilvántartani, az elektronikus utalvány
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nyilvántartás elkülönített részére kizárólag az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás

érkezhet.

(2) Az intézmény a munkáltató megrendelése alapján, munkavállalónként személyes elektronikus utalvány nyilvántartást

nyit, amelyen naprakészen vezeti az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímen juttatott

munkáltatói támogatás egyenlegét.

(3) A támogatás juttatása során a munkáltató elektronikus utalványokat vásárol az intézménytõl és azokat

az intézménytõl általa megrendelt elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja a munkavállaló számára.

Az utalvány vásárlás és az utalványok rendelkezésre bocsátása a munkavállaló számára egy idõben több

munkáltatótól is történhet.

(4) A munkáltató az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímen juttatott éves támogatást

a béren kívüli juttatásokról szóló jogszabály, megállapodás, utasítás vagy szabályzat, nyilatkozat szerint biztosítja.

4. § (1) A munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is igényelhet kártyát (a továbbiakban: társkártya) a munkáltatójánál.

Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállaló nyilatkozattal igazolja a munkáltató felé.

(2) A társkártyával rendelkezõ közeli hozzátartozót a munkavállalóval megegyezõ jogosultságok illetik meg

az elektronikus utalványok felett.

5. § (1) A szolgáltató – a kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató tevékenységi

körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerûen megfelelõ, és az alábbi

felsorolásban szereplõ belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkezõ közeli hozzátartozója

részére:

a) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.),

b) éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR 56.10.),

c) belföldi utazásszervezés (TEÁOR 79.12.-bõl belföldi elõre összeállított utazási csomagok értékesítése),

d) egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR 86.90.),

e) elõadó-mûvészet (TEÁOR 90.01.),

f) múzeumi tevékenység (TEÁOR 91.02.),

g) növény-, állatkert és természetvédelmi terület mûködtetése (TEÁOR 91.04.),

h) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 93.21.),

i) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység (TEÁOR 93.29.),

j) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 96.04.),

k) testedzési szolgáltatás (TEÁOR 93.13),

l) egyéb sporttevékenység (TEÁOR 93.19-bõl verseny- és lovaglóistállók tevékenysége).

(2) Az (1) bekezdés b)–l) pontjában meghatározott szolgáltatások csak az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatással

együttesen vehetõk igénybe a kártyával, a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás szerint rendelkezésre álló

elektronikus utalványok terhére.

(3) A szolgáltató a kártyán a munkavállaló és társkártyával rendelkezõ közeli hozzátartozója rendelkezésére álló

elektronikus utalványt készpénzre, vagy készpénz-helyettesítõ eszközre nem válthatja át.

6. § Az utalvány beváltás a szolgáltatóknál elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon, az intézmény által kialakított

központi internetes felületen, vagy a szolgáltató által kialakított saját internetes utalvány beváltási felületen keresztül

történhet.

7. § (1) Az intézmény úgy köteles kialakítani az utalványelfogadás rendszerét, hogy az mind a saját, mind pedig más gazdasági

társaság által mûködtetett elektronikus elfogadóhelyi terminálon keresztül elérhetõ legyen.

(2) Más gazdasági társaság által mûködtetett elektronikus elfogadóhelyi terminálok használatáért a mûködtetõ

gazdasági társaság az intézmény felé díjat számolhat fel, amely az intézmény és a mûködtetõ gazdasági társaság

megállapodásától függ, de ennek mértéke nem haladhatja meg a beváltott elektronikus utalványok összértékének

0,3%-át.

8. § (1) Az intézmény köteles elérhetõvé tenni a munkavállaló részére a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás

forgalmának és egyenlegének internetes lekérdezését, egyedi tranzakció és forgalmi idõszaki bontásban, valamint

a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás egyenleg lekérdezhetõségét telefonon.
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(2) Az intézmény köteles értesítést küldeni a munkavállaló részére minden alkalommal, amikor a munkáltatótól

támogatás érkezik az elektronikus utalvány nyilvántartásra.

9. § (1) Az adott naptári évben juttatott elektronikus utalványokat a következõ naptári év december 31-ig kell felhasználni.

A fel nem használt elektronikus utalványok lejártnak minõsülnek, amelyek ellenértékét az intézménynek nem kell sem

visszafizetnie a munkáltatónak, sem kifizetnie a munkavállaló részére.

(2) Az intézmény a személyes elektronikus utalvány nyilvántartást megszüntetheti, és a kártyát visszavonhatja, ha

a nyilvántartás 24 hónapon keresztül nem tartalmaz le nem járt utalványt. A nyilvántartás megszüntetésérõl és a kártya

visszavonásáról az intézmény elõzetesen, a visszavonást és a megszüntetést megelõzõen legalább 2 hónappal köteles

tájékoztatni az érintettet.

(3) A kártya lejárati ideje minimum 3 év. A 24 hónapnál rövidebb idõközönként biztosított támogatás esetén az intézmény

köteles lejáratkor új kártyát biztosítani.

3. A kártyához kapcsolódó díjak és jutalékok

10. § (1) A kártya kibocsátásával, használatával és a támogatás igénybevételével kapcsolatban, valamint a kártya

visszavonásával és a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás megszüntetésével összefüggésben – az elveszett,

ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlásától eltekintve – a munkáltatónak és a munkavállalónak díjat, egyéb

költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számolhat fel.

(2) A kártyával kapcsolatban felmerült költségeket a kártya elfogadásáról szóló szerzõdésben foglaltak szerint

az intézmény, illetve a szolgáltató viseli.

(3) A (2) bekezdés szerinti összes költségnek az intézmény által a szolgáltató felé felszámított része nem lehet több, mint

a kártya elfogadásáról szóló szerzõdés alapján bonyolított utalvány beváltási forgalom 1,5%-a, amelyet az intézmény

a kártyával közvetlenül összefüggõ mûködési és marketing költségeire fordít. Az intézmény köteles e költségeit

számviteli rendszerében elkülönítetten nyilvántartani.

11. § Minden munkavállaló számára 1 darab társkártya kibocsátása ingyenes. További társkártyák elõállítási és kézbesítési

költségeit az intézmény a munkavállalóra háríthatja. A munkavállalóra hárított költség nem haladhatja meg

kártyánként az 1500 forintot. Az ingyenesen kibocsátott társkártya használatával és a támogatás igénybevételével

kapcsolatban – az elveszett, ellopott vagy megrongálódott társkártyák pótlásától eltekintve – a munkáltatónak és

a munkavállalónak díjat, egyéb költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számolhat fel.

12. § Az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlása esetén az intézmény a kártya-elõállítás és kézbesítés

költségét a munkavállalóra háríthatja. Ennek mértéke nem haladhatja meg kártyánként az 1500 forintot.

4. A kártyakibocsátás feltételei

13. § A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. §

(2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató – ide nem értve a természetes személyt – jogosult, amelyet határozatlan

idõre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétõl számított még legalább 5 év határozott idõtartamra alapítottak, és

amely a vele a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges

vállalatcsoportként mûködõ gazdasági társasággal együttesen megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

a) ügyfelek számára nyitva álló helyiséget tart fenn minden 35 000 fõnél több lakosú magyarországi településen,

b) az utolsó lezárt üzleti évben legalább 100 000 darab saját kibocsátású bankkártyával rendelkezik,

c) legalább 2 év tapasztalata van az SZJA törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások igénybevételére szolgáló

elektronikus utalványkártyák kibocsátásában, és az általa kibocsátott ilyen utalványkártyák száma meghaladta

a 25 000 darabot a legutolsó lezárt üzleti év adatai alapján.

14. § Az intézménynek, és a szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl a kötelezettségek és

a rendeltetésszerû joggyakorlás megállapítható.

15. § (1) Az intézmény a kártyakibocsátási tevékenységet a megkezdését követõen legkorábban 5 év elteltével szüntetheti

meg.
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(2) A kártyakibocsátási tevékenység megszüntetésének – ideértve az intézmény végelszámolással történõ jogutód

nélküli megszûnésének elhatározását – feltétele, hogy az intézmény egy másik intézménnyel a kártya-kibocsátási

tevékenységgel összefüggõ jogok és kötelezettségek, valamint a szerzõdéses állomány átszállására vonatkozó

szerzõdést köt és ezen másik intézmény vállalja a kártyakibocsátási tevékenységét megszüntetõ intézmény által

kibocsátott kártyák további mûködtetését.

(3) A (2) bekezdésben elõírt feltétel hiányában a tevékenység nem szüntethetõ meg.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott, a jogok és kötelezettségek, valamint a szerzõdéses állomány átszállására

vonatkozó szerzõdés esetén a korábbi intézmény kötelezettségei a jogosultak hozzájárulása hiányában is, valamint

jogai (követelései) az új intézményre szállnak át; az új intézmény a kártyakibocsátásról, valamint utalvány elfogadásról

szóló szerzõdésekben a korábbi intézmény jogutódja.

16. § (1) Az e rendeletben foglalt elõírások megtartásának hatósági ellenõrzése a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési

Hivatal (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörébe tartozik.

17. § Az intézmény a kártyakibocsátásra irányuló szolgáltatási tevékenység megkezdésérõl haladéktalanul, de legkésõbb

3 napon belül utólagosan értesíti a Hatóságot, amely errõl az irányítását ellátó minisztert (a továbbiakban: miniszter)

tájékoztatja, és az értesítést tevõ intézményt nyilvántartásba veszi.

18. § Az ellenõrzést a Hatóság a miniszter által utasításban kiadott ellenõrzési terv, továbbá a miniszter egyedi utasítása

alapján végzi. A Hatóság az ellenõrzései eredményérõl, megállapításairól 6 havonta, valamint eseti kötelezés alapján

jelentést tesz a miniszternek.

19. § Ha a Hatóság eljárása során megállapítja az e rendeletben meghatározott rendelkezések megsértését, az eset összes

körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértõ állapot idõtartamának, a jogsértõ magatartás ismételt

tanúsításának, és a jogsértéssel elért elõnynek – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem elõtt

tartásával az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) elrendeli a jogsértõ állapot megszüntetését,

b) megtiltja a jogsértõ magatartás további folytatását,

c) határidõ tûzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti az ellenõrzöttet azzal, hogy

az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésérõl köteles értesíteni a Hatóságot,

d) a jogszerû állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a kártya kibocsátását,

e) elrendelheti a jogsértõ módon kibocsátott kártyák forgalomból való kivonását vagy visszahívását,

f) elrendelheti a jogsértõ módon kibocsátott kártyák megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok

figyelembevételével,

g) a jogszerû állapot helyreállításáig terjedõ idõtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett szervezet ügyfelek

számára nyitva álló helyiségének, üzletének ideiglenes bezárását, ha az a kártyával rendelkezõk széles körét érintõ

kárral fenyegetõ veszély elhárítása érdekében szükséges.

5. Záró rendelkezések

20. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

21. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(A Hivatal kereskedelmi hatóságként jár el:)

„f) a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásával és felhasználásával összefüggõ ellenõrzési eljárásokban.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 56/2011. (IV. 12.) Korm. rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–c), i), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 20. §

(2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A költségvetési szerv szervezeti és mûködési szabályzatának – a külön jogszabályban meghatározottakon kívül –

tartalmaznia kell]

„a) a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra történõ hivatkozást, ha a költségvetési szerv létrehozásáról

jogszabály rendelkezett,”

2. § Az Ámr. 120. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A fejezetet irányító szerv az Áht. 122/B. §-ában meghatározott adatszolgáltatást a 9/a. számú melléklet szerint

teljesíti. Az adatszolgáltatás nyilvános adatait a Kincstár a honlapján közzéteszi, a nem nyilvános adatokhoz a

támogatók számára – jogosultság igénylés útján – elérhetõséget biztosít.”

3. § Az Ámr. 121. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésbõl nyújtott támogatás

összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak

megfelelõen. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi

költségvetésbõl nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a

támogatott tevékenység összköltségét.”

4. § Az Ámr. 208. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A központi költségvetési szerv kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványa a teljes

elõirányzat-maradványának a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegével, valamint a maradványából az

(1) bekezdés szerint a központi költségvetést megilletõ résszel csökkentett mértéke.”

5. § Az Ámr. 210. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

[Kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványnak kell tekinteni]

„g) a Széchenyi Kártya program keretein belül mûködõ folyószámlahitel program elõirányzat-maradványát.”

6. § (1) Az Ámr. 212. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elszámolás a fejezet költségvetési szervei és fejezeti kezelésû elõirányzatai tekintetében külön-külön

tartalmazza

a) az elõirányzat-maradványból a központi költségvetést megilletõ részt,

b) a kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványt,

c) javaslatot a költségvetési szervek és a fejezeti kezelésû elõirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt

maradványának változatlan célú visszahagyására vagy eltérõ célú felhasználására.”

(2) Az Ámr. 212. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az államháztartásért felelõs miniszter a (3) bekezdés a) pontja szerint benyújtott elszámolást a tárgyévet követõ év

május 15-éig, a (3) bekezdés b) pontja szerint benyújtott elszámolást a tárgyévet követõ év június 20-áig felülvizsgálja.

A felülvizsgálat eredményérõl az államháztartásért felelõs miniszter a fejezetet irányító szervet tájékoztatja.”

(3) Az Ámr. 212. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az államháztartásért felelõs miniszter a (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelmek alapján elõterjesztést készít a

Kormánynak a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványok változatlan vagy eltérõ célú

felhasználásának engedélyezésérõl, valamint az eltérõ célú felhasználáshoz szükséges átcsoportosításról. A Kormány

az elõterjesztésrõl nyilvános határozatban dönt.”

(4) Az Ámr. 212. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A fejezetet irányító szervnél, vagy az irányítása alá tartozó központi költségvetési szervénél képzõdött

elõirányzat-maradvány más központi költségvetési szerv részére történõ átadása-átvétele – az európai uniós forrásból
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finanszírozott programok elõirányzatainak, a feladatfinanszírozás körébe tartozó elõirányzatok, és a fejezeten belül, az

azonos elõirányzat-felhasználási keretszámlán kezelt fejezeti kezelésû elõirányzatok között újra felosztott

elõirányzatok kivételével – csak a fejezet maradvány-elszámolási számláján keresztül történhet.”

7. § Az Ámr. 217. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolásához és a zárszámadáshoz]

„a) a 216. § c) pont ca) alpontja szerinti beszámoló esetén a tárgyévet követõ év január 31-ig, a 216. § c) pont

cb) alpontja szerinti adatszolgáltatás esetén az államháztartásért felelõs miniszter zárszámadási tájékoztatójának

közzétételét követõ öt napon belül – az abban szereplõ idõpont vagy idõpontok alapulvételével – írásban

meghatározza azok beküldésének határidejét,”

8. § Az Ámr. 241. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) E rendeletnek az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló

56/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított 121. § (4) bekezdését az államháztartás mûködési rendjérõl

szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet hatálybalépésének

napján már megjelentetett pályázati kiírások, benyújtott támogatási igények, és biztosított költségvetésbõl nyújtott

támogatások tekintetében is alkalmazni kell.”

9. § Az Ámr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

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

11. § Az Ámr. 8. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Országos Rádió és Televízió Testület” szövegrész helyébe az „a Nemzeti

Média- és Hírközlési Hatóság” szöveg, 20. § (2) bekezdés c) pontjában az „alaptevékenységet meghatározó”

szövegrész helyébe az „alaptevékenységet szabályozó” szöveg, 121. § (1) bekezdésében a „ponjában” szövegrész

helyébe a „pontjában” szöveg, 209. §-ában az „elõirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint”

szövegrész helyébe az „elõirányzatoknak” szöveg, 212. § (7) bekezdésében a „c)” szövegrész helyébe a „c) és g)”

szöveg, valamint 226. § (1) bekezdésében a „május 31-éig” szövegrész helyébe az „április 30-áig” szöveg lép.

12. § (1) Hatályát veszti az Ámr. 120. § (3) bekezdése, valamint 208. § (1) bekezdés h) pontja.

(2) Hatályát veszti az Ámr. 20. § (2) bekezdés e) pontjában az „és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét,”

szövegrész, valamint 114. § (1) bekezdés d) pontjában az „, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás”

szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 56/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Államháztartáson kívüli szervezetek köre és adatszolgáltatási kötelezettsége

I. A kormányzati szektor és az államháztartás szervezeti körének eltérése

A nemzeti számlák nemzetközi és hazai statisztikai szabványai elveket határoznak meg a statisztikai értelemben vett

kormányzati szektorba tartozó szervezetek körére és besorolásuk módjára. Azok a gazdasági egységek tartoznak a

kormányzati szektorba, amelyek nem-piaci termelést végeznek egyéni és közösségi fogyasztásra alkalmas javak

elõállítása érdekében, finanszírozási forrása jellemzõen a többi gazdasági szektor számára elõírt kötelezõ befizetés,

illetve azok, amelyek a nemzeti jövedelem és a nemzeti vagyon újraelosztásában vesznek részt.

A nem-piaci termelés azt jelenti, hogy nem árbevétel ellenében történik meg a javak felhasználásra való átadása,

a termelés költségei nem vagy csak kis részben térülnek meg. A kormányzati szektor teljesítményét ezért a

költségekkel, s nem a piaci szektorban alkalmazott értékesítési árbevétellel kell számba venni.
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A „tartalom elsõdlegessége a formával szemben” alapelv érvényesülése alapján így – a magyar jogi elõírások szerint az

államháztartásba tartozó szervezeteken kívül – a tulajdonlás, az irányítás és a többségi finanszírozás együttes

kritériumát teljesítõ államháztartáson kívüli gazdasági szervezetek is a statisztikai értelemben vett kormányzati

szektor részét képezik, a szervezeti-jogi formától és a gazdálkodás rendjétõl függetlenül. Az adatszolgáltatás

elrendelése teremti meg a feltételeket a statisztikai besorolási elvek (irányítás, finanszírozás, állam nevében végzett

tevékenység) tényleges gyakorlati érvényesülésének vizsgálatához, s ennek alapján annak meghatározásához, mely

szervezetek, illetve azok mely tevékenységei, milyen idõszakban és módon jelenjenek meg a kormányzati szektor

elszámolásaiban.

A kormányzati szektorba besorolt nem államháztartási szervezetek körét a nemzeti számlák összeállításáért felelõs

statisztikai szolgálatok állapítják meg.

A kormányzati szektorba besorolt szervezetek jegyzékét a Nemzetgazdasági Minisztérium a honlapján közzéteszi.

II. Az adatszolgáltatás rendje

1. Az adatszolgáltatást az alábbiakban felsorolt szervezetekre vonatkozóan kell teljesíteni:

a) a részben vagy egészben állami tulajdonú gazdasági társaságok, amelyek mûködését, feladatait jogszabály

egyedileg szabályozza, illetõleg jogszabály alapján állami feladatot részben vagy egészben állami

kezességvállalás mellett felvett hitelforrásból, illetve költségvetési forrásokat megelõlegezve vagy utólagosan

felhasználva finanszíroznak vagy végeznek; így különösen:

aa) Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.,

ab) az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.,

ac) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.,

ad) a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.,

ae) a Magyar Export-Import Bank Zrt.,

af) a Magyar Rádió Zrt.,

ag) a Magyar Televízió Zrt.,

ah) a Duna Televízió Zrt.,

ai) a Magyar Távirati Iroda Zrt.;

b) az a) pontban meghatározott szervezetek és minisztériumok által alapított, tulajdonolt (közvetett állami

tulajdonú) gazdasági társaságok, amelyek mûködését jogszabály egyedileg szabályozza, illetõleg jogszabály

alapján állami feladatokat részben vagy egészben állami kezességvállalás mellett felvett hitelforrásból, illetve

költségvetési forrásokat megelõlegezve vagy utólagosan felhasználva finanszíroznak vagy végeznek, így

különösen:

ba) a Diákhitel Központ Zrt.,

bb) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.,

bc) az Állami Autópálya Kezelõ Zrt.,

bd) a Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.,

be) a Magyar Turizmus Zrt.,

bf) a Nemzeti Színház Zrt.,

bg) a Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztõ Kft. (a Mûvészetek Palotája projekt elszámolása miatt),

bh) a MÁV Start Zrt.,

bi) a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,

bj) a Regionális Fejlesztési Holding Zrt.,

bk) a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat.,

bl) a Mûvészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.;

c) a minisztériumok, más, fejezet felügyeletét ellátó szervek, valamint a központi költségvetési szervek által alapított

közhasznú társaságok;

d) az Országgyûlés és a Kormány által alapított közalapítványok;

e) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság önálló jogi személyiségû

Médiatanácsa;

f) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap;

g) az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza;

h) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap.
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2. Az 1. pontban foglalt szervezetekre vonatkozó adatszolgáltatást a következõk teljesítik:

a) az 1. pont a)–c) alpontjában foglalt szervezetek esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy;

b) az 1. pont d) alpontjában foglalt szervezetek esetében az alapító, illetve azon szervezet, amely a közalapítvány

felett felügyeletet gyakorol, illetõleg amelynek költségvetésébõl – a költségvetési törvény alapján – a

közalapítvány, az alap, a testület szervezet támogatásban részesül;

c) az 1. pont e) alpontjában foglalt szervezet esetében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság vezetõje;

d) az 1. pont f) alpontjában foglalt szervezet esetében a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

vezetõje;

e) az 1. pont g) alpontjában foglalt szervezet esetében az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza

vezetõje;

f) az 1. pont h) alpontjában az Alapot képviselõ Testület.

3. Az adatszolgáltatást az alábbiak szerint kell teljesíteni:

a) az éves tényadatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében a szervezetre vonatkozó könyvvezetési és

beszámolási kötelezettség alapján készített – a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott, kötelezõ

könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó –

számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, a kiemelt mutatókat, a költségvetési kapcsolatokat az adott üzleti

év mérleg-fordulónapját követõ 180 napon belül;

b) az évközi tényadatokra és a várható éves teljesítési adatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében az évközi és

várható éves, a szervezet vagyoni helyzetét, vagyonváltozását és üzletpolitikáját bemutató összevont adatokat, a

kiemelt mutatókat, a költségvetési kapcsolatokat negyedévente, a tárgynegyedévet követõ hónap végéig;

c) az éves és a középtávú terv (üzleti terv, stratégia, pénzügyi terv) – költségvetési tervezéshez felhasználandó –

adatait, a szervezet várható vagyoni helyzetét és vagyonváltozását, valamint üzletpolitikáját bemutató összevont

adatokat, a kiemelt mutatókat, a költségvetési kapcsolatokat a költségvetési tervezés kormányzati

munkaprogramjában foglalt szervezeti körre vonatkozóan és ütemezéssel

a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott tervezési, beszámolási és statisztikai adatigénynek

megfelelõen, a kormányzati funkciókhoz és tevékenységekhez illeszthetõ formában és módon a

Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, illetve kijelölt szervéhez kell eljuttatni, lehetõség szerint elektronikus úton,

a tervezési/zárszámadási köriratban foglaltaknak megfelelõen.

d) az 1. pont c) és d) pontjában foglalt szervezetekre vonatkozóan adatszolgáltatást akkor kell teljesíteni, ha a

költségvetési vagy zárszámadási tervezési körirat az adatszolgáltatást kifejezetten elõírja.”

A Kormány 57/2011. (IV. 12.) Korm. rendelete
az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülõállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott
gördülõállomány-finanszírozás esetében az állam által vállalt kezesség szabályairól

A Kormány a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség

beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: R.) – a 8/C. §-ában foglaltak

kivételével – a jogszabályi állami kezességvállalásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. forrásbevonás: a jogszabályi állami kezességvállalással történõ EUROFIMA-finanszírozási ügylet;

2. adósságszolgálati fedezeti ráta: a kötelezett adott évre vonatkozó nettó árbevételének és az adóssága utáni tõkét,

kamatot, járulékokat magába foglaló fizetési kötelezettség hányadosa;
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3. vasúti személyszállítási mûködési fedezetráta: az EUROFIMA-finanszírozással érintett személyszállítási

tevékenység, üzletág, fogyasztói árkiegészítés nélkül számított, adott évre vonatkozó nettó közlekedési

árbevétele és a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénynek (a továbbiakban: Vtv.) megfelelõ,

a közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott közszolgáltatás indokolt, a finanszírozási költségeket és

az értékcsökkenési leírást nem tartalmazó költségének hányadosa;

4. közszolgáltatási ellentételezés: a Vtv. 27/A. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi ellentételezés.

3. § (1) A forrásbevonás érdekében a közlekedésért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszterrel együttesen

– finanszírozási ügyletenként külön – elõterjesztést nyújt be a Kormányhoz.

(2) Az elõterjesztés legalább a következõket tartalmazza:

a) a forrásbevonással elérni kívánt cél bemutatását;

b) a forrásbevonás részletes indokolását;

c) a forrásbevonás összegét (forintban és devizanemben is);

d) a forrásbevonás feltételeit;

e) a kezesség beváltásának valószínûségérõl szóló tájékoztatást;

f) a kötelezett javára az elõzõ 5 évben történt kezességvállalás tényérõl szóló tájékoztatást;

g) a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott kezességvállalási keretnek az elõterjesztés benyújtásakor

rendelkezésre álló részérõl szóló tájékoztatást;

h) a Támogatásokat Vizsgáló Irodának az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti

álláspontjának feltüntetését;

i) javaslatot a kezességvállalási díj mértékére és a díj mértékének indokolását;

j) a (3) bekezdés szerinti mutatóknak a finanszírozás futamideje alatt tervezett mértékét, amelyekbõl megítélhetõ

ja) a fejlesztés külsõ forrásból történõ megvalósításának indoka,

jb) az EUROFIMA gördülõállomány-finanszírozásból megvalósítandó fejlesztés megtérülése, különös

tekintettel az üzemeltetési és fenntartási költségmegtakarításra (kamat, értékcsökkenési leírás és felosztott

költségek kivételével) az új és a kiváltott eszközök vonatkozásában,

jc) a közszolgáltatási ellentételezés vonatkozásában a fejlesztés eredményeként elérhetõ megtakarítás

mértéke és

jd) az EUROFIMA gördülõállomány-finanszírozás visszafizetésének forrása;

k) személykocsik esetében azt a tényt, hogy a finanszírozással érintett jármûvek végsõ felhasználója rendelkezik

hatályos közszolgáltatási szerzõdéssel, és a jármûveket közszolgáltatási tevékenysége körében hasznosítja;

l) a fejlesztéssel elérhetõ magasabb szolgáltatási színvonal, mûszaki korszerûség bemutatását, a környezetvédelmi

és energiahatékonysági szempontoknak való megfelelõséget, az interoperabilitás teljesülését;

m) személykocsik esetében a férõhely-kilométer kihasználtságot elõvárosi viszonylatban, ülõhely-kilométer

kihasználtságot egyéb viszonylatban;

n) mozdonyok és egyéb jármûvek esetében üzemképesség, üzemidõ-kihasználás javulását, menetidõ-csökkenést;

valamint

o) motorkocsik esetében az m) és az n) pont szerinti mutatókat.

(3) A kötelezett pénzügyi helyzetével kapcsolatos adatokra vonatkozó mutatók a következõk:

a) az EUROFIMA finanszírozás költségeinek bemutatása és összehasonlítása a hasonló futamidejû magyar

államkötvény hozamával, amennyiben ilyen nincs, akkor az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. véleménye alapján,

a fõbb kondícióiban (futamidõ, devizanem, kamatozás módja) egyezõ finanszírozás költségével,

b) a fejlesztéssel elérhetõ bevételi és kiadási változások bemutatása és összehasonlítása a fejlesztés elmaradása

esetére tervezhetõ pénzügyi adatokkal,

c) a beruházásnak a vasúti személyszállítási mûködési fedezetrátára gyakorolt hatása változatlan vasúti

személyszállítási menetrend, szolgáltatási teljesítmény és társasági-szervezeti struktúra mellett,

d) a kötelezett adósságszolgálati fedezeti rátája,

e) a kötelezettnél az utolsó lezárt üzleti év végén fennálló, hitelviszonyon alapuló tartozások állománya, külön

bemutatva az állami kezesség melletti állományokat.
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4. § (1) A Kormány az elõterjesztés alapján határozatában – a Vtv. 29/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenõen –

a következõkrõl dönt:

a) a kötelezett személyérõl,

b) a forrásbevonás összegérõl,

c) a forrásbevonás céljáról.

(2) A kezességvállalási díj megfizetésének idejérõl és módjáról – a Kormány határozatában foglaltaknak megfelelõ

tartalommal – a kötelezettel kötött szerzõdésben az államháztartásért felelõs miniszter állapodik meg.

5. § A kötelezett

a) a finanszírozási szerzõdés megkötésérõl – az abban általa vállalt visszafizetési és járulékfizetési kötelezettség

mértékének, esedékességének megjelölésével –, továbbá

b) a finanszírozási jogviszony megszûnésérõl – a megszûnés okának megjelölésével –

a megkötést, valamint a megszûnést követõ 15 naptári napon belül tájékoztatja a közlekedésért felelõs minisztert és

az államháztartásért felelõs minisztert.

6. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget a kötelezett teljesíti.

(2) Az állami kezességvállalásból származó beváltás várható idõpontjáról és a beváltás mértékérõl a kötelezett

a közlekedésért felelõs minisztert és az államháztartásért felelõs minisztert, a várható beváltást megelõzõen legalább

15 naptári nappal, elõre nem látható esetben a beváltást indokoló körülmények bekövetkezésével egyidejûleg vagy

a beváltásról való tudomásszerzésrõl haladéktalanul értesíteni köteles.

(3) Ha a kötelezett a finanszírozási szerzõdés alapján visszafizetési kötelezettségének idõben nem tesz eleget,

az EUROFIMA az állami kezességvállalásból eredõ jogait az államháztartásért felelõs miniszternél jogosult írásban

érvényesíteni

a) a kötelezett megnevezésének,

b) az igényelt összeg (tõkeösszeg és járulékok szerinti bontásban),

c) a kezességérvényesítés indokának, és

d) az EUROFIMA fizetési számla számának

feltüntetésével.

(4) A jogosult a (3) bekezdés szerinti állami kezességbeváltáshoz mellékletként csatolja:

a) a finanszírozásról szóló szerzõdést és annak mellékletét képezõ dokumentumokat,

b) a finanszírozásról szóló szerzõdés módosításait és azok mellékletét képezõ dokumentumokat,

c) a finanszírozásról szóló szerzõdést felmondó iratot vagy a finanszírozásról szóló szerzõdésben meghatározott

törlesztõ részlet-, kamatfizetési vagy egyösszegû fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidõ

eredménytelen leteltére vonatkozó iratot, és

d) a folyósítási feltételek teljesítésének dokumentumait.

(5) Az államháztartásért felelõs miniszter a (3) és (4) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követõ 30 napon

belül intézkedik a kifizetésrõl, amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló ügylet megfelel a hozzá kapcsolódó,

a 4. § (1) bekezdés szerinti kormányhatározatban foglaltaknak.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 58/2011. (IV. 12.) Korm. rendelete
a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló
12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 258. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet

8/G. §-ában a „2011. április 15-ig” szövegrész helyébe a „2011. július 1-jéig” szöveg lép.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelete
a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl

A Kormány

az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában,

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában,

az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm.

rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § a) pontjában,

a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet tekintetében a kötelezõ

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004. (IV. 29.) Korm.

rendelet tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés g) pontjában,

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet tekintetében az

emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi

XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,

a szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2006. (V. 19.)

Korm. rendelet tekintetében a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében,

a szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan

eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet tekintetében az igazságügyi

szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés b) pontjában,

a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzõkönyv

végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet tekintetében a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII.

törvény 34. § (1) bekezdés d) pontjában,

a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeirõl és

felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. §

(1) bekezdés c) pontjában,

a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezõen nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák körérõl, a

nyilvánosságra hozatal módjáról és helyérõl, továbbá az ellenõrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet tekintetében

az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában,
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az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata,

valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata

engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV.

törvény 246. § b) pontjában és 247. § (1) bekezdés u) pontjában,

az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelveirõl, feltételrendszerérõl és

részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.)

Korm. rendelet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés

t) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § (1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) az

egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi hivatal.

(2) A GYEMSZI önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(3) A GYEMSZI székhelye Budapest.

(4) A GYEMSZI vezetõje a fõigazgató.

(5) A GYEMSZI alkalmazásában álló kormánytisztviselõk tekintetében az illetménykiegészítés mértéke felsõfokú iskolai

végzettségû kormánytisztviselõ esetében a kormánytisztviselõ alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû

kormánytisztviselõ esetében a kormánytisztviselõ alapilletményének 15%-a.

2. § A GYEMSZI feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggõ ágazati feladatai

keretében – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint

a) végzi az egészségügyi minõségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, illetve dokumentálását,

b) koordinálja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet, továbbá az országos szakfelügyeleti hálózat

mûködtetésével, valamint az Országos Tisztifõorvosi Hivatallal, a megyei népegészségügyi szakigazgatási

szervekkel és a kistérségi népegészségügyi intézetekkel közremûködve – azoknak az Állami Népegészségügyi és

Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti

államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló rendeletben foglalt feladataira figyelemmel – ellátja az egészségügyi

szolgáltatók szakfelügyeletét,

c) az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, az orvostechnika és technológia

üzemeltetésével kapcsolatosan szakértõi tevékenységet és szakmai támogatást nyújt,

d) ellátja a gyógyszerészeti hatósági, szakhatósági és ellenõrzési tevékenységeket,

e) ellátja az egészségpolitika kialakításához és a döntés-elõkészítéshez szükséges, valamint a támogatási forrásokból

megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

f) kidolgozza, elõkészíti és felülvizsgálja az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit,

g) az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, módszertani szakirányítási és

szakmai pedagógiai feladatokat lát el,

h) ellátja az egészségügyi ágazati informatikai tevékenységet, elkészíti és folyamatosan karbantartja az ágazati

informatikai stratégiát,

i) az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási,

szakértõi és szakmai támogatási feladatokat lát el,

j) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyûjt és elemez,

k) a Kormány által meghatározott szakkérdésben szakértõként jár el,

l) ellátja a jogszabályban, az alapító okiratában vagy hatósági határozatban meghatározott megfelelõség-értékelési

és egyéb további feladatokat.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 4. § (1) és (2) bekezdése, az 5–22. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2011. május 1-jén lép hatályba.

10268 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 38. szám



4. § (1) A GYEMSZI

a) az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek,

b) az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetnek,

c) az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint

d) az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központnak

az Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe (a továbbiakban: EMKI) történõ beolvadásával, és

ezzel egyidejûleg az EMKI névmódosulásával jön létre.

(2) A GYEMSZI az (1) bekezdés a)–d) pontjában megjelölt költségvetési szervek általános jogutódja.

(3) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott szerv

a) e rendelet hatálybalépésének napjától 2011. április 30-áig beruházást, felújítást érintõen új kötelezettséget a

miniszter engedélye nélkül nem vállalhat,

b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt 2011. április 30-áig létesíthet,

c) a napi üzemi mûködést érintõen – legfeljebb 2011. május 15-éig átnyúló idõszakot érintõen – 2011. április 30-ig

vállalhat kötelezettséget.

(4) A GYEMSZI alapító okiratát és az (1) bekezdés a)–d) pontjában megjelölt költségvetési szervek megszüntetõ okiratát az

alapító szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdésében a közzétételre meghatározott

határidõtõl eltérõen az átalakítás kérelmezett idõpontja elõtt legalább 15 nappal teszi közzé.

5. § (1) Az egészségügyrõl szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet

a) 48. § a) pontjában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és

Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

b) 48. § b) pontjában az „az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az egészségügyrõl szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 48. §

c) pontja.

6. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.

rendelet 7/C. § (5) bekezdésében az „az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet és a minõségtanúsításra kijelölt

szervezet” szövegrész helyébe a „valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Intézet” szöveg lép.

7. § Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.)

Korm. rendelet

a) 11/B. § (1) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézetet” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és

Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet” szöveg, az „Országos Közegészségügyi Központ

Országos Kémiai Biztonsági Intézetét (a továbbiakban: OKK-OKBI)” szövegrész helyébe az „Országos Kémiai

Biztonsági Intézetet (a továbbiakban: OKBI)” szöveg,

b) 11/F. § (3) bekezdésében az „OKK-OKBI-t” szövegrész helyébe az „OKBI-t” szöveg, az „OKK-OKBI” szövegrész

helyébe az „OKBI” szöveg

lép.

8. § A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (a továbbiakban: OSZMK)”

szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

(a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „az OSZMK” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg

lép.
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9. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló 130/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész

helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban:

GYEMSZI)” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdés a) pontjában és 12. § (3) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg

lép.

10. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 13. § (2) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az

„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

b) 13. § (2) bekezdésében az „az OGYI-val” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-vel” szöveg,

c) 14. § (3) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés d) pontjában, 26. § (5) bekezdésében az

„az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg

lép.

11. § Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/D. § nyitó

szövegrészében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi

Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg lép.

12. § A szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló

124/2006. (V. 19.) Korm. rendelet 2. § e) pont 13. pontjában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet” szövegrész

helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg lép.

13. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (a továbbiakban: OGYI)”

szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet

(a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg

lép.

14. § (1) A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben

kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Szakértõi Kr.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Hatályát veszti a Szakértõi Kr. 2. számú melléklet 3. pont e) alpontja, 4., 5. és 8. pontja.

15. § A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena

Jegyzõkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Országos

Gyógyszerészeti Intézet” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Intézet” szöveg lép.

16. § A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének

feltételeirõl és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az

„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI)”

szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (2) bekezdésében

az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében az „OGYI-t” szövegrész helyébe a „GYEMSZI-t” szöveg

lép.
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17. § A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezõen nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok,

statisztikák körérõl, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyérõl, továbbá az ellenõrzés módjáról szóló 339/2008.

(XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az „az Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (a továbbiakban: EMKI)” szövegrész

helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban:

GYEMSZI)” szöveg,

b) 1. §-ában, 3. § (3) bekezdésében az „az EMKI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az „az EMKI-nek” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg,

d) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében az „Az EMKI” szövegrészek helyébe az „A GYEMSZI” szöveg

lép.

18. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai

vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök

klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 23. §

(1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet” szövegrész helyébe az

„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg lép.

19. § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

20. § Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történõ befogadásának alapelveirõl,

feltételrendszerérõl és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és

módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében az „az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek (a továbbiakban: ESKI)” szövegrész helyébe

az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI)”

szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az „Az ESKI-nek” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI-nek” szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében az „Az ESKI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg

lép.

21. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter az egészségügyért való felelõssége körében)

„a) irányítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási

Hivatalt, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet,”

22. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„24. § (1) A Kormány gyógyszerészeti államigazgatási szervként a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és

Szervezetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI) jelöli ki.

(2) A GYEMSZI szakértõként jár el abban a kérdésben, hogy egy vizsgálat klinikai vizsgálatnak, beavatkozással nem járó

vizsgálatnak vagy egyéb orvostudományi kutatásnak minõsül-e.”

(2) Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 7. § (4) bekezdése,

b) 1. mellékletének 8. pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

A Szakértõi Kr. 3. számú melléklete a következõ 8–11. ponttal egészül ki:

[A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése Illetékes állami szerv]

„8. Növényvédõ szer, rovar és rágcsálók irtására alkalmas
anyag maradékának meghatározása élelmiszerben és
egyéb anyagban élelmezés-egészségügyi szempontból

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

9. Állategészségügyi vizsgálatok:
a) állat- és takarmánymérgezésnél állati

hullarész, takarmány-, és méregmaradvány

vizsgálata,

b) állatok oltási balesetei, állatgyógyászati

oltó- és kórjelzõ anyagok vizsgálata

c) állat és takarmányféleség bakteriológiai vizsgálata

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

10. Munkabiztonsági vizsgálatok:
a) súlyos munkabalesetek vizsgálata

b) az egyéni védõeszközök

követelményeirõl és megfelelõségének

tanúsításáról szóló 18/2008.

(XII. 3.) SZMM rendelet 4. § (3) és

(4) bekezdése alapján a 2. és 3. kategóriába

tartozó egyéni védõeszközök

megfelelõségének vizsgálata

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség

11. Gyógyszerek vizsgálata Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)”

2. melléklet az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.

rendelet 1. mellékletében az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program Adatgyûjtések – Adatátvételek cím alatti

táblázat

a) 2120 és 2159 nyilvántartási számokhoz tartozó sorában az „Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet” szövegrész

helyébe a „Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg,

b) 2084, 2086, 2087, 2088, 2100, 2101, 2105, 2108 nyilvántartási számokhoz tartozó sorában az „Országos

Szakfelügyeleti Módszertani Központ” szövegrész helyébe a „Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és

Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg

lép.

10272 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 38. szám



A Kormány 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), c)–d), f)–g) pontjában és (3) bekezdés

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a

következõket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 2/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2/A. § A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggõ munkaköröket a 2. számú melléklet I–II. pontja,

valamint IV. pont 1–2. alpontja tartalmazza.”

2. § A Rendelet a következõ 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. § (1) A 2. számú melléklet IV. pontjában foglalt szociológus és szociálpolitikus munkakörben foglalkoztatott

közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani a szociális munkás végzettséggel,

szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel a Törvény szerinti – szakmai gyakorlat megszerzésére

jogosító – jogviszonyban eltöltött idõt.

(2) Nem kell gyakornoki idõt kikötni a 2. számú melléklet IV. pontja szerinti munkakör tekintetében, ha a besorolás

alapjául

a) jogi szakvizsga,

b) szociális szakvizsga,

c) mérlegképes könyvelõ szakképesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés,

d) okleveles könyvvizsgálói képesítés,

e) doktori fokozat,

f) a tudomány(ok) kandidátusa cím,

g) a tudomány(ok) doktora cím,

h) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat

figyelembe vehetõ, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.”

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Magasabb vezetõnek minõsül

a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetõje, valamint az

intézményvezetõ helyettese,

b) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) fõigazgatója, igazgatója és

c) az Intézet gazdasági vezetõje.

(2) Vezetõnek minõsül

a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetõje és helyettese,

b) az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült

szervezeti egység vezetõje,

c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetõje, a vezetõ gondozó, az intézményvezetõ ápoló, az

osztályvezetõ ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezetõ, a vezetõ pedagógus, a bölcsõdei

tagintézmény-vezetõ,

d) az Intézet igazgatóhelyettese, fõosztályvezetõje, osztályvezetõje és csoportvezetõje.

(3) A magasabb vezetõ beosztásra történõ megbízás feltétele az (1) bekezdés c) pontja szerinti megbízás kivételével

legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,

az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.”

4. § A Rendelet 3/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3/A. § A magasabb vezetõ, vezetõ beosztásra történõ megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll

cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyrõl a megbízást megelõzõen nyilatkozik.”
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5. § A Rendelet a következõ 6. §-sal egészül ki:

„6. § (1) Az Intézetnél – az 5. §-ban foglaltaktól eltérõen – a szociológus, szociálpolitikus, szakreferens, pszichológus,

tudományos tanácsadó munkakört betöltõ közalkalmazottnak „vezetõ szociológus”, „vezetõ szociálpolitikus”, „vezetõ

szakreferens”, „vezetõ pszichológus”, „vezetõ tudományos tanácsadó” cím adományozható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címek adományozásának feltétele

a) a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget igénylõ munkakörben,

munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban

megszerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat és

b) kiválóan alkalmas minõsítés.

(3) A szociális szakvizsga, a doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa cím, a tudomány(ok) doktora cím, a külföldön

szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat megszerzése az adományozás során elõnyt jelent.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott címekhez címpótlék jár, melynek mértéke a pótlékalap 100%-a.”

6. § (1) A Rendelet 9. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési elõírást, akkor az betölthetõ mindazon végzettséggel,

szakképesítéssel, szakképzetséggel, amelyet a Törvény 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben

meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként elõír.”

(2) A Rendelet 9. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Intézetben a közalkalmazott a 2. számú melléklet IV. pontjában nem szereplõ munkakörbe is kinevezhetõ, ha

európai uniós támogatás igénybevételének feltétele olyan munkaköri megnevezés használata, amelyet a 2. számú

melléklet IV. pontja nem tartalmaz. Ebben az esetben

a) meg kell jelölni a közalkalmazott kinevezésében azt a 2. melléklet IV. pontja szerinti munkakört, amely a besorolás

alapját képezi és

b) az a) pont szerinti munkakörre vonatkozó képesítési elõírásokat a közalkalmazottnak teljesítenie kell.

(4) Az Intézetben (fõ)könyvelõ munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez

jogszabályban elõírt szakvizsgával egyenértékûnek kell elismerni:

a) a mérlegképes könyvelõi,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgálói

vizsgát igazoló oklevelet.”

7. § A Rendelet 16. § (2) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:

„(2) Ha a magasabb vezetõi kinevezés – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

szóló 2010. évi CLXXV. törvény alapján – 2011. január 1-jétõl kezdõdõ magasabb vezetõi megbízássá alakult át, a

magasabb vezetõ tekintetében a vezetõi pótlékra vonatkozó rendelkezéseket 2011. január 1-jétõl kell alkalmazni.”

8. § (1) A Rendelet 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) A Rendelet 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

9. § (1) A Rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „szakgondozó” szövegrész helyébe a „szakgondozó, kisgyermeknevelõ”,

b) 7. § (1) bekezdésében a „gondozónak és a szakgondozónak” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelõnek”,

c) 7. § (3) bekezdés e) pontjában a „gondozó, szakgondozó” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelõ”,

d) 8. § a) pontjában a „gondozói és szakgondozói” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelõi”,

e) 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „vezetõ ápoló” szövegrész helyébe az „intézményvezetõ ápoló”,

f) 15. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a „pedagógus” szövegrész helyébe a „pedagógus, a fejlesztõ

pedagógus”,

g) 15. § (6) bekezdésében a „gondozót, szakgondozót” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelõt”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Rendelet

a) 1. § (2) bekezdésének második mondata,

b) 1. § (3) bekezdés a) pontjában az „(a továbbiakban: Szt.)” szövegrész,
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c) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „(a továbbiakban: Gyvt.)” szövegrész,

d) 1. § (3) bekezdés e) és f) pontja,

e) 1/A. § (7) bekezdés b)–c) pontja,

f) 4. §-a,

g) 15. § (6) bekezdésében a „foglalkoztatott közalkalmazottat” szövegrész,

h) 16. § (4) bekezdése,

i) 2. számú mellékletében a „Besorolási elõírások a kinevezések elkészítéséhez” elnevezésû alcím 2. pontjában a

„– a Nemzeti Alaptanterv szerint alapmûveltségi vizsgára épülõ szakképesítéshez kötött munkakört pl. szociális

gondozó és ápoló;” szövegrész.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

1. A Rendelet 2. számú melléklete „I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen” rész 1. pontjában a „diplomás

ápoló” szövegrész helyébe az „ápoló” szöveg lép.

2. A Rendelet 2. számú melléklete „I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen” rész 2. c) pontjában a

(Megnevezés
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J)

„

szociális gondozó, közösségi gondozó * *
„

szövegrész helyébe a

(Megnevezés
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J)

„

szociális gondozó, közösségi gondozó * * * *
„

szöveg lép.

3. A Rendelet 2. számú melléklete „I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen” rész 2. d) pontja helyébe a

következõ pont lép:

(Megnevezés
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J)

„

d) egyéb ágazati munkakörök

diétás nõvér * *

foglalkoztató, munkavezetõ,
foglalkoztatás-szervezõ

* * *

„
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4. A Rendelet 2. számú melléklete „II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen” rész

1. pontjában a

(Megnevezés
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J)

„

szakgondozó * *
„

szövegrész helyébe a

(Megnevezés
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J)

„

szakgondozó * *

kisgyermeknevelõ * *
„

szöveg lép.

5. A Rendelet 2. számú melléklete „II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen” rész

2. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Megnevezés
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J)

„

b kisgyermeknevelõ * * *

szakgondozó *

gondozó * *

segédgondozó * *
„

6. A Rendelet 2. számú melléklete a következõ IV. résszel egészül ki:

„IV. Munkakörök a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben

Megnevezés Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

1. Szakértõi munkaköri csoport

számítástechnikai szervezõ * * * * *

szoftverfejlesztõ informatikus * * * * *

revizor (belsõ ellenõr) * * * * *

közgazdász * * *

szociológus * * *

szociálpolitikus * * *

mérnök * * *

munkavédelmi szakmérnök * * *

manager * * * * *

szervezõ * * * *

felelõs szerkesztõ * * * *

kommunikációs vezetõ * * * * *

programvezetõ, vezetõ koordinátor * * * * *

szakértõ, tanácsadó ellenõr * * * * *

szakreferens * * * * * *

referens * * *

tanácsadó * * * * *

jogász, jogtanácsos * * *

pszichológus * * *
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könyvtáros * * * *

felnõttképzési ügyintézõ, referens * * * *

kutatásvezetõ * * * * * *

kutató-elemzõ * * * * *

tudományos tanácsadó * *

tudományos fõmunkatárs * *

tudományos munkatárs * * *

tudományos segédmunkatárs * * *

egyéb magasan képzett ügyintézõ * *

2. Ügyintézõi munkaköri csoport A B C D E F G H I J

jogi elõadó * *

oktatástechnikus * * *

kommunikációs asszisztens * * * *

programasszisztens, koordinátor * * * *

könyvtáros * * * * *

informatikus, programozó * * * *

informatikus szervezõ * * * *

informatikus, számítógép hálózat üzemeltetõ * * * * *

humánpolitikai szervezõ * * * * *

humánerõ-gazdálkodási ügyintézõ * * * * *

bér- és társadalombiztosítási ügyintézõ * * * * * *

társadalombiztosítási ellenõr * * * * *

gazdasági ügyintézõ * * * * * * *

pénzügyi ügyintézõ * * * *

számviteli ügyintézõ * * * *

mûszaki, igazgatási ügyintézõ * * * *

statisztikai ügyintézõ * * *

(fõ)könyvelõ * * * * *

elõadó * * * * * *

könyvtáros asszisztens * *

asszisztens * * * *

képzési szakasszisztens * * * *

munka- és tûzvédelmi elõadó * * * * *

általános gazdasági ügyintézõ * *

titkársági ügyvivõ * * * * * *

kutatásszervezõ * * * * * *

titkárságvezetõ * * * * * *

3. Irodai és ügyviteli munkaköri csoport A B C D E F G H I J

anyagnyilvántartó * * *

pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó * * * *

titkár(nõ) * * * *

gyors- és gépíró * * *

adminisztrátor * * * *

iratkezelõ, iktató * * *

pénztáros * * * *

adatrögzítõ * * *

kiadványszerkesztõ * * *

4. Szolgáltató jellegû munkaköri csoport A B C D E F G H I J

rendezvényszervezõ szakasszisztens * * * *

személygépkocsi-vezetõ * * *

tehergépkocsi-vezetõ * * *

autóbusz-vezetõ * * *

gondnok * * * * *
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raktáros * * * *

vagyonõr * * *

kazánfûtõ * * *

karbantartó * * * * *

anyaggazdálkodó, anyagbeszerzõ * * * *

5. Kisegítõ munkaköri csoport A B C D E F G H I J

portás, recepciós * * * *

hivatalsegéd, kézbesítõ * * * *

éjjeliõr *

intézménytakarító * * *

segédmunkás * *

betanított munkás *
„

2. melléklet a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

A Rendelet 3. számú mellékletében a

(Munkakör Többletképesítés)

„

szakgondozó egészségügyi fõiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védõnõi szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

„

szövegrész helyébe a

(Munkakör Többletképesítés)

„

szakgondozó egészségügyi fõiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védõnõi szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

kisgyermeknevelõ egészségügyi fõiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védõnõi szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

„

szöveg lép.
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3. melléklet a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A magasabb vezetõ, illetve vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott vezetõi pótléka

I. Magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott vezetõi pótléka

Beosztás megnevezése

Vezetõi pótlék
mértéke

(a pótlékalap
%-ában)

1. A helyi önkormányzatok által fenntartott intézmény intézményvezetõje

a) bentlakásos szociális intézmény intézményvezetõje (ide nem értve a lakóotthon
intézményvezetõjét)

250%

b) szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmény intézményvezetõje 250%

c) szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végzõ intézmény vezetõje 250%

d) szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény intézményvezetõje 200%

e) lakóotthon intézményvezetõje 200%

2. A helyi önkormányzatok által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézmény intézményvezetõjének helyettese

100%

3. Az országos feladatot ellátó, minisztériumi fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmény intézményvezetõje

250%

4. Az országos feladatot ellátó, minisztériumi fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmény intézményvezetõjének helyettese

150%

II. Vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott vezetõi pótléka

Beosztás megnevezése

Vezetõi pótlék
mértéke

(a pótlékalap
%-ában)

1. Az országos feladatot ellátó, minisztériumi fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményben vezetõ beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

150%

2. A helyi önkormányzatok által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézményben vezetõ beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

100%

III. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél magasabb vezetõ, vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott

vezetõi pótléka

Beosztás megnevezése

Vezetõi pótlék
mértéke

(a pótlékalap
%-ában)

1. fõigazgató 350%

2. fõigazgató-helyettes 300%

2. igazgató 250%

3. igazgatóhelyettes 200%

4. fõosztályvezetõ 200%

5. fõosztályvezetõ-helyettes 150%

6. osztályvezetõ 150%

7. osztályvezetõ-helyettes 100%

8. csoportvezetõ 100%
„

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 38. szám 10279



A Kormány 61/2011. (IV. 12.) Korm. rendelete
a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzésére engedély abban az esetben adható, ha a kérelmezõ

a Közösségben a légi járatok mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében, a légifuvarozókra és légi jármûvek üzemben tartóira vonatkozó

biztosítási követelményekrõl szóló, 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint

a légifuvarozókra és légijármûvek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl szóló 785/2004/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2010. április 6-i 285/2010/EU bizottsági rendeletben

(a továbbiakban: 285/2010/EU rendelet) foglaltaknak megfelelõ felelõsségbiztosítással rendelkezik.”

(2) A R. 1. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Légiforgalmi irányítói tevékenység ellátásával összefüggésben a biztosítási fedezetnek legalább halálesetre, testi

sérülésre és vagyoni kárra kell kiterjednie.”

2. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A légiközlekedési tevékenységet végzõ légi jármû üzemben tartója felelõsségbiztosításának összeghatáraira

vonatkozó szabályokat a 785/2004/EK rendelet és a 285/2010/EU rendelet tartalmazza.”

3. § A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ez a kormányrendelet

1. a légifuvarozókra és légi jármûvek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl szóló 2004. április 21-i

785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

2. a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2005. december

20-i 2096/2005/EK bizottsági rendelet;

3. a Közösségben a légi járatok mûködtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 2008. szeptember 24-i

1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

4. a légifuvarozókra és légijármûvek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl szóló 785/2004/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2010. április 6-i 285/2010/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(2) Ez a kormányrendelet

1. a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2005. december

20-i 2096/2005/EK bizottsági rendelet;

2. a légifuvarozókra és légijármûvek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl szóló 785/2004/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2010. április 6-i 285/2010/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 15/2011. (IV. 12.) NGM rendelete
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó
adatok körérõl és az adatokhoz való hozzáférés rendjérõl szóló
49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök

megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

c) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel, és az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. §

c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok körérõl és az

adatokhoz való hozzáférés rendjérõl szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM együttes rendelet

(a továbbiakban: R.) 3. §-ában a „Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti

Adó- és Vámhivatal” szöveg, az 5. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (2)–(3) bekezdésében a „Vám- és

Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg lép.

(2) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Nemzetbiztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NBH)” szövegrész és a (2)

bekezdésében az „az NBH-nak” szövegrész helyébe „az Alkotmányvédelmi Hivatalnak” szöveg lép.

(3) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) és (4) bekezdésében „Rendõrségnek” szövegrész helyébe a „rendõrségnek”

szöveg, a (3) bekezdésében a „Rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg lép.

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

3. § E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 27/2011. (IV. 12.) VM rendelete
a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) adómentes borelõállító: aki a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

2003. CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 80. § (3) bekezdése szerint adómentes bor elõállítására jogosult;

b) borászati üzem: a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.)

2. § 14. pontja szerinti üzem;

c) egyszerûsítettadóraktár-engedélyes: aki a Jöt. 82. §-a (1) bekezdésének rendelkezése alá esõ tevékenységet végez;

d) kereskedelmi minta: kereskedelmi célból kizárólag az érintett termék bemutatásának céljára termékfajtánként

legfeljebb 4,5 liter mennyiségben természetes vagy jogi személy részére átadott minta;

e) mustelõállító: aki 1,2 térfogatszázalékot meg nem haladó tényleges alkoholtartalmú szõlõmustot állít elõ vagy

sûrít;

f) szõlõfelvásárló: aki továbbértékesítés céljából szõlõt vásárol fel, vagy a szõlõ felvásárlását saját nevében más javára

végzi.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a Btv.-ben foglaltak szerint kell értelmezni.

2. Borkísérõ okmány

2. § (1) Belföldi szállítás esetén

a) borszõlõt, szõlõmustot és borászati mellékterméket, valamint az egyszerûsítettadóraktár-engedélyes esetében

szõlõbort borkísérõ okmánnyal,

b) a nem egyszerûsítettadóraktár-engedélyes által szállított szõlõbort a Jöt-ben az ilyen szállításra meghatározott

okmánnyal

lehet szállítani.

(2) A borkísérõ okmányt az köteles kiállítani, aki a terméket szállítja vagy szállításra átadja. A borkísérõ okmányt úgy kell

kitölteni, hogy az adatok jól olvashatóak és megváltoztathatatlanok legyenek. A borkísérõ okmányt nem lehet javítani,

a hibásan kitöltött okmányt áthúzással, dátum és aláírás feltüntetésével érvényteleníteni kell.

(3) Nem kell borkísérõ okmányt kiállítani:

a) a szõlõnek a szõlõterületrõl 70 km-en belüli szállítása esetén;

b) 5 liter vagy annál kisebb névleges térfogatú, címkézett, egyszer használatos záreszközzel ellátott

tárolóedényekben elhelyezett szõlõmustsûrítmény szállításakor, ha a teljes mennyiség nem haladja meg az 5

litert;

c) olyan szõlõbor, szõlõlé esetében, amelyet magánháztartások költöztetésénél tárolóedényben helyeznek el és

nem értékesítésre szánnak;

d) tudományos vagy mûszaki kísérletre szánt termék szállításakor, ha a teljes szállított mennyiség nem haladja meg

a 90 litert;

e) a kereskedelmi minták szállításakor;

f) a hivatalos szervnek vagy laboratóriumnak küldött minták szállításakor, ha azt jegyzõkönyv tanúsítja;

g) ha a természetes személy egyszerûsítettadóraktár-engedélyes az adómentes szõlõborát szállítja, és annak

mennyisége szállítójármûvenként nem haladja meg a 30 litert.

(4) A borászati üzem által szabad forgalomba bocsátott szõlõbor szállítása esetében az értékesítésrõl kiállított számla

borkísérõ okmánynak minõsül, amennyiben az 1. mellékletben meghatározottak szerint az eladóra és vevõre

vonatkozó adatokat, a forgalomba hozatali engedély szerinti termékmegnevezést, a termék ûrtartalmát, darabszámát

tartalmazza.
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(5) Az egységes vámáru-nyilatkozatot borkísérõ okmánynak kell tekinteni az Európai Unió külsõ határán mûködõ

vámhatóságtól a vámkezelést végzõ belterületi vámhatóságig, vagy az Európai Unió külsõ határán mûködõ

vámhatóságtól az adóraktárig történõ szállítás esetén.

3. § A pincébõl közvetlenül végsõ fogyasztóknak termelõi borkimérés keretében értékesített szõlõborra az egyszerûsített

adóraktár engedélyesének borkísérõ okmányt kell kiállítania. Az értékesítés napján az összesen értékesített

mennyiségre egy borkísérõ okmányt kell kiállítani és a borkísérõ okmányhoz csatolt mellékleten részletezni a palackos,

a kannás kiszerelésben, továbbá a kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket.

4. § (1) A borkísérõ okmány formanyomtatványa a vámhatóságnál szerezhetõ be, vagy – a vámhatóságnak a jövedéki adóról

és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló rendelet szerint kiadott engedélye alapján – számítógéppel is elõállítható.

(2) A borkísérõ okmány az 1. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza a mellékletben meghatározott formátum

szerint.

5. § (1) A szõlõmust, a borászati melléktermékek és – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a szõlõbor szállítása esetében –

ideértve a természetes személy egyszerûsítettadóraktár-engedélyes adómentes szõlõborának szállítását is –

alkalmazandó borkísérõ okmány 3 példányból álló szigorú számadású bizonylat, amelynek elsõ példánya a vevõé

(címzetté), második és harmadik példánya az eladóé (feladóé). A szállítás során a borkísérõ okmány elsõ és második

példánya a terméket kíséri. Egy példányt nem kell az eladónak (feladónak) visszaküldeni, a második példányt az átvétel

igazolásával a vevõ (címzett) 8 napon belül köteles visszaküldeni az eladó (feladó) részére. Az adómentes szõlõbor

szállítása esetén az elsõ példány kíséri a terméket.

(2) A borszõlõ, valamint a borászati üzembõl szabadforgalomba bocsátott szõlõbor szállítása esetében a borkísérõ

okmány elsõ példánya a vevõé (címzetté), amely a szállítás során a terméket kíséri. A borkísérõ okmány második és

harmadik példánya az eladóé (feladóé).

6. § (1) Egy borkísérõ okmányt csak egy szállítási mûveletben lehet felhasználni.

(2) Egy borkísérõ okmányt lehet kiállítani egy azonos küldõ féltõl egy azonos címzetthez abban az esetben is, ha

a szállítmány több tétel szõlõborból áll, és azt a borkísérõ okmányhoz csatolt mellékleten részletezik, amely lehet

számla, szállítólevél, vagy az 1. melléklet szerinti pótlap.

3. Pincekönyv

7. § (1) A szõlõfelvásárló a 2. melléklet szerinti pincekönyvet (a továbbiakban: szõlõpincekönyv) köteles a 9. §-ban leírtaknak

megfelelõen vezetni.

(2) A mustelõállító borászati üzem köteles szõlõpincekönyvet a 9. §-ban leírtaknak megfelelõen, valamint a 3. melléklet

szerinti pincekönyvet (a továbbiakban: szõlõbor-pincekönyv), a 10–15. §-ban leírtaknak megfelelõen vezetni.

(3) Az egyszerûsítettadóraktár-engedélyes köteles szõlõbor-pincekönyvet a 10–15. §-ban leírtaknak megfelelõen vezetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben nem említett borászati üzem szõlõbor-pincekönyvet köteles a 16. §-ban foglaltaknak

megfelelõen vezetni.

8. § (1) A szõlõpincekönyv és a szõlõbor-pincekönyv folyamatosan számozott, rögzített lapokból álló formanyomtatvány,

vagy a vámhatóság által a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi

CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendelet szerint engedélyezett olyan számítógépes

nyilvántartás, mely azonos adattartalmú a 2. és 3. mellékletben meghatározott formanyomtatvány adattartalmával.

(2) A szõlõbor-pincekönyv nyilvántartó lapok közül a Betárolt szõlõ nyilvántartó lap, valamint a Termék-elõállítás

nyilvántartó lap kannás és palackos kiszerelés nyilvántartó része különálló nyomtatványként is elõállítható, ha

a nyomtatvány borítóján a szõlõbor-pincekönyv cím alatt feltüntetésre kerül a nyilvántartó rész megnevezése,

továbbá hitelesítési és azonosító részt is tartalmaz. A szõlõbor-pincekönyv nyomtatvány különálló részére is

az (1) bekezdés rendelkezései vonatkoznak.
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(3) A szõlõpincekönyvet és a szõlõbor-pincekönyvet a borászati üzem, vagy szõlõfelvásárló székhelye szerint illetékes

vámhatóság hitelesíti, és a hitelesített pincekönyvekrõl

a) a hitelesítést kérõ nevét,

b) a hitelesítést kérõ adóraktári engedély számát, szõlõfelvásárló vagy mustelõállító esetében a hegyközség által

kiadott azonosító számot,

c) a hitelesítés idõpontját, és

d) a hitelesítés iktatószámát

tartalmazó nyilvántartást vezet.

9. § (1) A mustelõállítónak a saját és a vásárolt szõlõt, a szõlõfelvásárlónak a továbbértékesítés céljából vásárolt szõlõt,

továbbá az általuk átvett borkísérõ okmányokat kell nyilvántartani a szõlõpincekönyvben.

(2) A szõlõpincekönyvben a vásárolt szõlõt szõlõszármazási bizonyítványonként, szõlõfajtánként, felhasználási

jogcímenként, eladónként és – továbbértékesítés esetén – vevõnként kell nyilvántartani.

(3) A szõlõpincekönyvben a szõlõfelvásárló és a mustelõállító által vásárolt és értékesített szõlõt származási

bizonyítvánnyal, valamint felvásárlási jeggyel vagy számlával kell igazolni.

(4) A szüretelt és vásárolt szõlõt hetente, legkésõbb a hét utolsó napját követõ elsõ munkanapon kell

a szõlõpincekönyvbe bevezetni.

(5) A szõlõfelvásárló a lakóhelyén, székhelyén, telephelyén a mustelõállító az elõállítás helyén köteles tartani

a szõlõpincekönyvet és a szõlõbor-pincekönyvet.

10. § (1) A szõlõbor-pincekönyv Betárolt szõlõ nyilvántartó lapjára a feldolgozásra betárolt saját termésû és vásárolt szõlõ

mennyiségét termékmegnevezésenként, termõhelyenként, szõlõfajtánként, potenciális alkoholtartalom szerint,

hetente, legkésõbb a hét utolsó napját követõ elsõ munkanapon kell bevezetni, és a mustelõállítónak

a szõlõ-pincekönyvébõl azonos szõlõfajtán és termékkategórián belül átlag potenciális alkoholtartalomra

összevontan hetente, legkésõbb a hét utolsó napját követõ elsõ munkanapon kell bevezetnie

a szõlõbor-pincekönyvbe. A szõlõ származási bizonyítvány számát a Betárolt szõlõ nyilvántartó lapra legkésõbb

a tárgyév december 15-ig, vagy ezen idõpontot követõ kiadás esetén a kiadást követõ 3 munkanapon belül kell

bejegyezni.

(2) A szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapját a betárolt, valamint az elõállításra kerülõ termékenként,

a termék forgalomba hozatala esetén használandó megnevezésével kell vezetni. A forgalomba hozatali engedéllyel

rendelkezõ borokat a forgalomba hozatali engedélyszám feltüntetésével tételenként külön lapon kell vezetni.

A nyilvántartásnak egyeznie kell a származási bizonyítvánnyal és a forgalomba hozatali engedéllyel igazolt tételekkel

és adatokkal.

(3) A szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapon

a) a fehér és rozé bor elõállítására alkalmas szõlõbõl kinyert, erjesztésre alkalmas (tisztított must) must mennyiségét

hetente, legkésõbb a szõlõ betárolását követõ hét elsõ munkanapján,

b) a vörösbor elõállítására alkalmas szõlõbõl készített törkölyös must mennyiségét hetente, legkésõbb a szõlõ

betárolását követõ hét elsõ munkanapján,

c) a vörösbor esetén az erjedést követõ fejtéssel megállapított seprõs újbor és törköly mennyiségét hetente,

legkésõbb a fejtést követõ hét elsõ munkanapján,

d) a kiterjedt seprõs újbor készletet, amennyiben az erjesztésre alkalmas must bevételezése nem a tényleges

mennyiség megállapításával történt, az erjedést követõen a tényleges készletfelvétellel megállapított seprõs

újbor készletre korrigálva,

e) az elsõ fejtéssel megállapított újbor és borseprõ mennyiségét hetente, legkésõbb a fejtést követõ hét elsõ

munkanapján,

f) a termék-elõállításhoz betárolt szõlõbor mennyiségét hetente, legkésõbb a betárolást követõ hét elsõ

munkanapján

kell nyilvántartásba venni.

(4) A szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapon szõlõbor elõállítása esetén a a 479/2008/EK tanácsi

rendeletnek a szõlõkataszter, a kötelezõ bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyûjtés, a borászati

termékek fuvarozásához szükséges kísérõokmányok, valamint a borágazatban vezetendõ nyilvántartás tekintetében

történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. május 26-i 436/2009/EK bizottsági

rendelet 41. cikk elsõ bekezdése szerinti kezeléseket a mûveletek sorrendjében, a mûvelet pontos megnevezésével,
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a felhasznált anyagok mennyiségének feltüntetésével, a mûvelet elvégzésének dátumával kell bevezetni, legkésõbb

a mûvelet elvégzését követõ hét elsõ munkanapján.

(5) A (4) bekezdésben felsorolt mûveletekhez felhasznált anyagokat a szõlõbor-pincekönyv Kiegészítõ és adalékanyagok

nyilvántartó lapon is szerepeltetni kell.

11. § (1) A szõlõbor esetében a szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapon a pincemûveletek során történt

készletváltozásokat – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – mûveletenként és jogcímenként idõrendi sorrendben kell

vezetni.

(2) A szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapon a pincemûveletek során történt készletváltozásokat

jogcímenként összesítve (egy tételben) havonta, a tárgyhó utolsó napjával lehet bevezetni, ha

a) a készletváltozásokat a 6. melléklet szerint vezetett mûveleti napló alapján állapítják meg, vagy

b) a 20. § (3) bekezdése szerinti átalány-elszámolást alkalmazzák.

(3) Mûveletenkénti veszteség elszámolás esetén legalább

a) fejtés,

b) derítés,

c) szûrés,

d) szeparálás,

e) mustsûrítés,

f) kiszerelés (palackozás)

részletezésben kell az elvégzett mûveletek során keletkezett készletváltozásokat megadni.

(4) A veszteség átalány-elszámolása esetén a szõlõbor készletváltozásai során keletkezett veszteségeket egy tételben,

a tárgyhó végén felvett tényleges készlet alapján kell megállapítani, és a szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás

nyilvántartó lapra bevezetni.

(5) A szõlõmust-sûrítmény és a tartósított must esetében a szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapon

a tisztított must készletváltozásait mûveletenként, illetve jogcímenként az események sorrendjében kell vezetni.

A mûveleteket legalább fejtés, szûrés, sûrítés, tartósítás és kiszerelés részletezésben kell megadni.

(6) A tartályokat a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl,

továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM

rendelet 50. §-ában foglaltak szerint kell jelölni. Az 500 liternél kisebb, azonos ûrméretû tartályok összevontan is

– a darabszám és az azokban tárolható összmennyiség feltüntetésével – nyilvántarthatóak.

12. § (1) A természetes személy egyszerûsítettadóraktár-engedélyesnek az adómentes szõlõbor fogyasztását

a Termék-elõállítás nyilvántartó lapon, a havonta elfogyasztott mennyiséget összesítve, a hónap utolsó napján kell

bejegyeznie.

(2) Az (1) bekezdés szerint összesített mennyiséget a szõlõbor-pincekönyv Adómentes fogyasztás elszámolása

nyilvántartó lapra egy tételben havonta a tárgyhó utolsó napjával kell bevezetni.

13. § (1) A Kiegészítõ és adalékanyagok, valamint a Melléktermékek nyilvántartó lapon a készletváltozásokat jogcímenként –

az idõrendben vezetett nyilvántartás kivételével – havonta, a tárgyhó utolsó napjával kell bevezetni.

(2) Az egyszerûsítettadóraktár-engedélyesnek a pincébõl közvetlenül végsõ fogyasztó részére értékesített szõlõbor

mennyiségét a szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapon a 3. § szerint kiállított borkísérõ okmány

alapján kell bevezetni.

(3) A szõlõbor-pincekönyvet a Termék-értékesítés/Vevõnyilvántartás lapon az értékesítés – az idõrendben vezetett

nyilvántartás kivételével – havonta, a tárgyhó utolsó napjával kell bevezetni.

14. § A szõlõbor-pincekönyv Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartó lapon az elõállításra, tárolásra használt tartályok

változásait hetente, legkésõbb a változást követõ hét elsõ munkanapján kell bevezetni. A tárolótartály javításra

történõ átadásáról-átvételérõl olyan bizonylatot kell kiállítani, amely alapján a tárolótartály egyértelmûen

beazonosítható. A javításra átadott tárolótartályokat a szõlõbor-pincekönyv Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartó

lapon nem kell átvezetni.
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15. § A szõlõbor-pincekönyv Szállítási okmányok nyilvántartó részébe a borászati üzem által a borszõlõ, szõlõmust, szõlõbor

és a borászati melléktermék szállításához átvett szállítási okmányok sorszámtartományát hetente, legkésõbb

az átvételt követõ hét elsõ munkanapján be kell vezetni.

16. § (1) A 7. § (4) bekezdés szerinti esetben a szõlõbor-pincekönyvnek csak a Termék-elõállítás, valamint a Kiegészítõ és

adalékanyagok nyilvántartó lapjait kell események sorrendjében vezetni.

(2) A pezsgõ, minõségi pezsgõ, minõségi illatos pezsgõ elõállítása esetén a szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás

nyilvántartó lapon nyilván kell tartani:

a) a pezsgõsítés dátumát;

b) a minõségi pezsgõk összes terméktípusa esetében a palackozás dátumát;

c) a küvé mennyiségét és minden egyes összetevõjének mennyiségét, valamint tényleges és potenciális

alkoholtartalmát;

d) a felhasznált tirázslikõr mennyiségét;

e) az expedíciós likõr mennyiségét;

f) az elõállított palackok számát, szükség esetén a maradékcukor tartalmára utaló kifejezéssel megadva a pezsgõ

típusát, ha a szóban forgó kifejezés a címkén feltûntetésre kerül.

(3) A likõrbor elõállítása esetén a szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapon nyilván kell tartani:

a) bármely, a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági

termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló

1234/2007/EK rendelet XIb. mellékletének 3e) és 3f) pontjában felsorolt termék hozzáadásának dátumát;

b) a hozzáadott termék mennyiségét.

(4) Pezsgõ, minõségi pezsgõ, minõségi illatos pezsgõ és likõrbor elõállítása esetén a jövedéki termékek

veszteségnormáiról szóló miniszteri rendelet szerinti veszteség számolható el.

17. § A szõlõbor-pincekönyvben

a) a feldolgozott szõlõ mennyiségét – beleértve a bérmunkában végzett feldolgozást is – a szõlõ származási

bizonyítvány második példányával,

b) a termék-elõállítást (szõlõbor, szõlõmust, szõlõmust-sûrítmény) a bor elsõ származási bizonyítvány számának

feltüntetésével,

c) a vásárolt szõlõbort szállítási okmánnyal és bor származási bizonyítvánnyal,

d) az 1,2 térfogatszázalékot meg nem haladó tényleges alkoholtartalmú szõlõmust vásárlását számlával és bor

származási bizonyítvánnyal,

e) a borászati mûveletekhez felhasznált segéd- és kiegészítõ anyagok beszerzését számla másolatával,

f) a szõlõbor értékesítését szállítási okmánnyal,

g) a borászati melléktermékek kötelezõ lepárlásra történõ értékesítését borkísérõ okmánnyal és átvételi

elismervénnyel,

h) a borászati melléktermékek ellenõrzés melletti kivonását borkísérõ okmánnyal, és a szõlõfeldolgozás és

a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl szóló 123/2008. (IX. 16.)

FVM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti bejelentéssel,

i) a szõlõbor megsemmisítését a vámhatóság által kiállított megsemmisítési jegyzõkönyvvel

kell igazolni.

18. § (1) A szõlõbor-pincekönyvet az egyszerûsítettadóraktár-engedélyes az adóraktárában vagy a vámhatósághoz tett

bejelentés alapján a lakóhelyén, számítógépes nyilvántartás esetén az adóraktárában vagy a székhelyén (a központi

ügyvezetés helyén) köteles tartani. Ha a természetes személy egyszerûsítettadóraktár-engedélyes a lakóhelyén tartja

a szõlõbor-pincekönyvét, vagy ha a számítógépes nyilvántartás-vezetés nem az adóraktárban történik,

az adóraktár-engedélyes egy órán belül köteles gondoskodni a szõlõbor-pincekönyv, megfelelõ része nyomtatott

változatának az adóraktárban való hozzáférésérõl a borászati hatóság, a hegybíró, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési

támogatási szerv vagy a vámhatóság helyszíni ellenõrzése esetén. A mustelõállító a szõlõbor-pincekönyvet

az elõállítás helyén köteles tartani.
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(2) A formanyomtatványon vezetett szõlõ- és szõlõbor-pincekönyvet úgy kell kitölteni, hogy az adatok olvashatóak és

megváltoztathatatlanok legyenek. A szõlõ- és szõlõbor-pincekönyvbe bevezetett, hibás adatot áthúzással, a javítás

dátumának feltüntetésével és aláírással lehet érvényteleníteni. A szõlõ- és szõlõbor-pincekönyv vezetésre

kötelezettnek gondoskodnia kell a szõlõ- és szõlõbor-pincekönyv biztonságos helyen történõ õrzésérõl (tartásáról).

19. § (1) A 17. § szerinti bizonylatok a szõlõbor-pincekönyv mellékletét képezik. A vámhatóság a bizonylatokkal kapcsolatos

hiányosságról nyolc napon belül köteles a borászati hatóságot értesíteni.

(2) A pincekönyvben szereplõ mennyiségeket a 2. és 3. mellékletben meghatározott mértékegységek szerint, legalább

két tizedes, de legfeljebb hat tizedes pontossággal, a kerekítésre vonatkozó általános szabályok szerint kell

nyilvántartani.

4. Kihozatal és veszteség elszámolás

20. § (1) A szõlõ feldolgozás során a tényleges lé kinyerést liter seprõs újbor/100 kg szõlõ formában a szõlõpincekönyv

Termék-elõállítás nyilvántartó lapon jelölni kell.

(2) A szõlõbor-pincekönyvben a szõlõmust feldolgozása és a szõlõboron végzett mûveletek során a ténylegesen

keletkezett, de legfeljebb – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 4. melléklet szerinti veszteség, és a melléktermékre

a ténylegesen keletkezett, de legfeljebb az 5. melléklet szerinti mennyiségû seprõ számolható el. A veszteség, és

a melléktermék kihozatal vetítési alapja a mûveletbe bevont termék, tárolás esetén a két mûvelet között mozgatás

nélkül tárolt termékkészlet literben mért térfogata. A mûveleti veszteséget a mûvelet befejezése után, a tárolási

veszteséget – az elõzõ mûvelet óta eltelt idõszakra – a mûvelet megkezdése elõtt, vagy tárgyhavonként, a szállítási

veszteséget a betárolást követõen kell megállapítani.

(3) Az egyszerûsítettadóraktár-engedélyes a mûveletenkénti elszámolás helyett választhatja az átalány-elszámolást is.

Az átalány-elszámolás esetén gazdasági évenként legfeljebb

a) erjedésre az erjesztésre alkalmas szõlõmustra vetítve 2% veszteség, valamint 6% borseprõ,

b) borkezelésre és -tárolásra az egyszer fejtett újbor, illetve a vásárolt és az óbor mennyiségére vetítve 2%

átalányveszteség

számolható el.

(4) Az átalányveszteségen felül elszámolható a szõlõbor kiszerelés (palackozás, kannába töltés) 4. mellékletben

meghatározott vesztesége is, ha a kiszerelést követõ hét elsõ munkanapjáig a kiszerelt mennyiség

a szõlõbor-pincekönyvbe bevezetésre kerül.

(5) Ha a mûveletenkénti veszteség és a melléktermék kihozatal a 4–5. mellékletben meghatározott határokat meghaladja,

a borászati üzem jegyzõkönyvet vesz fel, amelyet öt napon belül megküld a borászati hatóságnak.

(6) Ha a hatósági ellenõrzés a felvett és nyilvántartott mennyiség között eltérést állapít meg, a hatóság megvizsgálja

a tényleges és a nyilvántartott mennyiség közötti eltérés okát, és az ellenõrzést végzõ hatóság a pincekönyvi

nyilvántartást a ténylegesen megállapított mennyiségre módosítja.

5. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) A 7. § (4) bekezdése és a 16. § 2011. május 1-jén lép hatályba.

22. § Hatályát veszti a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001.

(VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet.

23. § (1) A borkísérõ okmány e rendelet hatálybalépését megelõzõen beszerzett 2 példányos formanyomtatványa – a készlet

erejéig – továbbra is felhasználható a borszõlõ, valamint az egyszerûsített adóraktárból szabadforgalomba bocsátott

szõlõbor szállítása esetében.

(2) A pezsgõt vagy likõrbort elõállító borászati üzemnek a szõlõbor-pincekönyvet vagy a számítógépes nyilvántartás

engedélyezésére irányuló kérelmet 2011. április 20-áig kell benyújtania a vámhatósághoz hitelesítés, engedélyezés

céljából. A szõlõbor-pincekönyv hitelesítése és a számítógépes nyilvántartás engedélyezése elõtt megkezdett és

a termelési naplóban szereplõ termék-elõállítást nem kell átvezetni a szõlõbor-pincekönyvbe.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 38. szám 10287



(3) Az e rendelet hatálybalépése elõtt hitelesített pincekönyvet e rendelet szabályai szerint kell vezetni.

(4) A számítógéppel történõ pincekönyvvezetés esetén e rendelet szabályainak legkésõbb 2011. június 30-ig meg kell

felelni.

24. § E rendelet a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szõlõkataszter, a kötelezõ bejelentések, a piaci felügyelethez

szükséges információgyûjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérõokmányok, valamint

a borágazatban vezetendõ nyilvántartás tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket

állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez

A) Borkísérõ okmány formanyomtatványa

1. Eladó (Feladó): (teljes név postai
irányítószámmal)

2. Eladó (Feladó)
engedélyszáma:

3. Bizonylat azonosító:

4. Vevõ (Címzett) engedélyszáma
(amennyiben van):

5. Számla/Szállítólevél száma:Adószám/Adóazonosító jel:

10. Vevõ (Címzett): (teljes név postai
irányítószámmal)

6. Szállítmányozó: 7. Számla/Szállítólevél dátuma:

8. Szállítójármû forgalmi
rendszáma:

9. Szállításra történõ átvétel
igazolása:Adószám/Adóazonosító jel:

11. Kiadás helye: 12. Kiadás dátuma:

13. Termékleírás (a kiszerelés típusa): 14. Forgalombahozatali engedély száma
vagy
Bor származási bizonyítvány száma:

15. Mennyiség: 16. Bruttó tömeg:

17. Nettó tömeg:

18. Rendeltetés helye:

19. Igazolások: 20. Ellenõrzés bejegyzése:

A rovat Eladás igazolása B rovat Átvétel igazolása

Eladó (Feladó) bélyegzõje: Vevõ (Címzett) bélyegzõje:

Kiállító neve: Átvevõ neve:

Kiállítás helye és dátuma: Átvétel helye és dátuma:

Kiállító aláírása: Átvevõ aláírása:

Pótlap a ... számú borkísérõ okmányhoz (több tétel felsorolása esetén)

13. Termék megnevezése és a kiszerelés
ûrtartalma

14. Forgalombahozatali engedély száma
vagy
Bor származási bizonyítvány száma:

15. Mennyiség: 16. Bruttó tömeg:

17. Nettó tömeg:

13. Termék megnevezése és a kiszerelés
ûrtartalma

14. Forgalombahozatali engedély száma
vagy
Bor származási bizonyítvány száma:

16. Bruttó tömeg:

15. Mennyiség: 17. Nettó tömeg:
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BORKÍSÉRÕ OKMÁNY

B) A borkísérõ okmány kitöltése

1. A borkísérõ okmányon a kiadás dátumát az év, hó, nap feltüntetésével kell megadni. Az „Igazolások” és az „Ellenõrzés

bejegyzése” rovat a hatóságok bejegyzései számára szolgál.

2. A számla/szállítólevél számát és dátumát (5. és 7. rovat) csak a borkísérõ okmánnyal nem egy idõben történõ kiállítás

esetén kell kitölteni.

3. A 13. rovatban csak a szõlõtörköly esetében kell a bruttó és a nettó tömeget kitölteni. Elégséges a becsült mennyiség

feltüntetése.

4. A bor származási bizonyítványt, vagy export esetén a forgalombahozatali engedély számát kell feltüntetni (14. rovat).

5. A termékleírást (13. rovat)

5.1. a szõlõbor és a szõlõmust esetében a szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapja szerinti

megnevezéssel,

5.2. borászati melléktermékek esetében a melléktermék fajtájának megjelölését, továbbá

5.3. a termék kiszerelési egysége (kanna, palack, tartály stb.), a kiszerelési egység ûrtartalma, darabszáma feltüntetésével

kell kitölteni. Több tétel esetén a felsorolást a pótlapon kell folytatni.

5.4. 60 liternél nagyobb kiszerelésû termékek fuvarozásánál fel kell tüntetni:

5.4.1. nettó összmennyiséget hl-ben,

5.4.2. a felhasznált szállítóedények számát és névleges térfogatát edényenként.

6. Ha többféle bort értékesítettek, akkor az egyes tételekre vonatkozó részletes adatokat (kiszerelés, mennyiség,

forgalomba hozatali engedély száma vagy bor származási bizonyítvány száma) a borkísérõ okmányhoz csatolt

pótlapon, számlán, szállítólevélen, vagy a 13. rovatban kell megadni.

7. A borkísérõ okmány adattartalmát, az adatok elhelyezését és sorrendiségét nem lehet megváltoztatni, azonban

az egyes rovatok mérete számítógépes elõállítás esetén változtatható.

8. A borkísérõ okmány elõállításához használható papír mérete 210x297 milliméter, az adatok elhelyezésére szolgáló rész

148x210 milliméter, amely számítógépes elõállítás esetén 210x297 milliméteresre is növelhetõ, azonos adattartalom

mellett. A borkísérõ okmány papírjának alapszíne fehér. Cégembléma, cégadatokat tartalmazó fejrész csak a borkísérõ

okmány keretbe foglalt, adatok elhelyezésére szolgáló részen kívül helyezhetõ el.

2. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez

SZÕLÕPINCEKÖNYV
I. Hitelesítési rész

............... iktatószám

Ez a szõlõpincekönyv ___ számozott oldalt tartalmaz.

Hitelesítette:

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

vámhatóság

P. H.

II. Azonosító rész

Szõlõpincekönyv vezetésére kötelezett

Neve

Címe ____ város/község

utca/út/tér hrsz.

Adószáma: _____________

Adóazonosító jele: __________

Nyilvántartási száma: __________
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IV. Átvett borkísérõ okmányok nyilvántartása

Dátum Borkísérõ okmány sorszám tartománya

-tól -ig

3. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez

SZÕLÕBOR-PINCEKÖNYV
I. Hitelesítési rész

.............. iktatószám

Ez a szõlõbor-pincekönyv.......................... számozott oldalt tartalmaz.

Hitelesítette:

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

vámhatóság

P. H.

Dátum: Aláírás:

II. Azonosító rész

Szõlõbor-pincekönyv vezetésére kötelezett

Neve:

Telephelye címe: város/község

utca/út/tér hrsz.

Adószáma:

Adóazonosító jele:

Adóraktári engedélye száma vagy nyilvántartási száma:

Hegyközségi tag kódja:
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4. Adómentes fogyasztás elszámolása ..................................... gazdasági év

Dátum (év, hó, nap) Termékmegnevezés Havi fogyasztás (hektoliter) Összes fogyasztás (hektoliter)

a c e f

Áthozat:

5. Termékértékesítés/Vevõnyilvántartás (Csak az egyszerûsített adóraktár engedélyese vezeti!)

Dátum (év, hó, nap) Bizonylatszám Termékmegnevezés Jogcím
Vevõ Mennyiség

(hektoliter)neve engedélyszáma

a b c d e f g

–
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6. Kiegészítõ és adalékanyagok nyilvántartása (Itt csak a termék-elõállításra vásárolt anyagokat kell nyilvántartani!)

Kiegészítõ adalékanyag neve: Minõségi jellemzõje: Mértékegysége:

Dátum (év, hó, nap) Bizonylat Jogcím Megjegyzés
Mennyiség

bevétel kiadás készlet

a b c d e f g

Áthozat:

Átvitel:

7. Melléktermékek nyilvántartása

Melléktermék neve: Minõségi jellemzõje: Mértékegysége:

Dátum (év, hó, nap) Bizonylat Jogcím Megjegyzés
Mennyiség

bevétel kiadás készlet

a b c d e f g

Áthozat:

Átvitel:
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8. Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartása

Tárolótartály jele Tárolótartály anyaga Tárolótartály ûrtartalma Tárolótartály helye Megjegyzés

a b c d e

9. Szállítási okmány nyilvántartása

Dátum Szállítási okmány megnevezése Szállítási okmány sorszámtartománya

-tól -ig
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4. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez

Veszteségnormák térfogatra

A B

1. Mustsûrítés 3,0%

2. Deszulfitálás 0,2%

3. Erjedés 2,0%

4. Fejtés

4.1. fahordóból fahordóba 0,2%

4.2. fahordóból egyéb tartályba 0,2%

4.3. egyéb tartályból egyéb tartályba 0,1%

5. Hordós bor szállításának veszteségnormája 0,2%

6. Szûrés veszteségnormája 0,2%

7. Szeparálás veszteségnormája 0,1%

8. Palackozás veszteségnormája 2,0%

9. Kannatöltés veszteségnormája 1,0%

10. Tárolás veszteségnormája

10.1. fahordóban 1,56%/év

10.2. egyéb tartályban 0,8%/év

5. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez

Legfeljebb elszámolható seprõ mennyisége:

1. Elsõ fejtés

a) seprõs újbor 6%

b) szamorodni 8%

c) aszú 10%

2. Derítés

a) elsõ derítés után 3%

b) további derítés után 1,5%

6. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez

A mûveleti napló adattartalma

(termékenként a szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapja szerinti bontásban)

1. A mûvelet megkezdésének idõpontja:

2. A mûvelet megnevezése:

3. A mûveletre átadott termék mennyisége és tárolótartály jele:

4. A felhasznált kiegészítõ és adalékanyag megnevezése és mennyisége:

5. A keletkezett melléktermék megnevezése és mennyisége:

6. A mûvelet befejezésének idõpontja:

7. A mûveletbõl átvett termék mennyisége és tárolótartály jele:

8. A vett minta mennyisége:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 38. szám 10299



A vidékfejlesztési miniszter 28/2011. (IV. 12.) VM rendelete
a „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” elõirányzat felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának k)–m)

pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §-ának b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 2. alcím 8. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

(a továbbiakban: Elõirányzat) jogcímcsoportra terjed ki.

2. § Az Elõirányzat az alábbi célokra használható fel:

a) az állami költségvetési szervek, védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok víz-, környezeti és természeti katasztrófa

kárelhárítás esetén, a védelmi készültség elrendelése alapján végzett védekezési, helyreállítási feladataival

összefüggõ többletkiadásaira, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;

b) az állami kártalanítási kötelezettség költségeinek biztosítására;

c) az a) és b) ponttal összefüggõ, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelõ járulékokkal, a

dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott

eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb tevékenységekre;

d) a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történõ közfoglalkoztatási pályázatok saját

erõ költségeire; továbbá

e) az Elõirányzat cél szerinti felhasználása során felmerülõ egyéb járulékos költségekre (rendelkezésre tartási,

kincstári tranzakciós díj megfizetése).

3. § (1) A vidékfejlesztési miniszter az irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel, valamint a kárelhárításban részt vevõ

állami szervekkel – annak irányító szervének bevonásával – támogatási keret-megállapodást, a vízitársulatokkal az

államháztartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével támogatási keretszerzõdést köt.

(2) A támogatási keret-megállapodás vagy a támogatási keretszerzõdés tartalmazza – a számviteli törvény

rendelkezéseinek megfelelõen – az Elõirányzatból történõ pénzügyi lehívások módját, továbbá a beszámolók,

elszámolások elfogadására, valamint az ellenõrzésre vonatkozó rendelkezéseket.

(3) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 56. §

(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a támogatás folyósítására utalással kerül sor, a kincstári számlavezetés és

finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási

adatszolgáltatások rendjérõl szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 38. §-a elõírásainak végrehajtását követõen.

(4) Az Elõirányzat felhasználásával összefüggõen elkülönített, a beszámolási kötelezettségnek megfelelõ naprakész

nyilvántartást kell vezetni.

(5) Az Elõirányzatból folyósított támogatás tényleges felhasználását, az elszámolások szabályszerûségét a Vidékfejlesztési

Minisztérium Ellenõrzési Fõosztálya a 2. § szerinti szervezeteknél ellenõrzi. A Vidékfejlesztési Minisztérium segítséget

nyújt más szervek ellenõrzési szervezeteinek a támogatás felhasználásának és az elszámolások szabályszerûségének

ellenõrzésében.

4. § Az Elõirányzat felhasználása tekintetében a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és

teljesítésigazolás az államháztartásról szóló törvény és az Ámr. szabályai, valamint a védekezésben, helyreállításban

részt vevõ állami és önkormányzati szervek belsõ szabályzatai szerint történik.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni

kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

10300 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 38. szám



IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 23/2011. (IV. 12.) OGY határozata
a Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezetõ, 2002–2010 közötti
– kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó –
döntések vizsgálatára létrehozott országgyûlési vizsgálóbizottság tisztségviselõinek és tagjainak
megválasztásáról szóló 116/2010. (XI. 25.) OGY határozat módosításáról*

1. A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezetõ, 2002–2010 közötti – kiemelten a MÁV Zrt.

szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó – döntések vizsgálatára létrehozott

országgyûlési vizsgálóbizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 116/2010. (XI. 25.) OGY

határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

dr. Dancsó József (Fidesz) helyett

dr. Gruber Attilát (Fidesz)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Móring József Attila s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. április 11-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 89/2011. (IV. 12.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §

(1) bekezdése alapján a vidékfejlesztési miniszter elõterjesztésére

Galbáts Zoltán vízépítõ mérnöknek, a Kõrös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki

igazgatóhelyettes fõmérnökének,

Hoboday-Böröcz András földmérõ mérnöknek, a Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott osztályvezetõjének,

a Geodézia és Kartográfia címû folyóirat szerkesztõjének,

Dr. Izsák Gyula agrármérnöknek, a Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal nyugalmazott

osztályvezetõjének,

Dr. Podmaniczky Gábor agrármérnöknek, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

igazgatójának,

Rácz Károly agrármérnöknek, családi gazdálkodónak, a Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete elnökének,

Dr. Széll Endre agrármérnöknek, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. nyugalmazott tudományos

osztályvezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést,

Dancsházy Zsuzsanna mérnöknek, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárvédelmi

Igazgatóság mérnök-szakértõjének,

Dr. Fekete Endre vegyészmérnöknek, orvos-biológus doktornak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Igazgatóság környezetvédelmi szaktanácsadójának,

Huszár Zoltán agrármérnöknek, a Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság

nyugalmazott osztályvezetõjének,

Kovács István közgazdásznak, a Promen Tanácsadó Kft. cégvezetõjének, a Pannon Projektum Bt. ügyvezetõjének,

az Oszkói Hegypásztor Kör elnökének,

Laki József építõmérnöknek, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mûszaki

igazgató-helyettes fõmérnökének,

Lipcsey Zoltán Attila közgazdásznak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gazdasági

igazgató-helyettesének,

Németh Lászlónak, vízellátási és csatornázási mérnöknek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

nyugalmazott szakmérnökség vezetõ-helyettesének,

Dr. Szánthó Tibor állatorvosnak, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi

Igazgatósága kerületi fõállatorvosának,

Dr. Szeõke Kálmán növényvédelmi zoológusnak, a Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és

Talajvédelmi Igazgatóság nyugalmazott mérnök-szakértõjének,

Dr. Tüske Ferencnek, a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Élelmiszerlánc-biztonsági és

Állategészségügyi Igazgatóság nyugalmazott állatorvosának,

Varga András agrármérnöknek, a Kölesdi Agrár Kft. ügyvezetõjének,

Zoltai Anna Ilona élelmiszer-biztonsági szakmérnöknek, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer-

és Takarmánybiztonsági Igazgatóság osztályvezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést,
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Tandiné Terenyi Magdolnának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyintézõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2011. február 25.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. március 8.

Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/00909/2011.

A köztársasági elnök 90/2011. (IV. 12.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

100. §-ának a) pontja alapján, a fenntartóval egyetértésben, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára az Andrássy Gyula Budapesti

Német Nyelvû Egyetemen

Dr. Masát András egyetemi tanárt

2011. március 15-tõl 2014. március 14-ig terjedõ idõtartamra

megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2011. március 11.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. március 16.

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/01318/2011.
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A Kormány 1081/2011. (IV. 12.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény (a továbbiakban:

Egyezmény) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének – a

megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény végleges szövegének

megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását;

4. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény végleges szövege megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1082/2011. (IV. 12.) Korm. határozata
a Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban:

Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének

– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének

megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány a

nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1083/2011. (IV. 12.) Korm. határozata
a költségvetési fõfelügyelõk és költségvetési felügyelõk kirendelésérõl

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 46/A. § (1) bekezdése alapján

a) költségvetési fõfelügyelõt rendel ki

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához,

a Budapesti Corvinus Egyetemhez,

a Pécsi Tudományegyetemhez;

b) költségvetési felügyelõt rendel ki

a Nyugat-magyarországi Egyetemhez,

a Károly Róbert Fõiskolához,

a Szolnoki Fõiskolához,

az Országos Idegtudományi Intézethez.

2. A Kormány felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy az Áht. 46/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési

fõfelügyelõk és költségvetési felügyelõk megbízásáról gondoskodjon.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1084/2011. (IV. 12.) Korm. határozata
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2011. évi egységes területalapú
támogatáshoz (SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítõ támogatás (top up) forrásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2011. évi egységes területalapú támogatás

(SAPS) nemzeti forrásból legfeljebb 100 százalékpontig történõ kiegészítése céljából – a közös agrárpolitika keretébe tartozó,

mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a

mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és

a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. január 19-i

73/2009/EK tanácsi rendelet 132. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében – a vidékfejlesztési miniszter

a 2012. évi költségvetés terhére 38 milliárd forint összeghatárig rendeletben kötelezettséget vállaljon.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozata
az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram
keretösszegének felemelésérõl

1. A Kormány egyetért azzal, hogy

a) a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) 15 milliárd forint

keretösszeggel meghirdesse az Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot (a továbbiakban: Program); a Programban

azon a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében

meghatározott KKV kritériumoknak megfelelõ vállalkozás vehet részt, amely az alábbi tevékenységek

valamelyikét végzi:

aa) mezõgazdasági termelõ tevékenység;

ab) halgazdálkodási tevékenység;

ac) baromfi- és sertés ágazatban termeltetõ tevékenység, amelynél feltétel a hitelfelvétel indokoltsága

tekintetében a tevékenység szerinti országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlása és a

termeltetési szerzõdések megléte;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. április 30.

b) az MFB Zrt. az a) pontban szereplõ vállalkozások számára a Program keretében a Magyar Fejlesztési Bank

Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB Tv.) 2. §-a szerint a Kormány határozata

alapján – a piaci elégtelenségek mérséklése érdekében – éven túli lejáratú forgóeszköz hitelt finanszírozzon,

amely elsõsorban a piaci elégtelenségek miatt kárt szenvedõ, az a) pont szerinti tevékenységet folytató piaci

szereplõk forráshoz jutását biztosítja;

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

c) a Program finanszírozásához az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett, euróban meghatározott éven túli

lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan 15 milliárd forint mértékig

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 47. §-ának (3) bekezdésében

meghatározott keret terhére az MFB Tv. 5. §-ának (2) bekezdése alapján a nemzetgazdasági miniszter az MFB

Zrt-vel árfolyam-fedezeti megállapodást kössön; a Program futamideje az árfolyam-fedezeti megállapodás

szempontjából 4 év; az árfolyam-fedezeti megállapodás jelen határozat hatálybalépésének napján a Magyar

Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik.

Felelõs nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

2. Az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramról szóló 1238/2010. (XI. 16.) Korm. határozat

a) 1. a) alpontjának helyébe a következõ szöveg lép:

„a) a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) a 2010. évi rendkívüli

események miatt az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár

tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés d), f) és g) pontja

alapján elháríthatatlan külsõ oknak (vis maior) minõsülõ események miatt kárt szenvedett mezõgazdasági termelõ

vállalkozások számára 11 milliárd forint keretösszeggel meghirdesse az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramot

(a továbbiakban: Program), amely éven belüli és éven túli mezõgazdasági célú hitel kiváltására is felhasználható;

a Programban az a mezõgazdasági termelõ vállalkozás vehet részt, amely az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior)

fennállását, vagy az agrárkár-enyhítõ juttatásra való jogosultságát a jogszabályban meghatározottak szerint igazolja;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. április 30.”
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b) 1. c) alpontjának helyébe a következõ szöveg lép:

„c) a Program finanszírozásához az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett, euróban meghatározott éven túli

lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan 11 milliárd forint mértékig a

Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 47.§-ának (3) bekezdésében

meghatározott keret terhére az MFB Tv. 5. §-ának (2) bekezdése alapján a nemzetgazdasági miniszter az MFB Zrt.-vel

árfolyam-fedezeti megállapodást kössön; a Program futamideje az árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából

6 év; az árfolyam-fedezeti megállapodás a 6 milliárd forint tekintetében 2010. november 16-án, az 5 milliárd forint

tekintetében pedig, az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetésérõl és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior

Hitelprogram keretösszegének felemelésérõl szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat hatálybalépésének napján,

a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1086/2011. (IV. 12.) Korm. határozata
a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, valamint a vízitársulatok
2011. évi közfoglalkoztatási költségei önrészének biztosításáról

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. §-ának és a 9. számú

mellékletének 2. pontja alapján jóváhagyja a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „Víz-, környezeti és természeti

katasztrófa kárelhárítás” fejezeti kezelésû elõirányzat (20. cím, 2. alcím, 8. jogcímcsoport) 1276,3 millió forint összeggel

történõ túllépését.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanácsról

1. A Kormány a magas szintû közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bûnözés visszaszorítása, a bûnözést kiváltó

jelenségek, a bûnalkalmak és a bûnelkövetõk ellen történõ következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek

erõsítésére, továbbá a bûnmegelõzés új modelljének hatékony mûködtetésére, valamint a bûnmegelõzés érdekében

szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására a központi államigazgatási szervekrõl,

valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján

létrehozza a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanácsot.

2. A Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács (a továbbiakban: NBT) feladatai:

a) a legújabb tudományos eredményekre figyelemmel kidolgozza és a Kormány elé terjeszti a társadalmi

bûnmegelõzés új nemzeti stratégiájának a tervezetét;

b) összehangolja a társadalmi bûnmegelõzés új nemzeti stratégiájának a megvalósítását, ennek keretében

közremûködik a társadalmi bûnmegelõzést megvalósítani hivatott cselekvési tervek kidolgozásában és

figyelemmel kíséri azok gyakorlati megvalósulását;

c) javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára a társadalmi bûnmegelõzési programok és feladatok megvalósítását

szolgáló erõforrások elosztására és felhasználására;

d) kezdeményezi és ösztönzi a bûnözést gerjesztõ folyamatok és a bûncselekmények elkövetését elõsegítõ okok,

körülmények ellen ható intézkedéseket;

e) kezdeményezi a társadalmi bûnmegelõzés különbözõ területeit érintõ jogszabályok megalkotását, valamint

véleményezi az e tárgykört érintõ jogszabályok és más kormányzati intézkedések tervezeteit, azok

hatálybalépését követõen közremûködik a végrehajtás folyamatos ellenõrzésében;

f) összehangolja a központi közigazgatási, valamint a rendvédelmi szervek társadalmi bûnmegelõzéssel

összefüggõ tevékenységét, segíti a helyi bûnmegelõzési szervezetek szakmai tevékenységét;

g) együttmûködik a külföldi és a nemzetközi bûnmegelõzési szervezetekkel;

h) közremûködik a magyarországi közigazgatási, valamint rendvédelmi szervek, illetve a helyi bûnmegelõzési

szervezetek külföldi és nemzetközi bûnmegelõzési szervezetekkel történõ együttmûködésének a

koordinációjában;

i) közremûködik az egységes országos bûnmegelõzési felvilágosító és tájékoztatási rendszer, valamint a társadalmi

bûnmegelõzési képzés szakmai követelményei kialakításában;

j) tevékenyen közremûködik a társadalmi és a rendészeti bûnmegelõzés magyarországi és külföldi legjobb

gyakorlatainak elterjesztésében, segíti a társadalmi bûnmegelõzés szakmai ismereteinek, valamint

magyarországi és külföldi legjobb gyakorlatainak a rendészeti oktatásban és a képzésekben történõ

hasznosítását;

k) részt vesz a Kormány társadalmi bûnmegelõzési programjának, valamint a társadalmi bûnmegelõzés és a

bûnözés elõzõ évi helyzetét értékelõ jelentésének az elkészítésében;

l) közremûködik a rendészeti bûnmegelõzés és áldozatsegítés, valamint a rendészeti szervek, illetve a rendészeti

oktatási és tudományos tevékenységet végzõ intézmények bûnmegelõzési munkájának a támogatásában;

m) a büntetõpolitika és a bûnmegelõzés elvi megalapozását segítõ hatékonysági vizsgálatokkal és módszertani

tanulmányokkal támogatja a Kormány közbiztonsági célkitûzéseinek a megvalósítását;

n) közremûködik a társadalmi bûnmegelõzés szakmai törekvései érdekében szükséges és indokolt projekteknek az

erre a célra rendelkezésre álló forrásokból pályázati úton elnyerhetõ támogatásban történõ részesítésében.

3. Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:

a) Az NBT létszáma – az NBT elnökét és társelnökeit is beleértve – legfeljebb tizennyolc fõ.

b) Az NBT elnöke a miniszterelnök által kinevezett személy.

c) Az NBT társelnökei a belügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter.
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d) Az NBT további egy-egy tagjára

da) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyért felelõs államtitkára,

db) a Nemzeti Erõforrás Minisztérium oktatásért felelõs államtitkára,

dc) a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkára,

dd) a Belügyminisztérium helyi önkormányzatokért felelõs államtitkára,

de) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,

df) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának vezetõje,

dg) az országos rendõrfõkapitány,

dh) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelõs államtitkára,

di) a vidékfejlesztési miniszter

tesz javaslatot.

e) A Kormány felkéri

ea) a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét,

eb) a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét,

ec) a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét,

ed) az Országos Polgárõr Szövetség elnökét,

ee) a Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület elnökét,

ef) az Országos Roma Önkormányzat elnökét

az NBT további egy-egy tagjára történõ javaslat megtételére.

f) Az NBT tagjának javasolt személyt a belügyminiszter határozatlan idõre nevezi ki az NBT tagjává.

g) Az NBT elnökének személyére a belügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter együttesen tesz

javaslatot a miniszterelnöknek.

4. Az NBT tagság megszûnése:

a) Az NBT-ben fennálló tagság megszûnik az NBT tagjának

aa) lemondásával,

ab) kinevezése visszavonásával.

b) A belügyminiszter az NBT tagjának kinevezését a tagra javaslatot tevõvel történt egyeztetést követõen a tag

szakmai alkalmatlansága vagy a tagsággal járó kötelezettségek legalább 90 napig történõ elhanyagolása esetén

vonhatja vissza. A kinevezés visszavonása azonnali hatályú.

c) Ha ez a határozat mást nem ír elõ, a lemondás az NBT tagjának a belügyminiszterhez intézett nyilatkozatával

történik, ami bármikor, indokolás nélkül elõterjeszthetõ. A lemondás azonnali hatályú.

d) Az NBT elnöke a lemondását a belügyminiszteren keresztül a miniszterelnökhöz nyújtja be. A belügyminiszter az

NBT elnökének lemondásáról haladéktalanul tájékoztatja a közigazgatási és igazságügyi minisztert. Egyebekben

az NBT elnökének lemondására a c) alpontban írtakat kell alkalmazni.

e) Az NBT-ben viselt tagság bármely okból történõ megszûnése esetén a belügyminiszter haladéktalanul, de

legkésõbb a megszûnéstõl számított 30 napon belül felkéri a javaslattételre jogosultat az NBT új tagjára

vonatkozó javaslat megtételére. Az NBT tagja kinevezésének visszavonása esetén a belügyminiszter a

visszavonással egyidejûleg kéri fel a javaslattételre jogosultat az NBT új tagjára vonatkozó javaslat megtételére.

f) Az NBT elnökének lemondása esetén a belügyminiszter a lemondás miniszterelnöknek történõ megküldésével

egyidejûleg, ha ez nem lehetséges, akkor legkésõbb a lemondás megküldését követõ 30 napon belül, a

közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttesen tesz javaslatot az NBT új elnökének a kinevezésére. Az NBT

elnöke tagságának más okból történõ megszûnése esetén a belügyminiszter haladéktalanul, de legkésõbb a

megszûnéstõl számított 30 napon belül a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttesen javaslatot tesz a

miniszterelnöknek az NBT új elnökének a kinevezésére.

5. Az NBT tagja az NBT-ben ellátott tevékenységért nem részesül díjazásban, vagy költségtérítésben.

6. Az NBT maga állapítja meg és fogadja el az ügyrendjét, amit a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben

a belügyminiszter hagy jóvá.
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7. Az NBT ülései:

a) Az NBT szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülést tart. Az NBT üléseit az NBT elnöke hívja össze és

vezeti.

b) Az NBT ülésein az NBT elnökének meghívására tanácskozási joggal részt vehet olyan személy is, aki nem tagja az

NBT-nek.

c) Az NBT ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesz

ca) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének képviselõje,

cb) a bûnmegelõzés, az áldozatsegítés, valamint a közbiztonság fenntartása területén mûködõ, e feladatokat az

ország egész területére kiterjedõ illetékességgel alaptevékenységként ellátó, az NBT tagjára vonatkozó

javaslattételi joggal nem rendelkezõ, e határozatban elõírtaknak megfelelõen regisztrált társadalmi

szervezeteket képviselõ egy-egy fõ.

d) A belügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert az NBT ülésein az általa meghatalmazott,

állásfoglalásra jogosult személy képviselheti.

8. Az NBT igazgatási és adminisztratív feladatait az NBT titkársága (a továbbiakban: titkárság) látja el. A titkárság

mûködtetésérõl a Belügyminisztérium gondoskodik. A titkárság vezetõje (a továbbiakban: titkárságvezetõ)

tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesz az NBT ülésein.

9. A titkárságvezetõ az európai bûnmegelõzési hálózat (EUCPN) létrehozásáról és a 2001/427/IB határozat hatályon kívül

helyezésérõl szóló 2009. november 30-i 2009/902/IB tanácsi határozattal létrehozott európai bûnmegelõzési hálózat

helyettes nemzeti képviselõje, a titkárság az európai bûnmegelõzési hálózat egyik nemzeti kapcsolattartó pontja.

10. A titkárság mûködteti az NBT honlapját és regisztrálja a 7. pont cb) alpontjában meghatározott társadalmi

szervezeteket, ennek érdekében a honlapon a regisztrációra irányuló kérelemre vonatkozó felhívást tesz közzé.

A titkárság a regisztrációt követõen felhívja a társadalmi szervezetet arra, hogy jelölje ki az NBT ülésein részt vevõ, a

képviseletére feljogosított személyt.

11. Az NBT elnöke képviseli az NBT-t, gondoskodik a társadalmi bûnmegelõzés érdekében a hatékony társadalmi és

szakmai együttmûködési kapcsolatokról, valamint biztosítja a rendszeres tájékoztatást.

12. Az NBT munkáját a belügyminiszter a titkárság útján szervezi meg és hangolja össze.

13. A belügyminiszter évente beszámol a Kormánynak az NBT mûködésérõl és tájékoztatást ad a bûnözés elõzõ évi

alakulásáról, valamint a bûnözéskezelési intézkedések hatékonyságáról.

14. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

15. Hatályát veszti

a) a bûnmegelõzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló

1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat,

b) a bûnmegelõzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló

1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1066/2003. (VII. 18.) Korm. határozat,

c) a bûnmegelõzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló

1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1051/2004. (V. 25.) Korm. határozat.

16. Átmeneti és záró rendelkezések:

a) A belügyminiszter az NBT tagjának javasolt személyeket e határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül

kinevezi az NBT tagjának, ennek érdekében e határozat hatálybalépését követõ 10 napon belül felkéri a

javaslattételre jogosultakat az NBT tagjára vonatkozó javaslat 10 napon belül történõ megtételére.

b) A belügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter e határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül

együttesen javaslatot tesznek a miniszterelnöknek az NBT elnökének kinevezésére.

c) Az NBT alakuló ülését az NBT elnöke a kinevezését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 30 napon belül

összehívja.

d) A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról szóló 1002/2007. (I. 18.) Korm. határozat 13. pont c) alpontjában az „az

Országos Bûnmegelõzési Bizottság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 30/2011. (IV. 12.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között légimarsallok alkalmazásáról szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a belügyminiszter és a külügyminiszter együttes elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült

Államok között légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott

szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

3. felhívom a belügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetésérõl szóló

törvény tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány

elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Országos Választási Bizottság 33/2011. (IV. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. április 4-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Dr. F. J. és Dr. G. K.

magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozók 2011. március 7-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási

Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)

2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés alkosson törvényt arra, hogy a „KÉRDÉSEK AZ ÚJ ALKOTMÁNYRÓL” kérdõíven

visszaküldött válaszokat a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara Elnöksége, mint közjegyzõkbõl álló testület összesítse és az

így kapott eredményrõl állítson ki tanúsítványt, majd e tanúsítványt küldje meg az új Alkotmány elfogadása elõtt

valamennyi országgyûlési képviselõnek.”

Az Országos Választási Bizottság szerint a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

Eszerint a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen válaszolni.

Nem tekinthetõ egyértelmûnek az a kezdeményezés, amely több kérdést tartalmaz, amelyekrõl a választópolgárnak

nincs módja külön-külön véleményt nyilvánítani. Jelen esetben az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés több alkérdésbõl

tevõdik össze, így a kérdésre (kérdésekre) nem lehet egy „igen”-nel vagy „nem”-mel felelni.
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Továbbá a Testület megállapítja, hogy a népszavazási eljárás jogszabályokban meghatározott idõtartamára és

folyamatára tekintettel a népszavazásra feltenni kívánt kérdés lehetetlen célra irányul, ezáltal a kérdés a Testület

álláspontja szerint értelmezhetetlen, nem egyértelmû. A kérdés hitelesítése esetén az aláírásgyûjtésre rendelkezésre

álló határidõ a népszavazásra feltenni kívánt kérdés tárgyán több hónappal túlmutatna, a választópolgároknak pedig

egy, már idejétmúlt kérdés támogatásáról kellene dönteniük.

Fentiek értelmében a kérdés nem felel meg sem a választópolgári, sem a jogalkotói egyértelmûség követelményének.

Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § a) és c) pontjai alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés

hatáskörébe és megfogalmazása sem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív

mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Nsztv. 10. § a) és c) pontjain, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának

(1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke

Az Országos Választási Bizottság 34/2011. (IV. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. április 4-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva J. Cs. magánszemély

(továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a

következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. Beadványozó 2011. március 16-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az

országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy büntetõeljárásokban a büntethetõség alsó korhatára 12 év legyen?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által beadott aláírásgyûjtõ ív a törvényben

meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek

eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

II. A határozat az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának

(1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 35/2011. (IV. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. április 4-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva V. P. magánszemély

(továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazás tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. március 17-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy se az alkotmány, sem egyéb törvények ne tehessék lehetõvé, hogy olyanok dönthessenek

szavazataikkal az ország és lakossága sorsáról, akik magyarországi életvitelük hiányában sem gazdaságilag, sem

politikailag nem érintettek döntéseik következményeiben?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazáson feltenni kívánt kérdés a Magyar

Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) módosítására irányul.

Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999.

(XII. 21.) AB, 50/2001.(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására, csak az

Alkotmányban elõírt eljárási rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom által [Alkotmány 24. §

(3) bekezdés] kerülhet sor. Az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett

népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. §

(1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a

népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a

népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag

egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni. A kérdés

egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az

Országgyûlés — az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint — el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási

kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés nem felel meg az

egyértelmûség követelményének, mert megfogalmazása túlságosan összetett, nem egyértelmû, több kérdést

tartalmaz, amelyek a szabályozás mikéntjérõl, az érintett személyi körrõl, a gazdasági és politikai érintettségükrõl, az

ország és lakosság sorsáról történõ döntésrõl egyaránt szólnak.

Nem felel meg továbbá a kezdeményezés az egyértelmûség követelményének azért sem, mert azok egyes fogalmi

elemei önmagukban sem egyértelmûek. Nem állapítható meg, hogy a beadványozó mit ért magyarországi „életvitel”

kifejezés alatt, milyen személyi kört kíván kizárni, és pontosan mibõl. Nem állapítható meg továbbá az sem

egyértelmûen, hogy beadványozó mit ért a gazdasági és politikai érintettség alatt. A beadványozó által feltenni kívánt

kérdés több szempontból sem egyértelmû megfogalmazása miatt nem állapítható meg, hogy egy eredményes

népszavazást követõen milyen tartalmú törvény megalkotására lenne a jogalkotó köteles.

Az Országos Választási Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy a kérdésben nem lehet országos népszavazást

tartani, illetve a népszavazásra szánt kérdés nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, így a Bizottság az

Nsztv. 10. § b) és c) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 38. szám 10313



II. A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b), c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a

jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke

Az Országos Választási Bizottság 36/2011. (IV. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. április 4-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Dr. Huber Károly (továbbiakban:

beadványozó) által a Felelõs Társadalomért Alapítvány (1074 Budapest, Rákóczi út 80.) képviseletében benyújtott

országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. március 24-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy kizárólag a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar

állampolgárok rendelkezzenek választójoggal az országgyûlési képviselõk választásán?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazáson feltenni kívánt kérdés az Alkotmány

módosítására irányul. Az Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) AB határozatában leszögezte, hogy alkotmánymódosítás

csak a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényben (a továbbiakban: Alkotmány) elõírt eljárási

rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom által [Alkotmány 24. § (3) bekezdés] történhet.

Az Alkotmány módosítására, illetve az Alkotmány egyes rendelkezéseinek a jövõbeni megváltoztathatóságának

kizárására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §

(1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének sem felel meg. A népszavazásra feltenni kívánt kérdés

megtévesztõ, mivel a választópolgárok számára azt a téves látszatot kelti, mintha a jelenlegi szabályozás szerint a

Magyar Köztársaság területén lakóhellyel nem rendelkezõ nagykorú magyar állampolgár is rendelkezne

választójoggal az országgyûlési képviselõk választásán. Ugyanakkor a Magyar Köztársaság Alkotmányának 70. §

(1) bekezdése egyértelmûen megfogalmazza, hogy az országgyûlési képviselõk választásán annak van választójoga,

aki nagykorú, magyar állampolgár és a Magyar Köztárság területén lakóhellyel rendelkezik.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani és a

népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, így a Bizottság az Nsztv.

10. § b) és c) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.
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II. A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, a 70. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) és c) pontján, 13. §

(1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke

Az Országos Választási Bizottság 37/2011. (IV. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. április 4-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Dr. Huber Károly

(a továbbiakban: beadványozó) által a Felelõs Társadalomért Alapítvány (1074 Budapest, Rákóczi út 80.)

képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. március 24-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz

az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti

hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy egy új alkotmány törvénybe foglalhatóságáról mindenkor országos népszavazás döntsön?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazáson feltenni kívánt kérdés a Magyar

Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) módosítására irányul.

Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999.

(XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására, csak

az Alkotmányban elõírt eljárási rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom által [Alkotmány 24. §

(3) bekezdés] kerülhet sor. Az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett

népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §

(1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének sem felel meg. A népszavazásra feltenni kívánt kérdésben

szereplõ „törvénybe foglalhatóság” kifejezés sem a választópolgár, sem a jogalkotó számára nem értelmezhetõ, hiszen

az Alkotmány Országgyûlés általi elfogadását követõen, azt törvénybe foglalja, nem világos, hogy ehhez képest mi

lenne a beadványozó célja egy népszavazás kezdeményezésével.

Az Országos Választási Bizottság a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy a kérdésben nem lehet országos

népszavazást tartani, és a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,

így a Bizottság az Nsztv. 10. § b) és c) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, a 70. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) és c) pontján, 13. §

(1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 38/2011. (IV. 12.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. április 4-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

(a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva W. K. magánszemély

(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a

következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett

kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,

Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. Beadványozó 2007. november 22-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az országos népszavazásról és népi

kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.

Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy pénznyerõ automatát továbbra is csak játékteremben és játékkaszinóban lehessen

üzemeltetni?”

Az Országos Választási Bizottság 493/2007. (XII. 18.) OVB határozatával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív

mintapéldányának hitelesítését. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor 74/2008. (V. 22.) AB határozatával

megsemmisítette az OVB határozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.

Az új eljárás lefolytatása során az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy az Alkotmánybíróság határozatát

követõen új tény merült fel: az Országos Választási Iroda vezetõje 2008. május 29-én hitelesítési záradékkal látta el azt

az aláírásgyûjtõ ívet, ami az alábbi kérdést tartalmazta:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelen kérdésben tartott népszavazást követõ év január 1-jétõl pénznyerõ automatát csak

játékkaszinóban lehessen üzemeltetni?”

Az aláírásgyûjtésre rendelkezésre álló határidõ 2008. szeptember 29-én zárult le.

Az Országos Választási Bizottság tekintettel arra, hogy a hitelesített kérdésben az aláírásgyûjtésre rendelkezésre álló

határidõ a megismételt eljárás idõpontjában még nem telt el, továbbá a hitelesített, illetve a megismételt eljárásban

vizsgált (hitelesíteni kért) kérdések tartalmilag azonosak, az Nsztv. 12. § c) pontjában foglaltak alapján az aláírásgyûjtõ

ív hitelesítését 208/2008. (VI. 25.) OVB határozatával megtagadta.

A határozattal szemben 2008. július 3-án kifogást terjesztettek elõ.

II. Az Alkotmánybíróság 13/2011. (III. 23.) AB határozatával az OVB 208/2008. (VI. 25.) határozatát megsemmisítette, és az

Országos Választási Bizottságot új eljárás lefolytatására kötelezte. Indokolásában kifejtette, hogy az Országos

Választási Bizottság megismételt eljárásban hozott határozatában jelzett – az aláírások összegyûjtésére rendelkezésre

álló – határidõ az Alkotmánybíróság fent hivatkozott határozatának meghozatala idõpontjában már eltelt és az Nsztv.

12. §-ában foglalt, a kérdés hitelesítésének törvényi akadályát képezõ egyéb törvényi feltételek sem állnak fenn, a

hitelesített kérdésben nem került sor országos népszavazás elrendelésére, illetve megtartására.

10316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 38. szám



Az Országos Választási Bizottság jelen eljárása során nem merült fel korábbi határozatában foglaltakhoz képest egyéb az

elutasítást megalapozó körülmény, ezért figyelemmel az Alkotmánybíróság 13/2011. (III. 23.) számú határozatában

foglaltakra megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni

kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

III. A határozat az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén

alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság

elnöke
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: dr. Kovács Mónika megbízott ügyvezetõ igazgató.
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