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II. Tör vé nyek

2011. évi XXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, légimarsallok
alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött,  
légimarsallok alkalmazásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hivatalos magyar és angol nyelvû szövege a következõ:

„MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÖTT LÉGIMARSALLOK
ALKALMAZÁSÁRÓL
A Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok („Felek”)
a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, 1944. december 7-én kelt Egyezmény („Chicagói Egyezmény”) Szerzõdõ
Államaiként;
azzal a szándékkal, hogy a Chicagói Egyezmény 17. függelékében, különösen, annak 4.7.4, 4.7.5 és 4.7.7 pontjaiban
foglalt rendelkezéseknek megfeleljenek,
a légijármûvek fedélzetén elkövetett bûncselekményekrõl és egyéb cselekményekrõl szóló, Tokióban, 1963.
szeptember 14-én aláírt Egyezmény („Tokiói Egyezmény”) Szerzõdõ Államaiként,
megállapodnak abban, hogy engedélyezik a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok légimarsalljainak
alkalmazását a kombinált légi szolgáltatást végzõ, az egyik Fél által lajstromozott, a Felek területére, területérõl vagy
területei között közlekedõ légi jármûveken.

1. cikk
Cél és fogalommeghatározások

1. Jelen Megállapodás célja, hogy növelje a Felek területére, területérõl vagy területei között mûködõ kombinált légi
szolgáltatás biztonságának hatékonyságát azáltal, hogy megteremti a légimarsallok meghatározott járatokon történõ
alkalmazásának kereteit. Mindkét Fél fenntartja annak eldöntésével kapcsolatos hatáskört, hogy az általa lajstromozott 
légi jármûveken alkalmaz-e légimarsallt.

2. Jelen Megállapodás alkalmazásában:
a) „Légimarsall” a Küldõ Állam Kormánya által alkalmazott, kiképzett és akkreditált személy, aki annak érdekében

utazik a légi jármûvön, hogy gondoskodjon a légi jármû, az utasok és a személyzet biztonságáról.
b) „Küldõ Állam” azon állam, amely, mint a jelen Megállapodásban részes Fél, az általa lajstromozott légi jármûvön

légimarsallt alkalmaz.
c) „Fogadó Állam” a jelen Megállapodásban részes másik Fél.
d) „Kombinált légi szolgáltatás” olyan kereskedelmi, menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti (charter) légi

szállítási szolgáltatás, amely kombinálja a személy- és teherszállítást.
e) „Harmadik Állam” olyan állam, amely a jelen Megállapodásban nem részes Fél.

2. cikk
A Megállapodás hatálya

1. Jelen Megállapodás alkalmazása kiterjed a kombinált légi szolgáltatást végzõ, az egyik Fél által lajstromozott, a Felek
területei között közlekedõ légi jármûvekre.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. április 26-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 47. szám 10873



2. Jelen Megállapodás alkalmazása kiterjed az egyik Fél által lajstromozott, az egyik Fél és egy Harmadik Állam területei
között közlekedõ, de a másik Fél területére elirányított légi jármûvekre is.

3. Jelen Megállapodás alkalmazása kiterjed az egyik Fél által lajstromozott, a másik Fél és egy Harmadik Állam területei
között kombinált légi szolgáltatást végzõ légi jármûvekre is. Ilyen esetekben az alkalmazás a Fogadó Állam és
a Harmadik Állam közötti megállapodástól függõen valósulhat meg.

3. cikk
A Küldõ Állam általános kötelezettségei

1. Azon járatok vonatkozásában, amelyek a Küldõ Állam és a Fogadó Állam területei között közlekednek, a Küldõ Állam
köteles
a) a légimarsalljait szállító járat indulását megelõzõen biztosítani, hogy valamennyi légimarsall rendelkezik

a megfelelõ úti okmánnyal;
b) a légimarsalljait szállító járat indulását megelõzõen utasítani a légimarsallokat, hogy a Fogadó Állam területére

történõ belépés elõtt valamennyi fegyverüket és felszerelésüket jelentsék be és adják át az illetékes
hatóságoknak, továbbá, hogy tartsák be a Fogadó Állam vámelõírásait és más vonatkozó jogszabályait;

c) a légimarsalljait szállító járat indulását megelõzõen legalább 30 nappal írásban tájékoztatni a Fogadó Államot
a légi jármû fedélzetén lévõ légimarsallok személyazonosságáról, valamint az általuk viselni kívánt fegyverek és
felszerelések típusáról és számáról;

d) amennyiben közvetlen veszély vagy sürgõs szükség indokolja a légimarsallok alkalmazását, a lehetõ legkorábbi
idõpontban, de minden esetben a Fogadó Államba tartó járat menetrend szerinti indulását megelõzõen,
a Fogadó Állam 30 napnál rövidebb határidõn belüli írásbeli értesítésével tájékoztatni a Fogadó Államot a légi
jármû fedélzetén lévõ légimarsallok személyazonosságáról, valamint az általuk viselni kívánt fegyverek és
felszerelések típusáról és számáról; 

e) amennyiben a légi jármû fedélzetén incidens történik, amint a Küldõ Állam errõl tudomást szerez, azonnal
tájékoztatni a Fogadó Államot az incidens összes körülményérõl; továbbá,

f) amennyiben a légi jármû fedélzetén incidens történik és a feltételezett elkövetõket elfogták vagy õrizetbe vették,
de nem szállították vissza a Küldõ Államba, a légimarsallokat utasítani arra, hogy a leszállást követõen adják át az
elkövetõket a Fogadó Államnak, a Tokiói Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.

2. Azon járatok vonatkozásában, amelyek a Fogadó Állam és egy Harmadik Állam területei között közlekednek, a Küldõ
Állam köteles:
a) a légimarsalljait szállító járat indulását megelõzõen biztosítani, hogy valamennyi légimarsall rendelkezik

a megfelelõ úti okmánnyal;
b) a légimarsalljait szállító járat indulását megelõzõen legalább 30 nappal írásban tájékoztatni a Fogadó Államot

a légi jármû fedélzetén lévõ légimarsallok személyazonosságáról, valamint az általuk viselni kívánt fegyverek és
felszerelések típusáról és számáról;

c) amennyiben közvetlen veszély vagy sürgõs szükség indokolja a légimarsallok alkalmazását, a lehetõ legkorábbi
idõpontban, de minden esetben a járat menetrend szerinti indulását megelõzõen, 30 napnál rövidebb határidõn
belüli írásbeli értesítéssel tájékoztatni a Fogadó Államot a légi jármû fedélzetén lévõ légimarsallok
személyazonosságáról, valamint az általuk viselni kívánt fegyverek és felszerelések típusáról és számáról; 

d) amennyiben a légi jármû fedélzetén incidens történik, amint a Küldõ Állam errõl tudomást szerez, azonnal
tájékoztatni a Fogadó Államot; továbbá,

e) amennyiben a légi jármû fedélzetén incidens történik, a feltételezett elkövetõket elfogták vagy õrizetbe vették, és
a légi jármû a Fogadó Államban landol, a légimarsallokat utasítani arra, hogy a leszállást követõen adják át az
elkövetõket a Fogadó Államnak, a Tokiói Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.

3. Azon járatok vonatkozásában, amelyek a Küldõ Állam és egy Harmadik Állam területei között közlekednek, és
amelyeket a másik Fél területére elirányítottak, a Küldõ Állam köteles:
a) amint az elirányításról tudomást szerez, azonnal tájékoztatni a Fogadó Államot a közelgõ elirányításról, valamint,

hogy fegyveres légimarsallok tartózkodnak a légi jármû fedélzetén, azok személyazonosságáról, illetve az általuk
viselt fegyverek és felszerelések típusáról és számáról;

b) utasítani a légimarsallokat arra, hogy haladéktalanul keressék meg a Fogadó Állam illetékes hatóságának
képviselõjét, ne szálljanak ki a légi jármûbõl, amíg nem találkoznak a Fogadó Állam tisztviselõivel, valamint arra,
hogy a Fogadó Állam területére történõ belépés elõtt jelentsék be és adják át valamennyi fegyverüket és
felszerelésüket az illetékes hatóságnak; továbbá
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c) amennyiben a légi jármû fedélzetén incidens történik és a feltételezett elkövetõket elfogták vagy õrizetbe vették,
de nem szállították vissza a Küldõ Államba, a légimarsallokat utasítani arra, hogy a leszállást követõen adják át az
elkövetõket a Fogadó Államnak, a Tokiói Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.

4. cikk
A Fogadó Állam általános kötelezettségei
A Fogadó Állam illetékes hatóságai kötelesek, államuk belsõ jogszabályaival összhangban:
a) lehetõvé tenni a Küldõ Állam légimarsalljai számára az államterületükre történõ be- és kilépést;
b) átvenni a Küldõ Állam légimarsalljainak valamennyi fegyverét és felszerelését a Fogadó Állam területére történõ

belépés elõtt, biztonságban tárolni a fegyvereket és felszereléseket, és kilépéskor visszaadni azokat a Küldõ Állam
légimarsalljainak; valamint,

c) a Fogadó Államba történõ megérkezéskor átvenni a repülõút során elfogott vagy õrizetbe vett, a Küldõ Állam
légimarsalljainak õrizetében lévõ személyt vagy személyeket, a Tokiói Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.

5. cikk
Mûveleti Szabályzat

1. Jelen Megállapodást a Felek illetékes hatóságai által írásban meghatározott és kölcsönösen elfogadott mûveleti
szabályzattal kell kiegészíteni.

2. E mûveleti szabályzatnak összhangban kell állnia a jelen Megállapodásban foglaltakkal.
3. A mûveleti szabályzat tartalmát egyik Fél sem teheti hozzáférhetõvé harmadik fél számára a másik Fél beleegyezése

nélkül, kivéve, ha törvény ettõl eltérõen rendelkezik. Az a Fél, amelyik valamely információt hozzáférhetõvé kíván
tenni, ezen szándékáról a tervezett idõpontot megelõzõen legalább 10 nappal köteles értesíteni a másik Felet.
Amennyiben bármely Fél tudomására jut, hogy a mûködési szabályzathoz elõzetes értesítés nélkül, engedéllyel vagy
anélkül, bizonyosan vagy feltehetõen hozzáfértek, a hozzáférésrõl tudomást szerzõ Fél azonnal köteles értesíteni errõl
a másik Felet.

6. cikk
A Küldõ Állam jogának a légimarsallok által történõ alkalmazása
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás alapján eljáró légimarsallok kötelezettségeik teljesítése
során a Küldõ Állam jogszabályaival összhangban gyakorolják jogköreiket a Küldõ Államban, valamint, a légi jármû
ajtóinak a felszálláshoz történõ bezárásától kezdve bármely külsõ ajtónak a kiszálláshoz történõ kinyitásáig.

7. cikk
A légimarsallok irányítása
A Küldõ Állam irányítja a légimarsalljai tevékenységét a Küldõ Államban, valamint a légi jármû ajtóinak a felszálláshoz
történõ bezárásától kezdve bármely külsõ ajtónak a kiszálláshoz történõ kinyitásáig.

8. cikk
Záró rendelkezések

1. Jelen Megállapodás a Felek közötti késõbbi, a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi belsõ eljárás
teljesítését igazoló, írásbeli értesítés kézhezvételét követõ harmincadik napon lép hatályba. Jelen Megállapodás
mindaddig hatályban marad, amíg azt bármely Fél fel nem mondja a másik Félhez intézett, legalább kilencven
(90) nappal megelõzõen történõ írásbeli értesítéssel.

2. A jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek egyéb nemzetközi szerzõdéseiben szereplõ
kötelezettségvállalásait.

Készült Budapesten, 2011. április 13-án, két példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”
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„AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF HUNGARY AND THE UNITED STATES OF AMERICA
CONCERNING THE DEPLOYMENT OF AIR MARSHALS

The Republic of Hungary and the United States of America (the “Parties”), both being Parties to the Convention on
International Civil Aviation, done at Chicago on 7 December 1944 (the “Chicago Convention”); both desiring to comply 
with provisions of Annex 17 to the Chicago Convention, including, in particular, paragraphs 4.7.4, 4.7.5 and 4.7.7
thereof; and both being Parties to the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft,
signed at Tokyo on 14 September 1963 (the “Tokyo Convention”), hereby agree to allow for the deployment of Air
Marshals of the Republic of Hungary and of the United States of America, respectively, on aircraft that are engaged in
Combination Air Services, that are registered in one Party, and that are operated to, from, or between the territories of
the Parties. 

Article 1
Purpose and Definitions

1. The purpose of this Agreement is to enhance the security of Combination Air Services to, from, or between the
territories of the Parties by providing a framework for the deployment of Air Marshals on certain such flights. Each
Party retains the competence to decide whether to deploy Air Marshals on aircraft registered in that Party.

2. For the purposes of this Agreement:
(a) ‘Air Marshal’ means a person who is employed, trained, and accredited by the Government of the Sending State to 

travel on an aircraft to provide security for that aircraft and its passengers and crew.
(b) ‘Sending State’ means the State that as a Party to this Agreement deploys an Air Marshal on an aircraft that is

registered in that State.
(c) ‘Receiving State’ means the State that is the other Party to this Agreement.
(d) ‘Combination Air Services’ means commercial charter and scheduled air transportation services that combine

passenger and cargo operations.
(e) ‘Third State’ means a State that is not a Party to this Agreement.

Article 2
Scope of the Agreement

1. This Agreement shall apply to aircraft that engage in Combination Air Services that are registered in one Party and that
operate between the territories of the Parties.

2. This Agreement shall also apply to aircraft that are registered in one of the Parties and that operate between the
territories of a Party and a Third State, and that are diverted to the territory of the other Party.

3. This Agreement shall also apply to aircraft that are registered in one of the Parties and that engage in Combination Air
Services between the territories of the other Party and a Third State. Such application shall, however, be subject to
arrangement between the Receiving State and a Third State.

Article 3
General Responsibilities of the Sending State

1. With respect to flights between the territories of the Sending State and the Receiving State, the Sending State shall:
(a) prior to the departure of a flight carrying its Air Marshals, ensure that all Air Marshals have the appropriate travel

documents;
(b) prior to the departure of a flight carrying its Air Marshals, direct the Air Marshals to declare and provide all

weapons and related equipment to the appropriate authorities before admission into the territory of the
Receiving State and to comply with customs requirements and other applicable laws of the Receiving State;

(c) at least 30 days prior to the departure of a flight carrying its Air Marshals, inform the Receiving State in writing of
the identity of its Air Marshals on board the aircraft and the type and number of weapons and related equipment
that the Air Marshals will be carrying;

(d) in the event of imminent danger or exigent circumstances requiring the deployment of Air Marshals with less than 
30 days’ written notice to the Receiving State, inform the Receiving State of the identity of the Air Marshals on
board the aircraft and the type and number of weapons and related equipment that the Air Marshals will be
carrying at the earliest time, but, in any case, prior to the scheduled departure to the Receiving State;
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(e) if there is an incident on board the aircraft, inform the Receiving State about the circumstances of the incident as
soon as the Sending State becomes aware of it; and

(f) if there is an incident on board the aircraft and the alleged offenders are detained or arrested and not returned to
the Sending State, direct the Air Marshals to deliver the offenders to the Receiving State upon landing, in
accordance with the provision of the Tokyo Convention.

2. With respect to flights between the territories of the Receiving State and a Third State, the Sending State shall:
(a) prior to the departure of a flight carrying its Air Marshals, ensure that all Air Marshals have the appropriate travel

documents;
(b) at least 30 days prior to the departure of a flight carrying its Air Marshals, inform the Receiving State in writing of

the identity of the Air Marshals on board the aircraft and the type and number of weapons and related equipment
that the Air Marshals will be carrying;

(c) in the event of imminent danger or exigent circumstances requiring the deployment of Air Marshals with less than 
30 days’ written notice, inform the Receiving State of the identity of the Air Marshals on board the aircraft and the
type and number of weapons and related equipment that the Air Marshals will be carrying at the earliest time, but, 
in any case, prior to the scheduled departure of the flight;

(d) if there is an incident on board the aircraft, inform the Receiving State as soon as the Sending State becomes
aware of the incident; and

(e) if there is an incident on board the aircraft, the alleged offenders are detained or arrested, and the aircraft lands in
the Receiving State, direct the Air Marshals to deliver the offenders to the Receiving State upon landing, in
accordance with the provisions of the Tokyo Convention. 

3. With respect to flights between the territories of the Sending State and a Third State, and that are diverted to the
territory of the other Party, the Sending State shall:
(a) notify the Receiving State of the impending diversion as soon as the Sending State becomes aware of the

diversion, and that there are armed Air Marshals on board the aircraft, inform the Receiving State of the identity of
the Air Marshals and the type and number of weapons and related equipment that they are carrying;

(b) direct the Air Marshals to immediately request a representative of the appropriate authorities of the Receiving
State, not to disembark the aircraft until they are met by officials from the Receiving State and to declare and
provide all weapons and related equipment to the appropriate authorities before admission into the territory of
the Receiving State; and

(c) if there is an incident on board the aircraft and the alleged offenders are detained or arrested and not returned to
the Sending State, direct the Air Marshals to deliver the offenders to the Receiving State upon landing in
accordance with the provisions of the Tokyo Convention.

Article 4
General Responsibilities of the Receiving State
The appropriate authorities of the Receiving State shall, in accordance with the laws of that State:
(a) facilitate the admission into and departure from its territory of Air Marshals of the Sending State;
(b) accept all weapons and related equipment of the Air Marshals of the Sending State, before admission into the

territory of the Receiving State, and secure all weapons and related equipment and return them to the Air
Marshals of the Sending State at the time of departure; and

(c) take delivery of any person or persons arrested or detained during the flight and in the custody of Air Marshals of
the Sending State upon arrival in the Receiving State, in accordance with the provision of the Tokyo Convention.

Article 5
Operational Procedures

1. This Agreement shall be supplemented by mutually acceptable operational procedures set forth in writing by the
appropriate authorities of the Parties. 

2. These operational procedures shall be in accordance with the terms of this Agreement.
3. Unless otherwise required by law, neither Party shall disclose to any third party the content of the operational

procedures without the consent of the other Party. The Party intending to disclose the information shall notify the
other Party of the intended disclosure at least 10 days before it is made. In the event either Party learns of a known or
suspected disclosure of the operational procedures, authorized or unauthorized and not previously notified, the Party
learning of the disclosure shall provide immediate notice to the other Party.
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Article 6
Observance of the Laws of the Sending State by Air Marshals
The Parties agree that, in the performance of their duties while in the Sending State and from the moment all external
doors of the aircraft are closed following embarkation until any such door is opened for disembarkation, Air Marshals
operating under this Agreement shall exercise their powers in accordance with the laws of the Sending State.

Article 7
Direction of Air Marshals
The Sending State shall direct the activities of its Air Marshals while in the Sending State and from the moment all
external doors of the aircraft are closed following embarkation until any such door is opened for disembarkation.

Article 8
Final provisions

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the latter written notification by the
Parties that they have completed all of their internal procedures required for its entry into force. This Agreement shall
remain in force until terminated by either Party giving the other Party at least ninety (90) days’ written notice of
termination.

2. The provisions of this Agreement shall not affect the obligations undertaken by the Parties under other international
agreements.

Signed at Budapest on 13th April, 2011 in duplicate, in the Hungarian and in the English languages, both texts being
equally authentic.

(Signatures)”

4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 8. cikkének 1. bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a rendészetért felelõs miniszter gondoskodik.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete
a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben foglalt feltételek alapján állami támogatás vehetõ igénybe a központi költségvetésbõl a Magyar
Köztársaság területén lévõ lakás építésére, vásárlására, bõvítésére, korszerûsítésére, a lakóépületek közös használatú
részeinek felújítására, valamint a társulati úton megvalósuló közcélú víziközmû beruházásokra. Állami támogatást
vehetnek igénybe továbbá a települési önkormányzatok bérlakás-állományuk növelésére, garzonház, nyugdíjasház
vagy idõsek otthona létesítésére, lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésére, felújítására, városrehabilitáció
keretében lakóépülettömbök korszerûsítésére, felújítására, lakbértámogatásra, megyei önkormányzatok idõsek
otthona, az egyházak nyugdíjasházak vagy idõsek otthona létesítésére, valamint a lakhatást szolgáló egyházi
ingatlanok korszerûsítésére és felújítására. Nem minõsül új lakás felépítésének vagy bõvítésének meglévõ épület,
épületrész vagy építmény átalakítása. A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása programon belül
a 28. §-ra, valamint a 32/C. §-ra vonatkozóan közvetlenül is nyújthatnak be pályázatot a lakásszövetkezetek és
a társasházak is.”

(2) Az R. 1. § (4) bekezdése a következõ 14–16. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:)
„14. mozgáskorlátozott személy: a súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint
a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdésében meghatározott mozgásszervi fogyatékosnak vagy a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében meghatározott súlyos mozgáskorlátozott személynek
minõsülõ személy;
15. akadálymentesítés: a mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegébõl fakadó, a lakáshasználattal
összefüggõ életvitel nehézségeit csökkentõ, a rendeltetésszerû használatot biztosító mûszaki akadálymentesítési
munkák elvégzése új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévõ lakóépületen vagy használt lakáson;
16. miniszter: a 28. §-ban, valamint a 32/C. §-ban foglalt elõirányzatok esetében a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter,
a 27/A. §-ban, valamint a 27/B. §-ban foglalt elõirányzatok esetében a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter és
a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs miniszter közötti külön megállapodás szerint a fejlesztéspolitikáért
felelõs miniszter a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben, egyéb esetben
a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs miniszter.”

2. § Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes lakás építéséhez vagy vásárlásához, valamint az
akadálymentesítés többletköltségeire vissza nem térítendõ állami támogatás nyújtható.
(2) Az akadálymentesítési támogatás
a) akadálymentes új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához legfeljebb kétszázötvenezer forint, ha az építtetõ vagy
a vásárló, illetve az építtetõvel vagy a vásárlóval együtt költözõ – a Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozó
vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy, 
b) meglévõ lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez legfeljebb százötvenezer forint, 
ba) ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élõ – a Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli
hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,
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bb) ha az önkormányzati lakásra határozatlan idejû bérleti jogviszonnyal rendelkezõ személy vagy vele közös
háztartásban élõ – a Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy.
(3) Amennyiben a támogatást igénylõ a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, az akadálymentesítési munkák
elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulása szükséges, amit
a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel egyidejûleg kell benyújtani. 
(4) A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élõ közeli hozzátartozó, vagy az élettárs
igényelheti, ha
a) a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévõ általános építési elõírások szerint
megépített lakóépületet, illetve az abban lévõ lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek
árán tudná rendeltetésszerûen használni, és ezért
b) ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelõen használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt
akadálymentessé tenni.
(5) Egy személyre tekintettel állami támogatás csak egy alkalommal vehetõ igénybe.
(6) Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor igényelhetõ, ha
a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más mozgáskorlátozott személy
akadálymentes lakáshasználatát. A támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára eredményezhet
használati elõnyt, de nem szolgálhatja a lakás forgalmi értékének növekedését.
(7) Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani.
(8) A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következõ módon kell igazolni,
a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:
a) a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § a), b), c) pontjában meghatározott támogatásokra vonatkozóan a súlyos
mozgáskorlátozottságot megállapító, a lakhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzõje, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatal által hozott jogerõs határozattal,
b) az orvosszakértõi szervnek a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minõsítését
tartalmazó szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával arról, hogy az igénylõ mozgásszervi fogyatékos vagy 
súlyos mozgáskorlátozott,
c) az a) és b) pont szerinti igazolások hiányában a lakóhely szerint illetékes rehabilitációs szakrendelés orvosának
szakvéleményével arról, hogy a magánszemély a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
meghatározottak alapján súlyos mozgáskorlátozott.
(9) A támogatási kérelemhez az akadálymentesítési munkák mûszaki leírását, valamint azok építési költségét
tartalmazó költségvetést mellékelni kell.
(10) E § alkalmazásában akadálymentesítési munka: 
a) lépcsõt helyettesítõ feljáró, rámpa kialakítása,
b) elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,
c) kaputelefon beszerelése,
d) korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,
e) ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,
f) beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,
g) különleges fürdõszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása, csaptelepek,
szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben,
h) higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítõ
berendezésekkel történõ kiváltása,
i) felvonó, lépcsõjáró emelõszerkezet létesítése,
j) elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése,
k) lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelõanyag mozgatását nem igénylõ közmû
bevezetése, illetve belsõ hálózatának kialakítása, központosított fûtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló
energiaforrások alkalmazását is.
(11) Az akadálymentesítési munka része a (10) bekezdés szerinti munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási
munka is, az akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40%-áig.”

3. § Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását a hitelintézet végzi, melynek során
figyelembe veszi a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) álláspontját.
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(2) A hitelintézet a MEOSZ-nak a támogatásra való jogosultság megalapozottságával kapcsolatos álláspontjának
kikérésére köteles, de a hitelintézetet a támogatás elbírálásakor a MEOSZ álláspontja nem köti.
(3) A mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élõ közeli hozzátartozó, illetve élettárs hozzájárulása
szükséges ahhoz, hogy a támogatás elbírálásához szükséges iratokat a hitelintézet a MEOSZ részére megküldje.”

4. § Az R. 12. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A támogatott kölcsön forrásául szolgáló jelzáloglevelek – ügyletek során történõ – figyelembevételének részletes 
szabályairól, valamint a kamattámogatás egységes elszámolási rendjérõl a jelzálog-hitelintézetek a miniszterrel
megállapodást kötnek.”

5. § Az R. a következõ 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § (1) A központi költségvetés bérlakásállomány növelését szolgáló Állami Bérlakás Program elõirányzatából,
a szakképzett munkaerõ mobilitásának elõsegítése érdekében, költségelven történõ bérbeadás céljából pályázat
útján vissza nem térítendõ támogatást igényelhet új lakóépület építésére, használt lakás vásárlására, illetve e lakások
korszerûsítésére, bõvítésére, felújítására, valamint önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlan lakáscélra történõ
átalakítására az a települési önkormányzat, amelynek a közigazgatási területén 2011. január 1-je és 2013. december
31-e között legalább 100 újonnan létesített munkahely létrehozásával járó beruházás kezdõdik vagy kezdõdött meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímekre támogatást a települési önkormányzat csak a közigazgatási
területén lévõ, illetve felépítendõ ingatlanra igényelhet.
(3) A pályázó települési önkormányzatnak a pályázat tárgyát képezõ bérlakások létesítésérõl, valamint késõbbi
üzemeltetésérõl együttmûködési megállapodást kell kötnie az (1) bekezdés szerinti beruházást megvalósító
gazdálkodó szervezettel.
(4) Az új lakóépület építésére, használt lakás vásárlására és e lakások korszerûsítésére, bõvítésére, felújítására, valamint
önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlan lakáscélra történõ átalakítására fordított beruházási költség nem
haladhatja meg a Melléklet alapján megállapított összeget.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímre a települési önkormányzat a támogatás szempontjából elismerhetõ
beruházási költség legfeljebb 60%-át igényelheti.
(6) A pályázó települési önkormányzat saját forrásának lehet tekinteni a tulajdonában lévõ pénzügyi eszközöket
(amely lehet saját forrásból származó pénzeszköz, illetve kölcsön), valamint a tulajdonában lévõ olyan ingatlant, amely
a pályázatban megjelölt cél megvalósításához szükséges. 
(7) A beruházás megvalósításához felhasznált ingatlant a támogatás szempontjából elismerhetõ beruházási költség
20%-ának megfelelõ értéken kell beszámítani.
(8) A pályázó települési önkormányzat részére – a támogatási szerzõdés megkötése elõtt elõterjesztett kérelemre –
a támogatott tevékenység elindításához, valamint a likviditás biztosításához támogatási elõleg nyújtható a támogatás
50%-ának megfelelõ mértékig. Támogatási elõleg folyósítására egy alkalommal kerülhet sor. A támogatási elõleggel
nem érintett támogatási részösszeg folyósítása az elõleggel történõ elszámolást követõen, a 41. §-ban
meghatározottaknak megfelelõen történik.
(9) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen csak akkor igényelhetõ támogatás, ha a települési önkormányzat
vállalja költségelvû lakbér alkalmazását.
(10) Nem nyújtható támogatás olyan lakás megvásárlására, amelyet a települési önkormányzat 2001. január 1-jét
követõen idegenített el, függetlenül az idõközben esetleg bekövetkezett tulajdonosváltozásoktól.
(11) A pályázat részletes feltételeit, valamint az elbírálása során alkalmazandó, a nyertes pályázók kiválasztását
elõsegítõ szempontrendszert a pályázati útmutató tartalmazza.”

6. § Az R. a következõ 27/B. §-sal egészül ki:
„27/B. § (1) A központi költségvetés bérlakásállomány növelését szolgáló Állami Bérlakás Program elõirányzatából,
a települések népességmegtartó képességének növelése érdekében, 
a) szociális elhelyezés alapján történõ bérbeadás céljából, vagy
b) költségelven történõ bérbeadás céljából,
pályázat útján vissza nem térítendõ támogatást igényelhet használt lakás vásárlására, illetve e lakások
korszerûsítésére, bõvítésére, felújítására, valamint önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlan lakáscélra történõ
átalakítására az a települési önkormányzat, amelynek közigazgatási területén a bejelentett lakóhellyel rendelkezõ
lakosok száma 2011. január 1-jén nem haladja meg a 2000 fõt.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímekre támogatást a települési önkormányzat csak a közigazgatási
területén lévõ ingatlanra igényelhet.
(3) Településenként legfeljebb 4 bérlakás létesítése támogatható, azzal, hogy a támogatás mellett létesíthetõ
bérlakások számát a pályázati útmutató határozza meg.
(4) A használt lakás vásárlására és e lakások korszerûsítésére, bõvítésére, felújítására, valamint önkormányzati
tulajdonú nem lakáscélú ingatlan lakáscélra történõ átalakítására fordított beruházási költség nem haladhatja meg
a Melléklet alapján megállapított összeget.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímekre a települési önkormányzat támogatásként a támogatás
szempontjából elismerhetõ beruházási költség legfeljebb 80%-ának megfelelõ összeget, de legfeljebb 5 millió forintot 
igényelhet.
(6) A pályázó települési önkormányzat saját forrásának lehet tekinteni a tulajdonában lévõ pénzügyi eszközöket
(amely lehet saját forrásból származó pénzeszköz, illetve kölcsön), valamint a tulajdonában lévõ olyan ingatlant, amely
a pályázatban megjelölt cél megvalósításához szükséges. 
(7) A beruházás megvalósításához felhasznált ingatlant a támogatás szempontjából elismerhetõ beruházási költség
20%-ának megfelelõ értéken kell beszámítani.
(8) A pályázó települési önkormányzat részére – a támogatási szerzõdés megkötése elõtt elõterjesztett kérelemre –
a támogatott tevékenység elindításához, valamint a likviditás biztosításához támogatási elõleg nyújtható a támogatás
50%-ának megfelelõ mértékig. Támogatási elõleg folyósítására egy alkalommal kerülhet sor. A támogatási elõleggel
nem érintett támogatási részösszeg folyósítása az elõleggel történõ elszámolást követõen, a 41. §-ban
meghatározottaknak megfelelõen történik.
(9) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogcímen csak akkor igényelhetõ támogatás, ha a települési
önkormányzat vállalja költségelvû lakbér alkalmazását.
(10) Nem nyújtható támogatás olyan lakás megvásárlására, amelyet a települési önkormányzat 2001. január 1-jét
követõen idegenített el, függetlenül az idõközben esetleg bekövetkezett tulajdonosváltozásoktól.
(11) A pályázat részletes feltételeit, valamint az elbírálása során alkalmazandó, a nyertes pályázók kiválasztását
elõsegítõ szempontrendszert a pályázati útmutató tartalmazza.”

7. § Az R. 32/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség maximum 40%-a, de
legfeljebb lakásonként 150 000 forint. A pályázónak saját erõként a bekerülési költség legalább 60%-át kell
biztosítania. Az önkormányzat mint támogató – az adott épület esetében – részben vagy egészben átvállalhatja
a pályázót terhelõ saját részt.”

8. § Az R. 32/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állam a központi költségvetés Lakbértámogatás elõirányzatából a lakbér megfizetéséhez vissza nem térítendõ
központi lakbértámogatást nyújt az önkormányzat által felvett hitel felhasználásával a tulajdonába került bérlakásban, 
továbbá a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévõ bérlakásban lakó, a 2. § (2), (3) bekezdése szerinti
feltételeknek megfelelõ, jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermeket nevelõ személyek részére – a bérlakás
fekvése szempontjából illetékes települési önkormányzat útján – az e §-ban meghatározott feltételek szerint.”

9. § Az R. 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 26. §-ban, a 27/A. §-ban, a 27/B. §-ban, a 28. §-ban, a 30. §-ban, a 32/A. §-ban, a 32/B. §-ban, a 32/C. §-ban,
valamint a 32/D. §-ban meghatározott elõirányzatokat (a továbbiakban: Elõirányzat) a miniszter kezeli.”

10. § (1) Az R. 34. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Elõirányzatból kizárólag önkormányzatok, egyházak, társasházak és lakásszövetkezetek részére nyújtható
támogatás.”

(2) Az R. 34. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A lakóépületben elhelyezkedõ nem lakáscélú helyiségek – üzlet, iroda stb. –, valamint a jogi személyiségû, illetve
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tulajdonában lévõ ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére
állami támogatás nem vehetõ igénybe, kivéve a 26. §-ban, a 27/A. §-ban, valamint a 27/B. §-ban foglaltak alapján
önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlan lakáscélra történõ átalakítása esetén.”
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11. § Az R. 35. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és legalább egy országos
terjesztésû napilapban kell a pályázat kiírójának megjelentetnie. A pályázati felhívást a miniszternek az általa vezetett
minisztérium internetes honlapján is közzé kell tennie.”

12. § (1) Az R. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Pályázatot – kivéve a nyugdíjasházak és idõsek otthona létesítését, a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok
korszerûsítését és felújítását, ahol a pályázók a 26. § (1) bekezdésében meghatározott egyházak, valamint az idõsek
otthona létesítése esetében megyei önkormányzatok is lehetnek – önkormányzatok, társasházak és
lakásszövetkezetek nyújthatnak be.”

(2) Az R. 36. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A pályázók – a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával – írásban megállapodást
köthetnek olyan természetes személyekkel, illetve a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetekkel,
egyesületekkel, alapítványokkal, továbbá egyházi jogi személyekkel (a továbbiakban együtt: együttmûködõ szerv),
amelyek támogatóként vagy vállalkozóként szerepet vállalnak a pályázat tárgyát képezõ és a létesítéstõl számított
legalább húsz évig teljes mértékben a pályázó tulajdonában maradó bérlakás üzemeltetésében.”

13. § (1) Az R. 38. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pályázó írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni:)
„b) arról, hogy köztartozásmentes, és nem áll adósságrendezési eljárás alatt,”

(2) Az R. 38. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 26. § (1) bekezdése, a 27/A. § (1) bekezdése, továbbá a 27/B. § (1) bekezdése szerinti jogcímekre benyújtott
pályázat esetén a pályázónak írásban vállalnia kell, hogy a létesítéstõl számított legalább 20 évig tulajdonában maradó 
lakásokat bérlakásként, illetve a garzonházat, nyugdíjasházat, idõsek otthonát a pályázott jogcímnek és
a rendeltetésének megfelelõen hasznosítja, továbbá a lakóépületet, valamint annak berendezéseit karbantartja,
szükség esetén felújítja.”

14. § (1) Az R. 40. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter vagy megbízottja a támogatói döntés meghozatalától számított 12 hónapon belül támogatási
szerzõdést köt a nyertes pályázóval.” 

(2) Az R. 40. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatás visszavonása esetén a már igénybe vett támogatás egészét, az igénybevétel napjától a Ptk. 301/A. §
(2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni.”

15. § Az R. 41. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatás kifizetése csak akkor rendelhetõ el, illetve teljesíthetõ, ha az önkormányzat, társasház,
lakásszövetkezet, illetve egyház köztartozásmentesnek minõsül, amelyrõl minden számla benyújtása esetén
a pályázónak nyilatkoznia kell. Az utalványozó köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását
a köztartozás fennállásáig.”

16. § (1) Az R. 43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter vagy megbízottja a támogatási szerzõdés betartását és a támogatás rendeltetésszerû felhasználását,
illetve a szerzõdésben foglaltak teljesítését a helyszínen is ellenõrizheti.”

(2) Az R. 43. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A pályázat útján elnyert támogatással létrehozott, az önkormányzat tulajdonát képezõ bérlakásra, garzonházra,
nyugdíjasházra, idõsek otthonára a miniszter vagy megbízottja kérelmére 20 éves idõtartamra elidegenítési és
terhelési tilalmat kell feljegyezni a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba. A tilalmat a miniszter vagy
megbízottja által kiadott törlési engedély alapján kell az ingatlan-nyilvántartásból törölni.
(4) Az elidegenítési és terhelési tilalom lejáratát követõen a bérlakás értékesítése esetén az annak eladásából származó
bevételt az önkormányzat csak a tulajdonában lévõ lakóépületek üzemeltetésére, karbantartására, korszerûsítésére,
felújítására és új bérlakások létesítésére használhatja fel.”
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17. § Az R. a következõ 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § E rendeletnek a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
74/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód1.) módosított rendelkezéseit a Mód1. hatálybalépését
követõen közétett pályázati felhívásokra és azok alapján benyújtott pályázatokra, valamint a hitelintézethez
benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.”

18. § Az R. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 35. § (2) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelethez

Az R. Mellékletében foglalt táblázatot megelõzõ nyitó szövegrész helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A 3. § (4) bekezdése szerinti méltányolható lakásigény alkalmazásához a lakásépítés (lakásvásárlás) – telekárat nem
tartalmazó – költségei (árai), valamint a 27/A. § (4) bekezdése és a 27/B. § (4) bekezdése szerinti beruházás
tekintetében a – telekárat nem tartalmazó – költségek (árak) a következõk:”

A Kormány 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 17., 39. és 40. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 6–8. és 44. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7., 24., 26–27. és 29. pontjában
foglalt felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében,
a 4. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében – az Alkotmány
35. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56. § (1) Az elosztó, az egyetemes szolgáltató, az átviteli rendszerüzemeltetõ, valamint – az átviteli rendszerirányító
teljes tulajdonosi szétválasztása esetén – az átviteli rendszerirányító a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége
vonatkozásában köteles saját alkalmazásban lévõ munkavállalókkal folyamatosan eleget tenni legalább az alábbi
kötelezettségeinek az engedélyében meghatározottak szerint:
a) átviteli rendszerüzemeltetõ és átviteli rendszerirányító esetén:
aa) a villamosenergia-rendszer üzem-elõkészítése, operatív üzemirányítása, üzemeltetése és üzemértékelése,
ab) a rendszerszintû mérleg elkészítése,
ac) a villamosenergia-értékesítések végrehajtásának összehangolása,
ad) a rendszerszintû szolgáltatások tervezése, valamint az igénybevételükhöz kapcsolódó elszámolás,
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ae) a szervezett villamosenergia-piacon megkötött ügyletek végrehajtásában történõ közremûködés és
af) a villamosenergia-rendszer együttmûködõ képességének megõrzése érdekében szükséges intézkedések
elrendelése;
b) elosztó esetén
ba) a nagyfeszültségû, a közép- és kisfeszültségû közcélú hálózat üzemirányítása,
bb) az átviteli rendszerirányító által közvetlenül vagy közvetett módon – erõmûvek központon keresztül történõ
irányításával – saját üzemirányításba be nem vont erõmûvek üzemirányítása,
bc) a teljesítmény-szabályozó feladatok ellátása és
bd) az üzemeltetés, az üzemirányítás és az ügyfélszolgálat területén az engedélyes szolgáltatási tevékenységéhez
kapcsolódó döntési és irányítási jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; valamint
c) egyetemes szolgáltató esetén az egyetemes szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó döntési és irányítási jogok
gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
(2) A VET 102–102/E. §-a szerinti átviteli rendszerirányító az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a VET szerinti
engedélyköteles tevékenysége vonatkozásban köteles saját alkalmazásban lévõ munkavállalókkal folyamatosan
eleget tenni a VET 102/B. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.”

2. § A Vhr. 56. § a) pont af) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ ag) alponttal egészül ki:
[Az elosztó, az egyetemes szolgáltató, az átviteli rendszerüzemeltetõ, valamint – az átviteli rendszerirányító teljes
tulajdonosi szétválasztása esetén – az átviteli rendszerirányító a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásban
köteles saját alkalmazásban lévõ munkavállalókkal folyamatosan eleget tenni legalább az alábbi kötelezettségeinek
az engedélyében meghatározottak szerint: a) átviteli rendszerirányító és átviteli rendszerüzemeltetõ esetén:]
„af) a villamosenergia-rendszer együttmûködõ képességének megõrzése érdekében szükséges intézkedések
elrendelése; és
ag) a VET 13. § (1a) bekezdése szerinti kötelezõ átvételi rendszer mérlegkörének mûködtetése és kiegyenlítése;”

3. § A Vhr. „Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó mûködési engedély” alcíme és az azt megelõzõ hivatkozás helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(A VET 87. §-ához)

Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó mûködési engedély
78. § (1) Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó engedély iránti kérelem a tanúsításról rendelkezõ határozat közlését
követõ naptól számított 30 napon belül nyújtható be.
(2) A VET 104. §-a szerinti szétválasztási szabályok figyelembevételével tanúsított kérelmezõnek legalább használati
joggal kell rendelkeznie:
a) a VET-ben, az e rendeletben és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban elõírt, az átviteli rendszerirányítási
tevékenység folytatásához szükséges eszközökre, ideértve a hálózati, rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási
és informatikai eszközöket, és
b) a jogszabályokban, valamint szabványokban meghatározott üzembiztonságú és minõségû villamos energia
továbbítására alkalmas átviteli hálózatra és hálózati elemekre.
78/A. § (1) Átviteli rendszerirányításra vonatkozó engedélyt közvetlen vagy közvetett állami irányítás alatt álló
részvénytársaság kaphat, ha 
a) megfelel a VET-ben és az e rendeletben meghatározott feltételeknek, és
b) a jegyzett tõkéje legalább 100 milliárd – a VET 104. §-ában foglalt szétválasztási szabályok figyelembevételével
tanúsított átviteli rendszerüzemeltetõ esetén legalább 10 milliárd – forint, amelyet teljes egészében befizettek vagy
rendelkezésre bocsátottak. 
(2) Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó mûködési engedély iránti kérelemhez a 12/a. számú mellékletben
meghatározott iratokat kell csatolni.”

4. § A Vhr. 83. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmet a VET 94. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott ügyletek esetén az érintett engedélyes, átviteli
rendszerüzemeltetõ esetén az átviteli hálózat vagy az átviteli tevékenység végzéséhez szükséges eszközök
tulajdonosa köteles benyújtani a Hivatalhoz.”
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5. § A Vhr. „Engedélyköteles tevékenységek más személy általi végzésére vonatkozó közös szabályok” és „Alapvetõ
eszközökkel való rendelkezés közös szabályai” alcíme helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„Engedélyköteles tevékenységek más személy általi végzésére vonatkozó szabályok
84. § (1) A VET 102–102/E. §-a szerinti átviteli rendszerirányító a napi átviteli rendszerirányítási tevékenységek teljes
körébe, a VET 103. §-a szerinti átviteli rendszerirányító, az átviteli rendszerüzemeltetõ, az elosztó és az egyetemes
szolgáltató az 56. § alá tartozó tevékenységek tekintetében kiszervezésre nem jogosult.
(2) Az engedélyköteles tevékenység jelentõs részének minõsülnek az engedélyben felsoroltakon kívül azok
a tevékenységek, amelyek nélkül az engedélyes nem lenne képes biztonságos, zavartalan és megfelelõ színvonalú
engedélyköteles tevékenységet végezni, függetlenül attól, hogy a tevékenységrõl egy vagy több jogügylettel
rendelkezik vagy kíván rendelkezni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélyes 
a) a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége (2) bekezdés szerinti jelentõs részének kiszervezésére a Hivatal
elõzetes jóváhagyása alapján, 
b) a VET szerinti engedélyköteles tevékenysége (2) bekezdés szerinti jelentõs részének nem minõsülõ részének
kiszervezésére a Hivatal elõzetes tájékoztatását követõen jogosult.
(4) Ha a Hivatal a (3) bekezdés a) pont szerinti eljárásban a tevékenység kiszervezéséhez hozzájárul, és
a tevékenységet a mûködési engedély nem tartalmazza, az engedélyes köteles a Hivataltól a jóváhagyó határozat
közlésétõl számított 30 napon belül mûködési engedélye módosítását kérni.
(5) A (3) bekezdés a) pontja szerinti, a 83. § (3)–(4) bekezdése szerinti kérelem alapján induló eljárás során a Hivatal
a VET 95. § (1) bekezdése alapján részletesen vizsgálja a legkisebb költség elvének való megfelelést. A jóváhagyáshoz
az engedélyesnek igazolnia kell, hogy a tevékenység kiszervezett formában történõ végzése a pénzügyi feltételek
mellett, annak idõtartamán belül inkább megfelel a legkisebb költség elvének, valamint a felhasználók érdekének,
mint ha azt saját maga végezné.
85. § (1) Az engedélyes köteles biztosítani, hogy a kiszervezés a VET és annak felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályok, az engedélye, a Hivatal engedélyesre vonatkozó határozatai, az üzletszabályzata, valamint
a villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezéseivel összhangban történjen.
(2) A kiszervezett tevékenységet végzõ személy (a továbbiakban: közremûködõ) köteles az (1) bekezdésben
meghatározottak betartására. Amennyiben a közremûködõ a (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a Hivatal
a) az engedélyessel szemben a VET 96. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, és
b) a jogsértés súlyára tekintettel visszavonhatja a kiszervezést jóváhagyó határozatát, és kötelezi az engedélyest
a határozattal érintett tevékenység vagy egy részének saját személyzettel vagy eszközökkel történõ végzésére vagy
a közremûködõ személyének újrapályáztatására.
86. § A 84. § (3) bekezdés a) pontja szerinti elõzetes jóváhagyáshoz az engedélyes köteles benyújtani a kiszervezésre
vonatkozó szerzõdést vagy annak tervezetét, amelynek minden kiszervezett tevékenység esetében tartalmaznia kell
legalább a következõket:
a) a tevékenység tartalmát, ideértve annak végzésének helyét és idejét,
b) a szolgáltatás színvonalának mérésére szolgáló paramétereket,
c) a paraméterek elvárt értékeit,
d) a szolgáltatási színvonal be nem tartásának következményeit,
e) a költségelszámolás módját,
f) az üzemzavarok elhárítása, mint kiemelt fontosságú szolgáltatás vonatkozásában az adatáramlást tartalmazó
elõírásokat, az üzemzavar-elhárítás idõtartamára megállapított normatívák és a tényadatok archiválásának rendszerét
valamint
g) a szerzõdés felmondásának feltételeit, módját és jogkövetkezményeit.
87. § (1) Ha a közremûködõ az engedélyes kapcsolt vállalkozása, a kiszervezett tevékenység végzésére – sem
részben, sem egészben – nem jogosíthat fel más vállalkozást.
(2) A közremûködõ a tevékenység végzéséhez az engedélyes kapcsolt vállalkozását alvállalkozóként nem vonhatja be.
88. § (1) A hálózati engedélyes a közremûködõ kiválasztása és megbízása során – ha az nem tartozik
a közbeszerzésekrõl szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá – a VET 24. § (2) bekezdésében meghatározott
belsõ kiválasztási szabályzatában foglaltak szerint jár el.
(2) A hálózati engedélyes az (1) bekezdés szerinti belsõ kiválasztási szabályzatban szabályozza a kiválasztással és
megbízással történõ szolgáltatás beszerzésére – és a Hivatal hozzájáruló határozata alapján kiszervezett formában
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ellátott tevékenységekre – vonatkozó pályáztatási vagy versenyeztetési feltételeket. A kiválasztási szabályzat legalább
az alábbiakat tartalmazza:
a) azon szempontok meghatározását, amelyek alapján az engedélyes a hálózat karbantartási, javítási, felújítási
munkáival és fejlesztésével, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységével összefüggésbe hozható beszerzések esetén
a Kbt. elõírásait tartja irányadónak, vagy ha az engedélyesnek ilyen beszerzései nem lesznek, akkor ennek a rögzítését;
b) azon szempontok meghatározását, amelyek alapján az engedélyes a hálózat karbantartási, javítási, felújítási
munkáival és fejlesztésével, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységével összefüggésbe hozható beszerzések esetén
a saját belsõ kiválasztási szabályzatában meghatározott feltételeit és eljárásait tartja irányadónak;
c) a pályáztatási vagy versenyeztetési eljárásrendet, valamint az ezek során alkalmazott szabályrendszer ismertetését;
d) azon eljárásrendet és a feltételeket, amelyek szerint természetes személy vagy gazdálkodó szervezet a kiválasztásra 
és megbízásra vonatkozó pályázatot nyújthat be.
(3) A belsõ kiválasztási szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá. A belsõ kiválasztási szabályzat módosításainak jóváhagyását 
az engedélyes a módosítás bevezetését megelõzõen, a VET 168. §-ában meghatározott eljárási határidõben köteles
kérelmezni.
(4) A hálózati engedélyes köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, számozással ellátott belsõ
kiválasztási szabályzatot idõrendi sorrendben honlapján közzétenni.
(5) A hálózati engedélyes a 84. § (3) bekezdés a) pontja szerint kiszervezett tevékenységek vonatkozásában köteles
a VET 24. § (2) bekezdésben meghatározott kiválasztási eljárást legalább három évenként megismételni.
89. § (1) Ha a hálózati engedélyes a kiválasztási eljárásban történõ részvételt a kiszervezendõ tevékenység végzésére
való alkalmasság szempontjából elõzetes minõsítéshez köti (a továbbiakban: minõsítési eljárás), belsõ minõsítési
szabályzatban köteles rögzíteni a jelentkezés feltételeit, az eljárási szabályokat és a jelentkezõk elbírálásának
szempontjait. A belsõ minõsítési szabályzatot és ennek módosításait a hálózati engedélyes honlapján közzéteszi.
(2) Az (1) bekezdés esetén a minõsítési eljárást a hálózati engedélyes legalább évente egy alkalommal lefolytatja, és
annak kezdõ idõpontját – legalább három hónappal a minõsítési eljárás megkezdését megelõzõen – honlapján
közzéteszi.

Alapvetõ eszközökkel való rendelkezés szabályai
90. § (1) A Hivatal – a VET szerinti engedélyköteles tevékenyég al- és résztevékenységeinek figyelembevételével –
az átviteli rendszerüzemeltetõ, az elosztó és az egyetemes szolgáltató engedélyében meghatározza az
engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges alapvetõ eszközök és vagyoni értékû jogok azon körét,
amelyekkel való rendelkezéshez a Hivatal hozzájárulása szükséges, valamint meghatározza az ezekkel az eszközökkel
való rendelkezés feltételeit.
(2) Az átviteli rendszerüzemeltetõ, az elosztó és az egyetemes szolgáltató köteles saját tulajdonban lévõ eszközökkel
végezni engedélyköteles tevékenysége engedélyben meghatározott elemeit. Az átviteli rendszerüzemeltetõ, az
elosztó és az egyetemes szolgáltató tulajdonában kell állnia legalább az alábbi eszközöknek:
a) átviteli rendszerüzemeltetõ esetén a rendszer- és üzemirányítási, üzemeltetési valamint a rendszerirányításhoz,
a méréshez és az elszámoláshoz szükséges informatikai és egyéb eszközök,
b) elosztó esetén
ba) a nagyfeszültségû, a közép- és kisfeszültségû elosztóhálózat és
bb) a mérõberendezések és az elszámoláshoz szükséges mérési adatgyûjtõ rendszerek;
bc) az üzemirányítási eszközök, beleértve az üzemirányításhoz szükséges távközlési eszközöket, valamint
a teljesítményszabályozó eszközöket és
bd) a bb) alpont szerinti rendszerek adatfeldolgozásához és számlázásához, valamint az üzemirányításhoz szükséges
informatikai eszközök és
c) egyetemes szolgáltató esetén az elszámoláshoz szükséges eszközök.
(3) A VET 102–102/E. §-a vagy 103. §-a szerinti átviteli rendszerirányító esetén az alapvetõ eszközökkel való
rendelkezéshez való hozzájárulás feltétele a VET 160. § (4) bekezdésére tekintettel indított eljárás eredményeképpen
hozott tanúsításról rendelkezõ határozat.”
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6. § A Vhr. „A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok” és a „Számviteli
szétválasztás” alcíme és az azokat megelõzõ hivatkozások helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(A VET 100. §-ához)

A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásra vonatkozó közös szétválasztási szabályok
92. § A hálózati engedélyes vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottságának – elosztó esetén ügydöntõ
felügyelõbizottságának – tagja, cégvezetõje, vezetõ állású munkavállalója és engedélyesi tevékenységet ellátó
szervezeti egységének vezetõje (a továbbiakban: szervezeti egység vezetõ) a munkaviszony, a munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony vagy a kinevezés (a továbbiakban együtt: munkaviszony) megszûnését követõen köteles
üzleti titokként kezelni a hálózati engedélyesnél tudomására jutott mindazon információkat, amelyek a piaci szereplõk 
számára nyilvánosan nem hozzáférhetõk.
93. § (1) A hálózati engedélyes köteles olyan szervezeti egységrõl és ahhoz tartozó személyzetrõl gondoskodni, amely
képes meghozni a 84. § (3) bekezdése szerint kiszervezett tevékenységre vonatkozó önálló döntéseket a 84–89. §
rendelkezéseivel összhangban.
(2) A Hivatal által a kiszervezett tevékenység tárgyában küldött irat kézbesítése a hálózati engedélyes engedélyében
meghatározott elérhetõségekre történik.
94. § (1) A megfelelési programot a hálózati engedélyes legalább négyévenként aktualizálja, és az aktualizált
megfelelési programmal érintett idõszakot megelõzõ év szeptember 30-áig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.
(2) A jóváhagyott megfelelési programot, valamint a Hivatal jóváhagyó határozatát a hálózati engedélyes a honlapján 
közzéteszi.
(3) A megfelelési program kötelezõ tartalmi elemei:
1. a hálózati engedélyes belsõ és külsõ üzleti folyamatainak tevékenység szintû bemutatása, amely biztosítja
az engedélyes önálló, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagjától független mûködését és
önálló döntéshozatali lehetõségeit, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagjának a hálózati
engedélyes mûködését érintõ hatáskörének bemutatásával;
2. a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás szervezeti felépítésébõl, valamint a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következõ, különbözõ vezetõi szintekhez
kapcsolódó hatáskörök, információáramlási és beszámolási útvonalak;
3. a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás valamennyi tagja fõ döntéshozó szerveinek összetétele;
4. a VET szerinti engedélyköteles tevékenység független végzéséhez szükséges erõforrások – személyi, tárgyi és
pénzügyi – biztosítottsága;
5. a vezetõ tisztségviselõ, a cégvezetõ, a felügyelõbizottsági – elosztó esetén az ügydöntõ felügyelõbizottsági – tag,
a vezetõ állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetõ munkaviszonya megszüntetésének lehetséges indokai;
6. a vezetõ tisztségviselõ, a cégvezetõ, a felügyelõbizottsági – elosztó esetén az ügydöntõ felügyelõbizottsági tag,
a vezetõ állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetõ díjazásának elemei, továbbá premizálásuk és jutalmazásuk
rendje;
7. az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése;
8. a hálózati engedélyessel munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, az egyenlõ bánásmódot biztosító részletes 
magatartási szabályok;
9. a hálózati engedélyessel munkaviszonyban álló személyek kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása
érdekében;
10. a hálózati engedélyessel munkaviszonyban álló személyekre vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását
bemutató oktatási rendszer és annak tematikája;
11. adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, ideértve a különbözõ adattípusok
kategorizálását és a bizalmas információk kezelését;
12. a kiszervezés esetén elõírt adatkezelési szabályok és eljárások;
13. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenõrzése;
14. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere;
15. az átviteli rendszerirányítási és az elosztó hálózati engedélyes tevékenységhez tartozó kiszervezett tevékenységek 
végzésének körülményei, szerzõdéses feltételei, részletezve az árazásra és a szolgáltatás minõségi elemeire vonatkozó
feltételeket;
16. a támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerzõdési feltételei, részletezve az árazásra és szolgáltatás
minõségi elemeire vonatkozó feltételeket;
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17. a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáson belül a hálózati tevékenység fizikai elkülönítésére,
valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, továbbá annak bemutatása, hogy a hálózati
engedélyes hogyan és milyen eszközökkel különbözteti meg magát a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozás többi tagjától kommunikációjában és márkajelzésében;
18. a megfelelési programban lefektetett elõírások megvalósításának idõbeli ütemezése, az elért eredmények és
állapot mellett a jövõbeli elvárások bemutatása és
19. a megfelelési program összeállításáért felelõs, a hálózati engedélyesnél található szervezeti egység kijelölése.
95. § (1) A megfelelési ellenõr a megfelelési jelentést naptári évenként készíti el, és azt az adott naptári évet követõ év
március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.
(2) A megfelelési jelentés a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáson belül nem képezheti jóváhagyás
tárgyát.
(3) A megfelelési jelentés kötelezõ tartalmi elemei:
a) a tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése
a megfelelési program kötelezõen elõírt és egyéb tartalmi elemeit követve;
b) a jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, kiemelve az üzleti
folyamatokat, a szervezeti felépítést, a hatásköröket, valamint az információáramlási és beszámolási útvonalakat;
c) a hálózati engedélyes vezetésében bekövetkezett változások és azok indoklása;
d) a megfelelési program alapján végrehajtott oktatások;
e) a megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások;
f) a következõ naptári évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések;
g) a megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása;
h) a tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, részletezve a hálózathoz
való hozzáférés és az információkezelés vitás eseteit;
i) a támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, kiemelve a piaci alapú árazás
kialakítását, valamint a minõségi követelmények felügyeletét és
j) az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól független kommunikáció
és márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések.
(4) Megtévesztõ vagy valótlan információk közlése esetén a Hivatal a megfelelési jelentés jóváhagyását elutasítja
és a hálózati engedélyessel szemben a VET 96. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.
96. § Bizalmas információk esetén a megfelelési program és a megfelelési jelentés Hivatalhoz történõ benyújtása
során a hálózati engedélyes vagy a megfelelési ellenõr kérheti a megfelelési program és a megfelelési jelentés egyes
részeinek bizalmas kezelését. A Hivatal egyetértése esetén a jóváhagyó határozatban bizalmasnak minõsített részeket
nem kell a hálózati engedélyes honlapján közzétenni.
97. § (1) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó az éves megfelelési jelentés benyújtásával egyidejûleg nyilatkozik
arról, hogy nincs tulajdonosi részesedése más engedélyesben, ide nem értve más hálózati engedélyest és a szervezett
villamosenergia-piaci engedélyest.
(2) A hálózati engedélyes évente egyszer, a megfelelési jelentés benyújtásával egyidejûleg tájékoztatja a Hivatalt,
hogy a VET 100. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy szerzett-e részesedést a hálózati engedélyesen kívül más,
VET szerinti engedélyesben vagy annak kapcsolt vállalkozásában, vezetõ tisztségviselõje-e ilyen engedélyesnek, vagy
létesített-e munkaviszonyt ilyen engedélyessel.
(3) A VET 100. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy köteles minden szükséges információt a vele
munkaviszonyban álló hálózati engedélyes rendelkezésére bocsátani a hálózati engedélyes (2) bekezdésben
meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében.
(A VET 101. §-ához)

Az elosztó taggal rendelkezõ vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra vonatkozó
szétválasztási szabályok
98. § (1) A munkaszerzõdésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerzõdésben vagy
a kinevezési okiratban (a továbbiakban együtt: munkaszerzõdés) rögzíteni kell az elosztó vezetõ tisztségviselõjének,
cégvezetõjének, ügydöntõ felügyelõbizottsági tagjának, vezetõ állású munkavállalójának, valamint szervezeti egység
vezetõjének a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének
feltételeire, hatáskörére és beszámolási kötelezettségére, valamint a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó
szabályokat. E személyek vonatkozásában a felmondásról, a felmondás indokairól és körülményeirõl az elosztó
a felmondást követõen haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt.
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(2) Az elosztó saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot tesz az anyavállalatnak. Ha az anyavállalat
az elosztó javaslatát nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényérõl, indokairól és körülményeirõl az elosztó
tájékoztatja a Hivatalt.
(3) Ha az elosztó tulajdonrésszel rendelkezik a szervezett villamosenergia-piaci engedélyesben, a 97. §
(1) bekezdésben meghatározott határidõig köteles nyilatkozni a VET 54. §-ában meghatározott tulajdoni korlátok
betartásáról.
(A VET 102–102/E. §-ához)

Az átviteli rendszerirányító taggal rendelkezõ vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra
vonatkozó szétválasztási szabályok
99. § (1) Az átviteli rendszerirányító operatív irányítását ellátó személy munkaszerzõdésében rögzíteni kell a jogaira és
kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire, hatáskörére
és beszámolási kötelezettségére, a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat, valamint az arra
vonatkozó tájékoztatást, hogy munkaviszonyának idõ elõtti megszüntetése esetén a Hivatalnál jogorvoslati
jogosultságát nem érintõ hatósági ellenõrzést kezdeményezhet. 
(2) Az átviteli rendszerirányító arra jogosult szerve éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot tesz
a felügyelõbizottság részére. Ha a felügyelõbizottság az éves üzleti tervre és az eladósodás mértékére tett javaslatot
nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényérõl, indokairól és körülményeirõl a megfelelési ellenõr tájékoztatja
a Hivatalt.
99/A. § (1) A 94. § (3) bekezdésében foglaltakon túl az átviteli rendszerirányító megfelelési programjának
tartalmaznia kell:
a) az operatív irányítást ellátó személyek és az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyban álló személyek
függetlenségét biztosító intézkedéseket;
b) az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagja közötti
szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok eljárásrendjét;
c) az informatikai rendszerek és berendezések, valamint az azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások
beszerzésére vonatkozó eljárásrendet, amely biztosítja, hogy az átviteli rendszerirányító nem köt szerzõdést
a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagjával azonos tanácsadókkal és szállítókkal;
d) a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagjától eltérõ könyvvizsgáló kiválasztására
vonatkozó elõírásokat, valamint
e) a felügyelõbizottsági tagja díjazásának elemeit és módját, továbbá a felügyelõbizottságból történõ
visszahívásának lehetséges indokait.
(2) Az átviteli rendszerirányító esetén a megfelelési jelentésben ki kell térni a 95. § (3) bekezdésében foglaltakon túl
az (1) bekezdésben elõírtak teljesítésére.
(3) A 97. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az átviteli rendszerirányítónak nyilatkoznia kell arról, hogy
rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás
termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában.
99/B. § (1) A megfelelési ellenõr
a) figyelemmel kíséri és ellenõrzi a megfelelési program végrehajtását;
b) beszámol tevékenységérõl a felügyelõbizottságnak, valamint ajánlást készít a következõ naptári évre vonatkozó
megfelelési programról és annak végrehajtásáról;
c) a 99. § (2) bekezdése szerint tájékoztatja a Hivatalt, ha a felügyelõbizottság az átviteli rendszerirányító éves üzleti
tervére és az eladósodás mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá, az elutasítás vagy módosítás tényérõl, indokairól
és körülményeirõl;
d) tájékoztatja a Hivatalt a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás többi tagja és az átviteli
rendszerirányító közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról; 
e) benyújtja a Hivatalnak az átviteli rendszerirányító átviteli hálózatra vonatkozó beruházási tervre vagy egyedi
beruházásra vonatkozó határozati javaslatát, legkésõbb annak az átviteli rendszerirányító arra jogosult szerve által
a felügyelõbizottsághoz történõ benyújtásakor;
f) tájékoztatja a Hivatalt, ha a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás a legfõbb szervén vagy az általa
a felügyelõbizottságba jelölt tagok szavazatán keresztül olyan határozat meghozatalát akadályozza, amely
a hálózatfejlesztési terv alapján három éven belül végrehajtandó beruházás akadályozását vagy késleltetését
eredményezi;
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g) a feladatai ellátása során a megfelelési program végrehajtását érintõ tapasztaltakról negyedévente, írásban
tájékoztatja a Hivatalt, valamint a b) pontban foglaltakon túl további tájékoztatást nyújthat a felügyelõbizottságnak;
h) jogosult részt venni az átviteli rendszerirányító ügyvezetõ testülete, legfõbb szerve és egyéb társasági szerve
valamennyi ülésén azzal, hogy az alábbi témákkal foglalkozó üléseken köteles részt venni:
ha) a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrõl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerinti hálózathoz való hozzáférés feltételei;
hb) az átviteli hálózat üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos projektek, ideértve
a csatlakozással kapcsolatos beruházásokat is, és
hc) a VET 20. § (2) bekezdésében meghatározottak beszerzése;
i) a 95. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a megfelelési jelentés Hivatalnak történõ benyújtásáról;
valamint
j) figyelemmel kíséri, hogy az átviteli rendszerirányító megfelel-e a VET-ben és az e rendeletben foglalt titoktartásra
vonatkozó rendelkezéseknek.
(2) Megfelelési ellenõr az lehet, aki
a) mesterképzésben szerzett vagy egyetemi szintû
aa) közgazdász,
ab) villamosmérnök vagy
ac) jogi
végzettséggel – és jogi végzettség esetén jogi szakvizsgával – rendelkezik,
b) legalább 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett
ba) a VET hatálya alá tartozó tevékenységet vagy földgázipari tevékenységet végzõ társaságnál vagy
bb) az államigazgatás energetikai, pénzügyi vagy gazdasági területén,
c) nem volt olyan villamosenergia-ipari vállalkozásnak vagy jogelõdjének vezetõ tisztségviselõje, amelynek a VET
74. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét a megfelelési ellenõrré való kinevezés elõzetes jóváhagyására irányuló 
kérelem benyújtásának idõpontját megelõzõ tíz éven belül visszavonták, és
d) a megfelelési ellenõrré való kinevezés elõzetes jóváhagyására irányuló kérelem benyújtását megelõzõ tíz éven
belül megbízatása másik fél általi azonnali hatállyal történõ megszüntetésére nem került sor.
(3) A megfelelési ellenõr megbízatása alatt nem állhat olyan munkaviszonyban, amelynek ellátása korlátozhatja
feladatainak ellátását.
(4) A jogi személy megfelelési ellenõr legalább egy vezetõ tisztségviselõjének, továbbá az ellenõrzési tevékenység
irányításáért közvetlenül felelõs vezetõnek vagy az ellenõrzési tevékenységet közvetlenül végzõ legalább egy
személynek meg kell felelnie a (2)–(3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(5) A Hivatal a megfelelési ellenõr szakmai alkalmasságának hiányát állapítja meg, ha a megfelelési ellenõr
feladatainak ellátása körében a megfelelési program végrehajtása és ellenõrzése szempontjából megtévesztõ vagy
valótlan adatot közöl, vagy a VET-ben vagy az e rendeletben elõírt kötelezettségének megsértését jogerõs hatósági
határozat megállapította.
(A VET 104. §-ához)

A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részét képezõ átviteli hálózat tulajdonosára
vonatkozó szétválasztási szabályok
100. § (1) Az átviteli hálózat tulajdonosa által készített megfelelési programra és megfelelési jelentésre – a vertikálisan
integrált villamosenergia-ipari vállalkozás tagjaira vonatkozó rendelkezések kivételével – a 94. § (1)–(2) bekezdését és
a 95–97. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a hálózati engedélyes alatt az átviteli hálózat tulajdonosát kell
érteni. 
(2) Az átviteli hálózat tulajdonosa által készített megfelelési programnak tartalmaznia kell a 94. § (3) bekezdés 1–3.,
5–6., 8–16. és 18–19. pontjában foglaltakat azzal, hogy a hálózati engedélyes alatt az átviteli hálózat tulajdonosát kell
érteni.
(3) A VET 104. § (5) bekezdés c) pontja szerinti megfelelési jelentés kötelezõ tartalmi eleme:
a) a szétválasztáshoz kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása és
b) a 95. § (3) bekezdés a)–g) pontjában foglaltak azzal, hogy hálózati engedélyes alatt az átviteli hálózat tulajdonosát
kell érteni.
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(A VET 103–105. §-ához)

Számviteli szétválasztás
101. § A horizontálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás, amennyiben éves árbevételének legfeljebb 1%-a
származik a VET szerinti nem engedélyköteles tevékenységekbõl, e tevékenységekre nem köteles önálló mérleget és
eredménykimutatást készíteni. 1% felett a VET szerinti nem engedélyköteles tevékenységekbõl származó bevételeket
és ráfordításokat, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó eszközöket a számviteli éves beszámoló kiegészítõ
mellékletében részletezni kell.
102. § (1) Az Szt. szerinti összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett vertikálisan
integrált vállalkozás az összevont (konszolidált) számviteli éves beszámolója kiegészítõ mellékletében köteles
az összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozás keretében végzett, VET
szerinti engedélyköteles tevékenység elkülönített bemutatására.
(2) Az elkülönített bemutatás legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
103. § (1) Ha az egyetemes szolgáltató villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel is rendelkezik, akkor az egyetemes
szolgáltatóként és villamosenergia-kereskedõként vásárolni kívánt villamos energia elkülönített elszámolására és
nyilvántartására általa kidolgozott részletes szabályokat elõzetes jóváhagyásra be kell nyújtania a Hivatalhoz.
(2) Az engedélyes tevékenységek önálló bemutatására kötelezett horizontálisan és vertikálisan integrált vállalkozás
a tevékenységek önálló bemutatása során köteles az önálló mérleg és eredménykimutatásban feltüntetett adatok
hátterére vonatkozó írásbeli szöveges magyarázatot adni.
(3) A Hivatal feladatainak ellátásához az engedélyes köteles információt beszerezni és szolgáltatni a nem általa
végzett támogató és kiszervezett tevékenységek ráfordításairól és költségeirõl.
103/A. § A számviteli szétválasztásra vonatkozó részletes szabályokat a 20. számú melléklet tartalmazza.”

7. § A Vhr. 100. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Átviteli rendszerüzemeltetõ esetén a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részét képezõ átviteli
hálózat tulajdonosa köteles a VET 153. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelni.”

8. § A Vhr. „Nemzetközi együttmûködés és kapcsolat az Európai Unió szerveivel” alcíme a következõ 117/B. §-sal és az
azt megelõzõ hivatkozással egészül ki:
„(A VET 160. §-ához)
117/B. § (1) A tanúsítási eljárás lefolytatása iránti kérelemhez a 12. számú mellékletben meghatározott iratokat kell
csatolni.
(2) A Hivatal a 12. számú melléklet I. d) és e) pontja alapján benyújtott dokumentumok jóváhagyásáról az átviteli
rendszerirányítási mûködési engedély iránti kérelem elbírálásával egyidejûleg dönt.”

9. § A Vhr. a következõ 126/A. §-sal egészül ki:
„126/A. § A hálózati engedélyes az e rendeletnek az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel megállapított 88. § (5) bekezdése szerinti kiválasztási eljárást lefolytatni, és
a kiszervezés elõzetes jóváhagyására irányuló kérelmét a Hivatalhoz benyújtani elsõ alkalommal 2014. április 4-ig
köteles.”

10. § A Vhr. a következõ 127/A. §-sal egészül ki:
„127/A. § Az elosztó az e rendeletnek az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 75/2011.
(V. 2.) Korm. rendelettel megállapított 94. § (1) bekezdése szerinti aktualizált megfelelési programot elsõ alkalommal
2015. szeptember 30-ig nyújtja be jóváhagyásra a Hivatalhoz.”

11. § A Vhr. 130. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„f) a villamos energia belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (3)–(9) bekezdése, valamint
(11) bekezdése [99. § (2) bekezdés, 99/A. § (1) bekezdés és 99/B. §].” 

12. § (1) A Vhr. 12. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vhr. a 2. melléklet szerinti 12/a. számú melléklettel egészül ki.
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2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban GET Vhr.) „Rendszerirányítás” alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Rendszerirányítás
2. § (1) A rendszerirányítási feladatokat ellátó szállítási rendszerüzemeltetõnek a szállítási rendszerüzemeltetõre
elõírtakon túlmenõen:
a) rendelkeznie kell a rendszerirányítási tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi eszközökkel,
módszerekkel, személyi állománnyal, valamint eljárásokkal, így
aa) a tevékenység ellátására alkalmas adatforgalmi és informatikai rendszerrel,
ab) az engedélyes saját szervezetén belül foglalkoztatott megfelelõ létszámú és képzettségû szakember állománnyal, 
amely alkalmas az irányítási és koordinációs, fejlesztési, tervezési, valamint a nemzetközi képviseleti tevékenységek
végzésére, és
ac) olyan módszerekkel, eljárásokkal, melyek alkalmasak a GET 12. § b), d), e) és f) pontjában meghatározott feladatok
és a GET 85. §-ában meghatározott mentesség tárgyában a Hivatal döntéséhez szükséges, az együttmûködõ
földgázrendszerre és a földgázellátás forrásainak bõvítésére gyakorolt hatás vizsgálatára,
b) biztosítania kell az egyenlõ bánásmód követelménye, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az ellátás biztonsága, 
a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében, hogy
ba) a rendszerüzemeltetõk a rendszerirányító részérõl azonos, megkülönböztetés-mentes bánásmódban
részesüljenek,
bb) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön elõnyben,
bc) a rendszerüzemeltetõk hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekû információkhoz
a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeirõl és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 715/2009/EK rendelet)
harmadik félre vonatkozó titoktartásra vonatkozó elõírásai betartása mellett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek meglétét a Hivatal felhívására a szállítási rendszerüzemeltetõ igazolja.
(3) A rendszerirányítási feladatokat és azok végzésének kötelezettségét a Hivatal – a GET-ben maghatározottakkal
összhangban – a szállítási rendszerüzemeltetõ engedélyében írja elõ. A Hivatal a rendszerirányítási feladatok változása 
miatt a szállítási rendszerüzemeltetõi mûködési engedélyt hivatalból módosíthatja.”

14. § A GET Vhr. „Földgázszállítás” alcíme a 3. §-át megelõzõen a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedély iránti kérelem a tanúsításról rendelkezõ határozat
közlését követõ naptól számított 30 napon belül nyújtható be.
(2) A GET 121/I. §-ában meghatározott szétválasztási szabályok figyelembe vételével tanúsított kérelmezõnek
legalább használati joggal kell rendelkeznie:
a) a GET-ben, az e rendeletben és az ÜKSZ-ben elõírt, a földgázszállítási tevékenység folytatásához szükséges tárgyi
eszközökre, informatikai berendezésekre, mérõ és adatátviteli eszközökre,
b) a GET-ben, az e rendeletben, valamint az ÜKSZ-ben elõírt, a földgázszállítási feladatai ellátásához szükséges egyéb
eszközökre.”

15. § A GET Vhr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szállítási rendszerüzemeltetési mûködési engedélyt kérelmezõ az általa üzemeltetni kívánt szállítóvezetékre
köteles benyújtani az engedély iránti kérelmet, beleértve a saját tulajdonú, továbbá az üzemeltetési szerzõdés alapján
mûködtetett olyan szállítóvezeték-részeket is, melyek kapacitásait nem õ értékesíti.”

16. §  A GET Vhr. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szállítási rendszerüzemeltetõ mûködése során folyamatosan köteles megfelelni a 3. és e § szerinti
engedélyezési feltételeknek.”
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17. § A GET Vhr. a következõ 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A. § A szállítási rendszerüzemeltetõ a napi egyensúlyozó feladatainak ellátásához az alábbi egyensúlyozó
eszközöket veheti igénybe: 
a) a földgázkereskedõk vagy felhasználók által felajánlott lekötött, de fel nem használt kapacitások,
b) a földgázkereskedõk vagy földgáztermelõk által felajánlott, az együttmûködõ földgázrendszerbe betáplált vagy
napon belül betáplálható földgáz mennyiség,
c) a földgázkereskedõk által felajánlott opciós forrás,
d) a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacról beszerzett földgáz mennyiség és kapacitás,
e) a szervezett földgázpiacról beszerzett földgáz mennyiség és kapacitás,
f) a szállítási rendszerüzemeltetõ által importból beszerzett földgáz mennyiség vagy opciós forrás.
5/B. § A szállítási rendszerüzemeltetõ a GET 9. § (2) bekezdésének megfelelõen olyan elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, amely biztosítja a kiegyensúlyozás bevételeinek és kiadásainak engedélyesenkénti rögzítését.
A nyilvántartott adatokat a szállítási rendszerüzemeltetõ 5 évig köteles õrizni.”

18. § A GET Vhr. a 137. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra vonatkozó közös szétválasztási szabályok
137/A. § A rendszerüzemeltetõ vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottságának – földgázelosztó és földgáztároló
engedélyes esetén ügydöntõ felügyelõbizottságának – tagja, cégvezetõje, vezetõ állású munkavállalója és szervezeti
egység vezetõje a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy a kinevezés (a továbbiakban
együtt: munkaviszony) megszûnését követõen köteles üzleti titokként kezelni a rendszerüzemeltetõnél tudomására
jutott mindazon információkat, amelyek a piaci szereplõk számára nyilvánosan nem hozzáférhetõek.”

19. § A GET Vhr. 138–141. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„138. § (1) A rendszerüzemeltetõk által kidolgozott megfelelési programot a rendszerüzemeltetõ legalább
négyévenként aktualizálja, és a megfelelési programmal érintett idõszakot megelõzõ év szeptember 30-ig
jóváhagyásra benyújtja a Hivatalnak.
(2) A jóváhagyott megfelelési programot, valamint a Hivatal jóváhagyó határozatát a rendszerüzemeltetõ a honlapján 
közzéteszi.
(3) A megfelelési program kötelezõ tartalmi elemei:
1. a rendszerüzemeltetõ belsõ és külsõ üzleti folyamatainak tevékenység szintû bemutatása, amely biztosítja az
engedélyes önálló, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független mûködését és önálló döntéshozatali
lehetõségeit, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjának a rendszerüzemeltetõ mûködését érintõ
hatáskörének bemutatásával,
2. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás szervezeti felépítésébõl, valamint a vertikálisan integrált földgázipari 
vállalkozás tagvállalatainak alapító okirataiból következõ, különbözõ vezetõi szintekhez kapcsolódó hatáskörök,
információáramlási és beszámolási útvonalak,
3. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás fõ döntéshozó szerveinek összetétele, ideértve
a rendszerüzemeltetõt is,
4. az engedélyköteles tevékenység független mûködéséhez szükséges – személyi, tárgyi, pénzügyi – erõforrások
biztosítottsága,
5. a vezetõ tisztségviselõ, a cégvezetõ, a felügyelõbizottsági – földgázelosztó és földgáztároló engedélyes esetén
ügydöntõ felügyelõbizottsági – tag, a vezetõ állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetõje munkaviszonya
megszüntetésének lehetséges esetkörei,
6. a vezetõ tisztségviselõ, a cégvezetõ, a felügyelõbizottsági – földgázelosztó és földgáztároló engedélyes esetén
ügydöntõ felügyelõbizottsági – tag, a vezetõ állású munkavállaló és a szervezeti egység vezetõ díjazásának elemei,
premizálásuk és jutalmazásuk rendje,
7. az ügyfélkapcsolat-kezelés folyamatainak ismertetése,
8. a munkavállalóra vonatkozó, az egyenlõ bánásmódot biztosító részletes magatartási szabályok,
9. a munkavállaló kötelezettségei a megfelelési program végrehajtása érdekében,
10. a munkavállalóra vonatkozó, a tevékenységek szétválasztását bemutató oktatási rendszer és annak tematikája,
11. adatkezelési eljárások és azok megvalósítása az informatikai rendszerekben, különös tekintettel a különbözõ
adattípusok kategorizálására és a bizalmas információk kezelésére,
12. a kiszervezés esetén elõírt adatkezelési szabályok és eljárások,
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13. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyelete és ellenõrzése,
14. a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszere,
15. a rendszerüzemeltetõ GET szerinti engedélyköteles tevékenységéhez tartozó kiszervezett tevékenységek
végzésének körülményei, szerzõdéses feltételei, különös tekintettel az árazásra és a szolgáltatás minõségi elemeire,
16. a támogató tevékenységek végzésének körülményei, szerzõdési feltételei, különös tekintettel az árazásra és
szolgáltatás minõségi elemeire,
17. a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül a rendszerüzemeltetési tevékenységek fizikai
elkülönítésére, valamint az önálló arculat kialakítására vonatkozó intézkedések, annak bemutatása, hogy
a rendszerüzemeltetõ hogyan különbözteti meg magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától
kommunikációjában és márkajelzésében,
18. a megfelelési program szerinti elõírások megvalósításának idõbeli ütemezése, az elért eredmények és az aktuális
állapot mellett a jövõbeli elvárások bemutatása,
19. a megfelelési program összeállításáért felelõs, a rendszerüzemeltetõnél található szervezeti egység kijelölése.
139. § (1) A megfelelési ellenõr a megfelelési jelentést minden év március 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz.
(2) A megfelelési jelentés a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáson belül nem képezheti jóváhagyás tárgyát.
(3) A megfelelési jelentés kötelezõ tartalmi elemei:
a) a tevékenységek szétválasztására vonatkozó megfelelési program végrehajtásának éves tapasztalatai és értékelése
a megfelelési program kötelezõ és további tartalmi elemeit követve,
b) a jóváhagyott megfelelési programhoz képest bekövetkezett változások leírása és indokolása, különös tekintettel
az üzleti folyamatokra, a szervezeti felépítésre, a hatáskörökre, információáramlási és beszámolási útvonalakra,
c) a rendszerüzemeltetõ vezetésében bekövetkezett változások és azok indokolása,
d) a megfelelési program alapján végrehajtott oktatások,
e) a megfelelési program alapján végrehajtott informatikai és ügyvitel-szervezési változások bemutatása,
f) a következõ megfelelési évre tervezett, a tevékenységek szétválasztásával kapcsolatos intézkedések,
g) a megfelelési programtól való eltérés és annak indokolása,
h) a tevékenységek szétválasztásához kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása, különösen a vezetékekhez
és tárolókapacitásokhoz való hozzáférés, valamint az információkezelés vitás esetei,
i) a támogató és a kiszervezett tevékenységek végzésének részletes értékelése, különös tekintettel a piaci alapú árazás 
kialakítására, valamint a minõségi követelmények felügyeletére,
j) az önálló vállalati arculat, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független kommunikáció és
márkajelzések, valamint a függetlenség folyamatos biztosítására tett intézkedések bemutatása.
(4) Megtévesztõ vagy valótlan információk közlése esetén a Hivatal a megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelmet
elutasítja és a rendszerüzemeltetõvel szemben a GET 119. §-a szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.
140. § Bizalmas információk esetén a megfelelési program, illetve a megfelelési jelentés Hivatalhoz történõ
benyújtása során a rendszerüzemeltetõ, illetve a megfelelési ellenõr kérheti a megfelelési program és a megfelelési
jelentés egyes részeinek bizalmas kezelését. A Hivatal egyetértése esetén a jóváhagyó határozatban bizalmasnak
minõsített részeket nem kell a rendszerüzemeltetõ honlapján közzétenni.
141. § (1) A rendszerüzemeltetõ az éves megfelelési jelentés benyújtásával egyidejûleg nyilatkozik arról, hogy nincs
tulajdonosi részesedése – a szervezett földgázpiaci engedélyes és a szállítási rendszerüzemeltetõ kivételével – a GET
szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató, saját tevékenységétõl eltérõ más engedélyesben.
(2) A rendszerüzemeltetõ az éves megfelelési jelentés benyújtásával egyidejûleg tájékoztatja a Hivatalt, hogy a GET
120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy nem szerzett részesedést a rendszerüzemeltetõn kívül, más GET
szerinti tevékenységet folytató engedélyesben vagy annak kapcsolt vállalkozásában, nem vezetõ tisztségviselõje ilyen 
engedélyesnek, és nem létesített munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt ilyen
engedélyessel. 
(3) A GET 120/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy köteles minden szükséges információt a rendszerüzemeltetõ 
rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy a rendszerüzemeltetõ a (2) bekezdésben meghatározott
kötelezettségét teljesíteni tudja.”
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20. § A GET Vhr. a 141. §-át követõen a következõ alcímekkel és az azokat megelõzõ hivatkozásokkal egészül ki:
„(A GET 121. § és 121/A. §-ához)

A földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes taggal rendelkezõ vertikálisan integrált földgázipari
vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok
141/A. § (1) A munkaszerzõdésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerzõdésben vagy
a kinevezési okiratban (a továbbiakban együtt: munkaszerzõdés) rögzíteni kell a földgázelosztó vagy földgáztároló
engedélyes vezetõ tisztségviselõjének, cégvezetõjének, ügydöntõ felügyelõbizottsága tagjának, vezetõ állású
munkavállalójának, valamint szervezeti egység vezetõjének a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb
juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire, hatáskörére és beszámolási kötelezettségére és
a jogviszony megszûnésére vonatkozó szabályokat. E személyek vonatkozásában a felmondásról, a felmondás
indokairól és körülményeirõl a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes a felmondást megelõzõen tájékoztatja
a Hivatalt.
(2) A földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot
tesz az anyavállalatnak. Ha az anyavállalat a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes javaslatát nem hagyja jóvá,
az elutasítás vagy módosítás tényérõl, indokairól és körülményeirõl a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes
tájékoztatja a Hivatalt.
(3) Ha a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes tulajdonrésszel rendelkezik a szervezett földgázpiaci
engedélyesben, a 141. § (1) bekezdésben meghatározott határidõig köteles nyilatkozni a GET 48. §-ában
meghatározott tulajdoni korlátok betartásáról.
(A GET 121/B–121/G. §-ához)

A szállítási rendszerüzemeltetõ taggal rendelkezõ vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra
vonatkozó szétválasztási szabályok
141/B. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetõ operatív irányítását ellátó személy munkaszerzõdésében rögzíteni kell
a jogaira és kötelezettségeire, a munkabérére, az egyéb juttatásaira vagy díjazására, a munkavégzésének feltételeire,
hatáskörére és beszámolási kötelezettségére és a munkaviszony megszûnésére vonatkozó szabályokat és az arra
vonatkozó tájékoztatást, hogy munkaviszonyának idõ elõtti, munkáltató általi megszüntetése esetén a Hivatalnál
jogorvoslati jogosultságát nem érintõ hatósági ellenõrzést kezdeményezhet.
(2) A szállítási rendszerüzemeltetõ arra jogosult szerve saját éves üzleti tervére és az eladósodás mértékére javaslatot
tesz. Ha a felügyelõbizottság az éves üzleti tervre és az eladósodás mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá,
az elutasítás vagy módosítás tényérõl, indokairól és körülményeirõl a megfelelési ellenõr tájékoztatja a Hivatalt.
141/C. § (1) A 138. § (4) bekezdésben foglaltakon túl a szállítási rendszerüzemeltetõ megfelelési programjának
tartalmaznia kell
a) az operatív irányítást ellátó személyek és a szállítási rendszerüzemeltetõvel munkaviszonyban álló személyek
függetlenségét biztosító intézkedéseket,
b) a szállítási rendszerüzemeltetõ és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja közötti
szolgáltatásnyújtás, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok eljárásrendjét,
c) az informatikai rendszerek és berendezések, valamint azokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások beszerzésére
vonatkozó eljárásrendet, amely biztosítja, hogy a szállítási rendszerüzemeltetõ nem köt szerzõdést a vertikálisan
integrált földgázipari vállalkozás többi tagjával azonos tanácsadókkal és szállítókkal,
d) a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagjától eltérõ könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó
elõírásokat, valamint
e) a felügyelõbizottság tagja díjazásának elemeit és módját, felügyelõbizottságból történõ visszahívásának
lehetséges indokait.
(2) A szállítási rendszerüzemeltetõ esetén a megfelelési jelentésben ki kell térni a 138. § (4) bekezdésében foglaltakon
túl az (1) bekezdésben elõírtak teljesítésére is.
(3) A 141. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban a szállítási rendszerüzemeltetõnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem
rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás termeléssel,
vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában.
(4) A megfelelési ellenõr
a) figyelemmel kíséri, ellenõrzi a megfelelési program végrehajtását,
b) beszámol tevékenységérõl a felügyelõbizottságnak, valamint ajánlást készít a következõ évi megfelelési
programról és annak végrehajtásáról,
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c) a 141/B. § (2) bekezdésének megfelelõen tájékoztatja a Hivatalt az elutasítás vagy módosítás tényérõl, indokairól
és körülményeirõl, ha a felügyelõbizottság a szállítási rendszerüzemeltetõ éves üzleti tervére és az eladósodás
mértékére tett javaslatot nem hagyja jóvá,
d) tájékoztatja a Hivatalt a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás többi tagja és a szállítási rendszerüzemeltetõ
közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról,
e) benyújtja a Hivatalnak a szállítási rendszerüzemeltetõ szállítóvezetékre vonatkozó beruházási tervre vagy egyedi
beruházásra vonatkozó határozati javaslatát, legkésõbb annak a szállítási rendszerüzemeltetõ által
a felügyelõbizottsághoz történõ benyújtásakor,
f) tájékoztatja a Hivatalt, ha a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás a legfõbb szerv ülésén vagy az általa
a felügyelõbizottságba jelölt tagok szavazatán keresztül olyan határozat meghozatalát akadályozza, amely
a hálózatfejlesztési terv szerint három éven belül végrehajtandó beruházás akadályozását vagy késleltetését
eredményezi,
g) a feladata ellátása során a megfelelési program végrehajtását érintõen tapasztaltakról negyedévente írásban
tájékoztatja a Hivatalt, a b) pontban foglaltakon túl tájékoztatást nyújthat a felügyelõbizottságnak,
h) jogosult részt venni a szállítási rendszerüzemeltetõ ügyvezetõ testülete, közgyûlése és egyéb társasági szervei
valamennyi ülésén, valamint köteles részt venni a szállítási rendszerüzemeltetõ valamennyi ülésén, amely
ha) a 715/2009/EK rendeletben meghatározottak szerinti hálózathoz való hozzáférés feltételeit,
hb) a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos projekteket, ideértve
a csatlakozással kapcsolatos beruházásokkal kapcsolatos projekteket is, valamint
hc) a szállítási rendszerüzemeltetõ által a feladatai ellátásához szükséges földgáz beszerzést
tárgyalja,
i) a 139. § (1) bekezdésének megfelelõen benyújtja a Hivatalnak a megfelelési jelentést, valamint
j) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási rendszerüzemeltetõ megfelel-e a titoktartásra vonatkozó – a GET-ben és az
e rendeletben meghatározott – rendelkezéseknek.
(5) Megfelelési ellenõr az lehet, aki
a) mesterképzésben szerzett vagy egyetemi szintû
aa) közgazdász,
ab) bányamérnök vagy
ac) jogi
végzettséggel és jogi végzettség esetén jogi szakvizsgával rendelkezik,
b) legalább 5 éves, földgázipari tevékenységet vagy a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó
tevékenységet végzõ társaságnál, vagy az államigazgatás pénzügyi, gazdasági vagy energetikai területén szerzett
szakmai gyakorlata van,
c) nem áll olyan munkaviszonyban, amelynek ellátása korlátozhatja feladatainak ellátását,
d) nem volt olyan földgázipari társaságnak vagy jogelõdjének vezetõ tisztségviselõje, amelynek a GET 114. §
(1) bekezdése szerinti bármely engedélyét a megfelelési ellenõr kinevezéséhez való hozzájárulás iránti kérelemnek
a Hivatalhoz történõ benyújtása idõpontját megelõzõ tíz éven belül visszavonták, és
e) megbízatása a megfelelési ellenõr kinevezéséhez való hozzájárulás iránti kérelemnek a Hivatalhoz történõ
benyújtását megelõzõ tíz éven belül a másik fél által azonnali hatállyal nem került megszüntetésre.
(6) A jogi személynek minõsülõ megfelelési ellenõr legalább egy vezetõ tisztségviselõjének, továbbá az ellenõrzési
tevékenység irányításáért közvetlenül felelõs vezetõnek vagy az ellenõrzési tevékenységet közvetlenül végzõ
legalább egy személynek meg kell felelnie az (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(7) A Hivatal a megfelelési ellenõr szakmai alkalmasságának hiányát állapítja meg, ha a megfelelési ellenõr
feladatainak ellátása körében a megfelelési program végrehajtása és ellenõrzése szempontjából megtévesztõ vagy
valótlan adatot közölt, illetve a GET-ben vagy e rendeletben elõírt kötelezettsége megsértését jogerõs határozat
megállapította.
(A GET 121/I. §-ához)

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képezõ szállítóvezeték tulajdonosára vonatkozó
szétválasztási szabályok
141/D. § (1) Független rendszerüzemeltetõ esetén a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képezõ
szállítóvezeték tulajdonosa köteles a GET 125. § (14) bekezdésében foglaltaknak megfelelni.
(2) A szállítóvezeték tulajdonosa által készített megfelelési programra és megfelelési jelentésre – a vertikálisan
integrált földgázipari vállalkozás tagjaira vonatkozó rendelkezések kivételével – a 138. § (1)–(5) bekezdését és
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a 139–141. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy rendszerüzemeltetõ alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell
érteni.
(3) A szállítóvezeték tulajdonosa által készített megfelelési programnak tartalmaznia kell a 138. § (4) bekezdés 1–3.,
5–6., 8–15. és 17–18. pontjában foglaltakat azzal, hogy a rendszerüzemeltetõ alatt a szállítóvezeték tulajdonosát kell
érteni.
(4) A GET 121/I. § (5) bekezdésének e) pontja szerinti megfelelési jelentés kötelezõ tartalmi elemei:
a) a 139. § (3) bekezdés a)–g) pontjában foglaltak azzal, hogy rendszerüzemeltetõ alatt a szállítóvezeték tulajdonosát
kell érteni, és
b) a szétválasztáshoz kapcsolódó peres és egyéb vitás ügyek bemutatása.”

21. § A GET Vhr. a következõ 150/A. §-sal és az azt megelõzõ hivatkozással egészül ki:
„(A GET 128. §-ához)
150/A. § (1) A tanúsítási eljárás lefolytatása iránti kérelemhez a 14. számú mellékletben meghatározott iratokat kell
benyújtani.
(2) A Hivatal a 14. számú melléklet I. d) és e) pontja alapján benyújtott dokumentumok jóváhagyásáról a tanúsítást
követõen a szállítási rendszerüzemeltetési mûködési engedély iránti kérelem elbírálásával egyidejûleg dönt.”

22. § A GET. Vhr. 152. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„152. § Az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Mód. Kr.) hatálybalépését követõen e rendeletnek a Mód. Kr.-rel nem módosított rendelkezései
tekintetében 2011. július 1-jéig ahol e rendelet földgázszállítót említ, ott szállítási rendszerüzemeltetõt, ahol
rendszerirányítót említ, ott szállítási rendszerirányítót kell érteni.”

23. § A GET Vhr. 154. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„154. § A Mód. Kr.-rel megállapított, e rendelet 138. § (1) bekezdése szerinti, aktualizált megfelelési programot
a földgázelosztó és földgáztároló engedélyes elsõ alkalommal 2015. szeptember 30-ig nyújtja be a Hivatalhoz
jóváhagyásra.”

24. § A GET Vhr. 162. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A szállítási rendszerirányítónak rendelkeznie kell elkülönített szervezettel, amely a szervezett földgázpiac GET
143. § (1) bekezdése szerinti létrehozásáig mûködteti a napi földgáz- és kapacitás kereskedelmi piacot, valamint
a mûködtetéséhez szükséges eszközökkel és a piac mûködését leíró szabályzatokkal.”

25. § A GET Vhr. 168. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet 141/C. § (4)–(8) bekezdése a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk
(3)–(12) bekezdéseinek való megfelelést szolgálja.”

26. § (1) A GET Vhr. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „GET 8–13. §-ában” szövegrész helyébe a „GET 4–10. §-ában” szöveg,
a „földgázszállítói tevékenység” szövegrész helyébe a „földgázszállítási tevékenység” szöveg, 4. § (1) bekezdés
ca) alpontjában a „GET 11. §-ában” szövegrész helyébe a „GET 10. §-ában” szöveg, 4. § (1) bekezdés cb) alpontjában
a „GET 8. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „GET 4. § (2) bekezdés b) pontja” szöveg, 4. § (1) bekezdés
cf) alpontjában a „rendszerfejlesztési igények” szövegrész helyébe a „10 éves rendszerfejlesztési igények” szöveg,
4. § (2) bekezdésében a „földgázszállításra” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetésre” szöveg, 4. §
(3) bekezdésében az „az engedélyes” szövegrész helyébe az „a szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 4. § (3) bekezdés
a) pontjában a „földgázszállító” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 4. § (4) bekezdésében
a „földgázszállító” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, és 5. §-ában a „földgázszállító”
szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg lép.

(2) A GET Vhr. 100. §-ában a „rendszerirányító, a földgázszállító, a földgázelosztó, a földgáztároló” szövegrész helyébe
a „rendszerüzemeltetõ” szöveg, 100. § a) pontjában a „rendszerirányító esetén” szövegrész helyébe
a „rendszerirányítási tevékenységet végzõ szállítási rendszerüzemeltetõ esetén” szöveg, 100. § b) pontjában
a „földgázszállító, földgázelosztó és földgáztároló esetén” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ,
földgázelosztó és földgáztárolói engedélyes esetén” szöveg lép.
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(3) A GET Vhr. 126. § (2) bekezdésében a „földgázszállítási-” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetési-”
szöveg, 126. § (3) bekezdésében az „A földgázszállítási, földgázelosztási, földgáztárolási engedélyesnek” szövegrész
helyébe az „A rendszerüzemeltetõnek” szöveg, 126. § (4) bekezdésében az „A földgázszállító, földgázelosztó,
földgáztároló” szövegrész helyébe az „A rendszerüzemeltetõ” szöveg, 127. § (4) bekezdésében az „A földgázszállító
és a földgáztároló” szövegrész helyébe az „A szállítási rendszerüzemeltetõ és a földgáztárolói engedélyes” szöveg lép.

(4) A GET. Vhr. 143. § (1) bekezdésében az „a kiszervezendõ tevékenységet végzõk kiválasztására” szövegrész helyébe
az „a kiszervezendõ tevékenységet végzõk (a továbbiakban: közremûködõ) kiválasztására” szöveg, 144. §
(4) bekezdésében a „kérelemnek” szövegrész helyébe a „kiszervezés jóváhagyása iránti kérelemnek” szöveg, 145. §
(1) bekezdésében az „A GET 124. §-a szerinti kiszervezésre irányuló kérelem alapján induló eljárás” szövegrész helyébe
az „A kiszervezés jóváhagyására irányuló eljárás” szöveg lép.

27. § (1) A GET Vhr. 5. számú mellékletének II. Fejezetében a „földgázszállításra” szövegrész helyébe a „szállítási
rendszerüzemeltetésre” szöveg, a „földgázszállítói” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõi” szöveg lép.

(2) A GET Vhr. 5. számú mellékletének II. Fejezete a következõ 20. ponttal egészül ki:
[A Hivatalhoz benyújtott földgázszállításra vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:]
„20. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tanúsításról rendelkezõ határozatban foglaltakhoz képest nem történt
változás.”

(3) A GET Vhr. e rendelet 3. melléklete szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

28. § (1) Hatályát veszti a GET Vhr. 144. § (3) bekezdése és 5. számú mellékletének I. Fejezete.
(2) Hatályát veszti a GET Vhr. 145. § (2) bekezdésben az „a 124. § (1) bekezdésének és a 144. § (2) bekezdésének

megfelelõen” szövegrész.

3. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23) Korm. rendelet módosítása

29. § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a
a következõ c) ponttal egészül ki: 
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„c) a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv
módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelv 15. cikk
(3)–(6) bekezdései.”

4. A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló
145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A pénzbeli szénjárandóság éves összege a tárgyévet megelõzõ évre megállapított szénjárandóság összege,
korrigálva a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, tárgyév januárjára vonatkozó, tárgyévet megelõzõ év
januárjához viszonyított szén fogyasztói árindex mértékével. Az így kiszámított éves összeg mértékét a bányászatért
felelõs miniszter minden év március 15-éig közli az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósággal.”

(2) Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A gazdálkodó szervezet a pénzbeli szénjárandóság folyósításakor szükséges adatokat (név, születési év, hó, nap,
lakcím nyugdíjfolyósítási törzsszám) a tárgyévet megelõzõ év december 31-ig köteles a nyugdíjbiztosításnak
(nyugdíjfolyósítási szervnek) az erre a célra rendszeresített ûrlapon megküldeni. A gazdálkodó szervezet megszûnése
esetén az adatokat az integráción kívüli szénbányák és a Bányászati Aknamélyítõ Vállalat esetében
a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság, az érc- és ásványbányák esetében
az Érc- és Ásványbányák Egészségmegõrzéséért Alapítvány küldi meg a nyugdíjbiztosításnak (nyugdíjfolyósítási
szervnek).”
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(3) Az R. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 2. § szerint kiszámított szénjárandóság éves összegének mértékét
a bányászatért felelõs miniszter elsõ alkalommal a Mód. Kr. hatálybalépését követõ harmadik napig közli az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósággal.”

(4) Az R. a következõ 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § A gazdálkodó szervezet a Mód. Kr. hatálybalépését követõen újonnan jogosultakká váltak tekintetében köteles 
beszerezni a jogosult személyes adatai kezeléséhez történõ hozzájárulását.”

(5) Hatályát veszti az R. 1. § (2) bekezdés b) pontját követõ szövegrészben az „a 2. § szerinti nem valorizált értéken”
szövegrész.

5. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 7. §-a 2011. július 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 2. §-a az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követõ 10. munkanapon lép hatályba,

amely naptári napot a nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

32. § E rendelet
a) 1. alcíme

aa) a villamos energia belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló 2009. július 13-i, 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk
(3)–(9) bekezdése, valamint (11) bekezdéseinek, és

ab) a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK
irányelv módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. április 23-i, 2009/28/EK irányelv 
15. cikk (3)–(6) bekezdéseinek,

b) 2. alcíme a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk
(3)–(12) bekezdéseinek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelethez
„12. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Tanúsítási eljárás lefolytatására irányuló kérelemhez benyújtandó dokumentumok

I. Valamennyi tanúsítási eljáráshoz benyújtandó adatok és dokumentumok:
a) az e rendelet 54. §-ában meghatározott dokumentumok,
b) a kérelmezõ szervezetét, társasági tulajdonosi és irányítási struktúráját bemutató ábra – feltüntetve a társaság

által és a társaságban gyakorolt közvetlen és közvetett tulajdoni és irányítási viszonyokat – a tulajdonosok fentiek
valódiságára vonatkozó nyilatkozatával együtt,

c) a kérelmezõ Szervezeti és Mûködési Szabályzata,
d) a kérelmezõ megfelelési programjának tervezete, a III. pont szerinti eljárás kivételével,
e) a kérelmezõ VET 24. § (2) bekezdésében meghatározott belsõ szabályzatának tervezete,
f) a kérelmezõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul

a kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történõ
ellenõrzéséhez és

g) mindazon személyeknek, akik a tanúsítási eljárás lefolytatására irányuló kérelemhez csatolt iratokat aláírták
ga) közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányuk,
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gb) ügyvéd, közjegyzõ vagy a gazdasági társaság jogtanácsosa által cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárásban való közremûködésük során ellenjegyzett aláírási címpéldányuk vagy

gc) a ga) és gb) szerinti dokumentumok hiteles másolata.

II. A VET 102–102/E. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez
az I. pontban foglaltakon túl benyújtandó adatok és dokumentumok:
1. A kérelmezõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a) rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás

termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában, 
b) miként biztosítja a felügyelõbizottság részére a VET és a Gt. által meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges

jogosítványokat,
c) miként biztosítja, hogy a vele munkaviszonyban álló személy ne álljon munkaviszonyban vagy közvetlen vagy

közvetett más szerzõdéses jogviszonyban – az átviteli rendszerirányító kivételével – a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozással, továbbá hogy abban ne rendelkezzen sem közvetlen, sem közvetett
érdekeltséggel,

d) a vele munkaviszonyban álló személy munkabére, egyéb juttatásai vagy díjazása nem a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás nem átviteli rendszerirányítási tevékenységének eredményességétõl függõen
van-e meghatározva, valamint részesül-e e vállalkozásoktól pénzbeli juttatásban, továbbá a dolgozók
premizálásának és jutalmazásának rendjét meghatározó belsõ szabályzatainak vagy más dokumentumoknak
a bemutatása,

e) rendelkezik-e a VET és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez
szükséges mûszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erõforrásokkal, továbbá ezen eszközök és 
erõforrások bemutatása,

f) rendelkezik-e az átviteli hálózat és a napi átviteli tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz
tulajdonjogával, a rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai eszközökkel, továbbá az átviteli
hálózat vezetékeinek, transzformátorállomásainak, kapcsoló és egyéb átalakító berendezéseinek bemutatása és
térképi megjelenítése,

g) rendelkezik-e a napi átviteli rendszerirányítási tevékenység ellátásához és a vállalati jogi, könyvvezetési, valamint
informatikai szolgáltatásainak biztosításához szükséges, saját alkalmazásában álló személyzettel, továbbá
a személyzet bemutatása (név, beosztás, végzettség, szakmai tapasztalat),

h) az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás között munkaerõ
kölcsönzés történik-e,

i) részesül-e pénzbeli juttatásban a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás termeléssel vagy
villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatától,

j) igénybe vesz-e szolgáltatást a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól, a VET 102/C. §
(4) bekezdésében foglaltak kivételével,

k) a közte és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi
megállapodások – beleértve a kérelmezõ által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részére
nyújtandó hiteleket és kölcsönöket is –, és azok tartalma megfelel-e a piaci feltételeknek, továbbá a piaci
megfelelést biztosító eljárásrend bemutatása,

l) vállalati megjelenésében, kommunikációjában, márkajelzésében, valamint a székhelyén és telephelyein
megkülönbözteti-e magát a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól, továbbá
a megkülönböztetés módjának és eszközeinek részletes bemutatása,

m) igénybe vesz-e a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáséval azonos tanácsadót és szállítót
informatikai rendszerek, berendezések vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, továbbá a vele
szerzõdéses kapcsolatban lévõ tanácsadók és szállítók bemutatása (cégnév és székhely),

n) megoszt-e informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy
épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással,

o) igénybe vesz-e könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót, továbbá a könyvvizsgáló megnevezése (cégnév, székhely, könyvvizsgáló
neve),

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 47. szám 10901



p) rendelkezik-e mindazon belsõ szabályzatokkal és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással
kötött megállapodással, amelyek a VET 102/D. § (3) bekezdése szerinti függetlenséget biztosítják a kérelmezõ
részére, továbbá ezen belsõ szabályzatok és megállapodások, vagy azok tervezeteinek bemutatása, valamint

q) a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól függetlenül és önállóan dönt-e a támogató
tevékenység igénybevételérõl és a kiszervezésrõl, továbbá a kiválasztási szabályzat tervezetének bemutatása.

2. A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás érintett tagvállalatának nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy
a) termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett

részesedéssel a kérelmezõben,
b) termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata közvetlenül vagy közvetve meghatározza-e

a kérelmezõ napi tevékenységére, a hálózatüzemeltetésre és a hálózatfejlesztési terv elõkészítésére vonatkozó
magatartását,

c) a kérelmezõ kérése esetén kellõ idõben rendelkezésre bocsátja a kérelmezõ által megvalósítandó jövõbeli
beruházásokhoz és a meglévõ eszközök lecseréléséhez szükséges pénzügyi forrásokat,

d) tartózkodik minden olyan tevékenységtõl, amely az átviteli rendszerirányítót akadályozza a VET-bõl és
felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokból fakadó kötelezettségei teljesítésében, továbbá nem
utasítja az átviteli rendszerirányítót e kötelezettségek teljesítése során,

e) igénybe vesz-e az átviteli rendszerirányítóéval azonos tanácsadót és szállítót informatikai rendszerek,
berendezések, vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, továbbá a vele szerzõdéses kapcsolatban 
lévõ tanácsadók és szállítók bemutatása (cégnév és székhely), valamint annak bemutatása, hogy milyen eljárással
biztosítja mindezek fenntartását,

f) megoszt-e informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy
épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert az átviteli rendszerirányítóval, továbbá annak bemutatása, hogy
milyen eljárással biztosítja ezek fenntartását, és

g) igénybe vesz-e könyvvizsgálói tevékenység végzésére az átviteli rendszerirányítóéval azonos könyvvizsgálót,
továbbá a könyvvizsgáló megnevezése (cégnév, székhely, könyvvizsgáló neve).

III. A VET 103. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez
az I. pontban foglaltakon túl benyújtandó adatok és dokumentumok:
1. A kérelmezõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a) rendelkezik-e az átviteli hálózat és az átviteli tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz

tulajdonjogával, a rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai eszközökkel, és a nyilatkozat
alátámasztásaként az átviteli hálózat vezetékeinek, transzformátorállomásainak, kapcsoló és egyéb átalakító
berendezéseinek bemutatása és térképi megjelenítése,

b) része-e vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak vagy a földgázellátásról szóló törvény szerinti
vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak, továbbá a kérelmezõ és kapcsolt vállalkozásai termelõben vagy
villamosenergia-kereskedõben, illetve a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgáztermelõben vagy
kereskedõben lévõ befektetéseinek és részesedéseinek bemutatása,

c) a kérelmezõben vagy a kérelmezõben részesedéssel rendelkezõ vállalkozásban felügyelõbizottsági tag vagy
operatív irányítást ellátó személy betölt-e felügyelõbizottsági tagságot vagy operatív irányítást ellátó személynek
minõsül termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó társaságnál és

d) a kérelmezõben operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyban áll-e termelõvel vagy villamosenergia-
kereskedõvel.

2. A kérelmezõben felügyelõbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy kinevezésére jogosult személy
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy gyakorol-e közvetlen vagy közvetett irányítási vagy a VET 103. § (2) bekezdés
szerinti bármely más jogot termelõ vagy villamosenergia-kereskedõ felett.
3. A kérelmezõben vagy az átviteli hálózatban közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal rendelkezõ személy
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a VET 103. § (6) bekezdése szerint termeléssel és villamosenergia-
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett gyakorol-e közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy a VET 103. §
(2) bekezdése szerinti bármely más jogot.
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IV. A VET 104. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez
benyújtandó adatok és dokumentumok:
1. A kérelmezõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a) része-e vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak, illetve a földgázellátásról szóló törvény szerinti

vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak, továbbá a kérelmezõ és kapcsolt vállalkozásai termelõben vagy
villamosenergia-kereskedõben vagy a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgáztermelõben vagy
kereskedõben lévõ befektetéseinek és részesedéseinek bemutatása,

b) a kérelmezõben vagy a kérelmezõben részesedéssel rendelkezõ vállalkozásban felügyelõbizottsági tag vagy
operatív irányítást ellátó személy betölt-e felügyelõbizottsági tagságot vagy operatív irányítást ellátó személynek
minõsül termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó társaságnál,

c) rendelkezik-e a VET és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez
szükséges mûszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erõforrásokkal, továbbá ezen eszközök és 
erõforrások bemutatása,

d) rendelkezik-e az átviteli hálózat és a napi átviteli tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz
használati jogával, a rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai eszközökkel, és az átviteli
hálózat vezetékeinek, transzformátorállomásainak, kapcsoló és egyéb átalakító berendezéseinek bemutatása az
eszközök tulajdonosainak megjelölésével és az eszközök térképi megjelenítése; továbbá mellékelni kell az átviteli
hálózat tulajdonosával erre vonatkozólag kötött megállapodás másolatát, és

e) az adminisztratív és informatikai szolgáltatások kivételével igénybe vesz-e további szolgáltatásokat olyan
harmadik személyektõl, akik az átviteli hálózat tulajdonosa számára is nyújtanak szolgáltatást, továbbá mellékelni
kell a harmadik személyektõl igénybevett adminisztratív és informatikai szolgáltatások felsorolását a szolgáltatás
tárgya, ellenértéke, a szolgáltató neve és címe megjelölésével.

2. A kérelmezõben felügyelõbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy kinevezésére jogosult személy
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy gyakorol-e közvetlen vagy közvetett irányítási vagy a VET 103. § (2) bekezdése
szerinti bármely más jogot termelõ vagy villamosenergia-kereskedõ felett.
3. A kérelmezõben és az átviteli hálózatban közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal rendelkezõ személy
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a VET 103. § (6) bekezdése szerint termeléssel és villamosenergia-
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett gyakorol-e közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy a VET 103. §
(2) bekezdése szerinti bármely más jogot.
4. Az átviteli hálózat tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a) a kérelmezõ részére biztosítja-e a feladatai elvégzéséhez szükséges együttmûködést, támogatást és információt,
b) finanszírozza-e a kérelmezõ által elhatározott és a Hivatal által a hálózatfejlesztési tervben jóváhagyott

beruházásokat, ha nem, beleegyezik-e bármely érdekelt fél – akár a kérelmezõ – általi finanszírozásba,
c) fedezetet biztosít-e az átviteli hálózati vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a kérelmezõ feladataihoz

kapcsolódó kötelezettségeket,
d) biztosítékot nyújt-e az átviteli hálózati fejlesztések finanszírozásának megkönnyítése érdekében, kivéve azon

beruházásokat, amelyek esetében a VET 104. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban beleegyezését adta
bármely érdekelt fél – akár a kérelmezõ – általi finanszírozáshoz.

5. Amennyiben az átviteli hálózat tulajdonosa vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás része, az átviteli
hálózat tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a) az átviteli hálózat tulajdonosában operatív irányítást ellátó személy részt vesz-e az integrált villamosenergia-ipari

vállalkozás azon szervezetében, amely termelés, elosztás vagy villamosenergia-kereskedelem napi üzemviteléért
közvetlenül vagy közvetve felelõs és

b) az átviteli hálózat tulajdonosában operatív irányítást ellátó személy munkaszerzõdésében vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyát szabályozó szerzõdésében meghatározott jogai és kötelezettségei, munkabére és
egyéb juttatásai, munkavégzésének feltételei és szakmai érdekei oly módon kerültek-e megállapításra, hogy
feladatai ellátása során biztosítsák számára a független cselekvés lehetõségét.”
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2. melléklet a 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelethez
„12/a. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Átviteli rendszerirányításra vonatkozó mûködési engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. az e rendelet 54. §-ában meghatározott adatok,
2. arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a tanúsításról rendelkezõ határozatban foglaltakhoz képest történt-e változás,
3. négy évre szóló független könyvvizsgáló által ellenõrzött üzleti terv,
4. utolsó három üzleti év beszámolója, amennyiben a gazdasági társaság cégbejegyzésének idõpontja nem teszi

lehetõvé három üzleti év beszámolójának benyújtását, akkor az elõtársasági idõszakról összeállított beszámoló,
5. az alkalmazni kívánt üzletszabályzat tervezetének szövege,
6. a megfelelési program és a VET 24. § (2) bekezdése szerinti belsõ szabályzat jóváhagyására irányuló kérelem,
7. villamos energia átadási-átvételi és mérési pontok:

a) az átviteli hálózat és az erõmûvek és külföldi hálózatok között, valamint
b) az átviteli hálózat és az elosztók hálózatai között,

8. a mérési, elszámolási rendszer bemutató leírása és
9. a kérelmezõ és a villamosenergia-rendszer azon résztvevõi közötti szerzõdések, üzemviteli megállapodások, akik

az átviteli rendszerirányító utasításait a villamosenergia-ellátási szabályzatnak megfelelõen kötelesek végrehajtani.”

3. melléklet a 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelethez
„14. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Tanúsítási eljárás lefolytatására irányuló kérelemhez benyújtandó dokumentumok

I. Valamennyi tanúsítási eljáráshoz benyújtandó adatok és dokumentumok:
a) az e rendelet 126. §-ában meghatározott dokumentumok,
b) a kérelmezõ szervezetét és társasági, tulajdonosi és irányítási struktúráját bemutató ábra – feltüntetve a társaság

által és a társaságban gyakorolt közvetlen és közvetett tulajdoni és irányítási viszonyokat – a tulajdonosok
nyilatkozatával együtt,

c) a kérelmezõ Szervezeti és Mûködési Szabályzata,
d) a kérelmezõ megfelelési program tervezete, kivéve a III. pont szerinti eljárásban,
e) a kérelmezõ e rendelet 143. § (1) bekezdésében meghatározott belsõ szabályzattervezete,
f) a kérelmezõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul

a kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történõ
ellenõrzéséhez,

g) mindazon személyek közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárásban való közremûködés során ellenjegyzett aláírás-mintája, illetve annak hiteles
másolata, akik a kérelemhez csatolt iratokat aláírták.

II. A GET 121/B–121/G. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez
az I. pontban foglaltakon túl benyújtandó adatok és dokumentumok:
1. A kérelmezõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy 
a) nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás

termeléssel, vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában,
b) miként biztosítja a felügyelõbizottság részére a GET és a Gt. által meghatározott feladatai elvégzéséhez szükséges

jogosítványokat,
c) miként biztosítja, hogy a vele munkaviszonyban álló személy ne álljon munkaviszonyban vagy közvetlen, illetve

közvetett más szerzõdéses jogviszonyban – a szállítási rendszerüzemeltetõ kivételével – a vertikálisan integrált
földgázipari vállalkozással, továbbá abban ne rendelkezzen sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel,

d) a vele munkaviszonyban álló személy munkabére, egyéb juttatásai vagy díjazása nem a vertikálisan integrált
földgázipari vállalkozás nem szállítási rendszerüzemeltetési tevékenységének eredményességétõl függõen van
meghatározva, továbbá nem részesül e vállalkozásoktól pénzbeli juttatásban és a nyilatkozat alátámasztásaként
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a dolgozók premizálásának és jutalmazásának rendjét meghatározó belsõ szabályzatainak vagy más
dokumentumoknak a bemutatása,

e) rendelkezik a GET és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez
szükséges mûszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erõforrásokkal, és a nyilatkozat
alátámasztásaként ezen eszközök és erõforrások bemutatása,

f) rendelkezik a szállítóvezeték és a földgázszállítás végzéséhez szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával, az
üzemviteli és üzemirányítási, mérési, adatátviteli és informatikai eszközökkel, és a nyilatkozat alátámasztásaként
a szállítóvezetékek bemutatása és térképi megjelenítése,

g) rendelkezik a mindennapi vállalati feladatok ellátásához és a vállalat jogi, könyvvezetési és informatikai
szolgáltatásainak biztosításához szükséges, saját alkalmazásában álló személyzettel, és a nyilatkozat
alátámasztásaként a személyzet bemutatása (név, beosztás, végzettség, szakmai tapasztalat),

h) a szállítási rendszerüzemeltetõ és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás között munkaerõ kölcsönzés
nem történik,

i) nem részesül pénzbeli juttatásban a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás termeléssel vagy
földgáz-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatától,

j) nem vesz igénybe szolgáltatást a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól, a GET 121/E. § (4) bekezdésében 
foglaltak kivételével,

k) a közte és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi megállapodások
(beleértve a kérelmezõ által a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részére nyújtandó hiteleket és
kölcsönöket is), illetve azok tartalma megfelel a piaci feltételeknek és a nyilatkozat alátámasztásaként az ezt
biztosító eljárásrend bemutatása,

l) vállalati megjelenésében, kommunikációjában, márkajelzésében, valamint a székhelyén és telephelyein
megkülönbözteti magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól és a nyilatkozat alátámasztásaként
ennek részletes bemutatása,

m) nem vesz igénybe a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos tanácsadót és szállítót informatikai
rendszerek, berendezések, vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, és a nyilatkozat
alátámasztásaként a vele szerzõdéses kapcsolatban lévõ tanácsadók és szállítók bemutatása (cégnév és székhely),

n) nem oszt meg informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy
épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással,

o) nem vesz igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval
azonos könyvvizsgálót és a nyilatkozat alátámasztásaként a könyvvizsgáló megnevezése (cégnév, székhely,
könyvvizsgáló neve),

p) rendelkezik mindazon belsõ szabályzatokkal és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozással kötött
megállapodással, amelyek a GET 121/F. § (3) bekezdése szerinti függetlenséget biztosítják a kérelmezõ részére
és a nyilatkozat alátámasztásaként ezen belsõ szabályzatok és megállapodások, illetve azok tervezeteinek
bemutatása,

q) a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól függetlenül és önállóan dönt a támogató tevékenység
igénybevételérõl és a kiszervezésrõl, valamint a nyilatkozat alátámasztásaként a kiválasztási szabályzat
tervezetének bemutatása.

2. A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás érintett tagvállalatának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a) termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett

részesedéssel a kérelmezõben,
b) termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalata sem közvetlenül, sem közvetve nem határozza meg

a kérelmezõ napi tevékenységére, a hálózatüzemeltetésre és a hálózatfejlesztési terv elõkészítésére vonatkozó
magatartását,

c) a kérelmezõ kérése esetén kellõ idõben rendelkezésre bocsátja a kérelmezõ által megvalósítandó jövõbeli
beruházásokhoz és a meglévõ eszközök lecseréléséhez szükséges pénzügyi forrásokat, 

d) tartózkodik minden olyan tevékenységtõl, amely a szállítási rendszerüzemeltetõt akadályozza a GET-bõl
és felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokból fakadó kötelezettségei teljesítésében, továbbá nem
utasítja a szállítási rendszerüzemeltetõt e kötelezettségek teljesítése során,

e) nem vesz igénybe a szállítási rendszerüzemeltetõével azonos tanácsadót és szállítót informatikai rendszerek,
berendezések, vagy biztonsági hozzáférési rendszerek vonatkozásában, és a nyilatkozat alátámasztásaként a vele
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szerzõdéses kapcsolatban lévõ tanácsadók és szállítók bemutatása (cégnév és székhely), továbbá annak
bemutatása, hogy milyen eljárással biztosítja ezek fenntartását,

f) nem oszt meg informatikai rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy
épületet, vagy biztonsági hozzáférési rendszert a szállítási rendszerüzemeltetõvel, továbbá annak bemutatása,
hogy milyen eljárással biztosítja ezek fenntartását,

g) nem vesz igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a szállítási rendszerüzemeltetõével azonos
könyvvizsgálót és a nyilatkozat alátámasztásaként a könyvvizsgáló megnevezése (cégnév, székhely,
könyvvizsgáló neve).

III. A GET 121/H. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez
az I. pontban foglaltakon túl benyújtandó adatok és dokumentumok:
1. A kérelmezõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a) rendelkezik a szállítóvezeték és a földgázszállítás végzéséhez szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával, az

üzemviteli és üzemirányítási, mérési, adatátviteli és informatikai eszközökkel, és a nyilatkozat alátámasztásaként
a szállítóvezetékek bemutatása és térképi megjelenítése,

b) nem része vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak, illetve a villamos energiáról szóló törvény szerinti
vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak és a nyilatkozat alátámasztásaként a kérelmezõ és
kapcsolt vállalkozásai földgáztermelõben vagy földgáz-kereskedõben, illetve a villamos energiáról szóló törvény
szerinti villamos energia termelõben vagy kereskedõben lévõ befektetéseinek és részesedéseinek bemutatása,

c) a kérelmezõben vagy a kérelmezõben részesedéssel rendelkezõ vállalkozásban felügyelõbizottsági tag vagy
operatív irányítást ellátó személy nem tölt be felügyelõbizottsági tagságot vagy nem minõsül operatív irányítást
ellátó személynek termeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel foglalkozó társaságnál,

d) a kérelmezõben operatív irányítást ellátó személy nem áll munkaviszonyban földgáztermelõvel vagy
földgázkereskedõvel.

2. A kérelmezõben felügyelõbizottsági tag vagy operatív irányítást ellátó személy kinevezésére jogosult személy
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem gyakorol sem közvetlen, sem közvetett irányítási vagy a GET 121/H. §
(2) bekezdése szerinti bármely más jogot földgáztermelõ vagy földgázkereskedõ felett.
3. A kérelmezõben és a szállítóvezetékben közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal rendelkezõ személy
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a GET 121/H. § (3) bekezdése szerint termeléssel és földgáz-kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozás felett nem gyakorol közvetlenül vagy közvetve irányítást, vagy a GET 121/H. § (2) bekezdése
szerinti bármely más jogot.

IV. A GET 121/I. §-ában meghatározott szétválasztási szabályoknak való megfelelés tanúsítása iránti kérelemhez
benyújtandó adatok és dokumentumok:
1. A kérelmezõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a) nem része vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásnak, illetve a villamos energiáról szóló törvény szerinti

vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásnak és a nyilatkozat alátámasztásaként a kérelmezõ és
kapcsolt vállalkozásai földgáztermelõben vagy földgázkereskedõben, illetve a villamos energiáról szóló törvény
szerinti villamos energia termelõben vagy kereskedõben lévõ befektetéseinek és részesedéseinek bemutatása,

b) a kérelmezõben vagy a kérelmezõben részesedéssel rendelkezõ vállalkozásban felügyelõbizottsági tag vagy
operatív irányítást ellátó személy nem tölt be felügyelõbizottsági tagságot vagy nem minõsül operatív irányítást
ellátó személynek termeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel foglalkozó társaságnál,

c) rendelkezik a GET és a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez
szükséges mûszaki és tárgyi eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erõforrásokkal, és a nyilatkozat
alátámasztásaként ezen eszközök és erõforrások bemutatása,

d) rendelkezik a szállítóvezeték és a földgázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszköz
használati jogával, az üzemviteli és üzemirányítási, mérési, adatforgalmi és informatikai eszközökkel, és
a nyilatkozat alátámasztásaként a szállítóvezeték bemutatása az eszközök tulajdonosainak megjelölésével és az
eszközök térképi megjelenítése; továbbá mellékelni kell a szállítóvezeték tulajdonosával erre vonatkozólag kötött 
megállapodás másolatát,

e) az adminisztratív és informatikai szolgáltatások kivételével nem vesz igénybe további szolgáltatásokat olyan
harmadik személyektõl, akik a szállítóvezeték tulajdonosa számára is nyújtanak szolgáltatást, továbbá mellékelni

10906 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 47. szám



kell a harmadik személyektõl igénybevett adminisztratív és informatikai szolgáltatások felsorolását a szolgáltatás
tárgya, ellenértéke, a szolgáltató neve, címe megjelölésével.

2. A kérelmezõben felügyelõbizottsági tag, vagy operatív irányítást ellátó személy kinevezésére jogosult személy
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem gyakorol sem közvetlen, sem közvetett irányítási, vagy a GET 121/H. §
(2) bekezdése szerinti bármely más jogot földgáztermelõ vagy földgázkereskedõ felett.
3. A kérelmezõben és a szállítóvezetékben közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal rendelkezõ személy
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a GET 121/H. § (3) bekezdése szerint termeléssel és földgáz-kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozás felett nem gyakorol közvetlenül vagy közvetve irányítást, vagy a GET 121/H. § (2) bekezdése
szerinti bármely más jogot.
4. A szállítóvezeték tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a) a kérelmezõ részére biztosítja a feladatai elvégzéséhez szükséges együttmûködést, támogatást és információt,
b) finanszírozza a kérelmezõ által elhatározott és a Hivatal által a hálózatfejlesztési tervben jóváhagyott

beruházásokat, ellenkezõ esetben beleegyezik bármely érdekelt fél – akár a kérelmezõ – általi finanszírozásba,
c) fedezetet biztosít a szállítóvezetéki vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a kérelmezõ feladataihoz

kapcsolódó kötelezettségeket,
d) biztosítékot nyújt a szállítóvezetéki fejlesztések finanszírozásának megkönnyítése érdekében, kivéve azon

beruházásokat, amelyek esetében a GET 121/I. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban beleegyezését adta
bármely érdekelt fél – akár a kérelmezõ – általi finanszírozáshoz.

5. Ha a szállítóvezeték tulajdonosa vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás része, az átviteli hálózat
tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a) a szállítóvezeték tulajdonosában operatív irányítást ellátó személy nem vesz részt az integrált földgázipari

vállalkozás azon szervezetében, amely termelés, elosztás vagy földgáz-kereskedelem napi üzemviteléért
közvetlenül vagy közvetve felelõs,

b) a szállítóvezeték tulajdonosában operatív irányítást ellátó személy munkaszerzõdésében, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyát szabályozó szerzõdésében meghatározott jogai és kötelezettségei, munkabére és
egyéb juttatásai, munkavégzésének feltételei és szakmai érdekei úgy kerültek megállapításra, hogy feladatai
ellátása során biztosítsák számára a független cselekvés lehetõségét.”

A Kormány 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelete
egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl 
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket,
amelyek az Audi Hungária Motor Kft. nagyberuházásához kapcsolódóan, Gyõr Megyei Jogú Város közigazgatási
területén az 5475/66 helyrajzi számú ingatlanon valósulnak meg.”

2. § Az R1. 1. mellékletének 1., illetve 7. sora helyébe a következõk lépnek:
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(Sor-
szám

Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója
A beruházás

megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró hatóság
Másodfokon eljáró

hatóság)

1. Kiemelt
nagyberuházásként 
gyártelepítés és
annak építményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei

Gyõr 5475/66 Általános
építésügyi hatósági
engedélyek

Gyõr-Moson-
Sopron Megyei
Kormányhivatal

építésügyért felelõs
miniszter

7. Kiemelt
nagyberuházásként 
gyártelepítés és
annak építményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei

Gyõr 5475/66 A Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és
a területi mérésügyi 
és mûszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. § 
(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti engedélyek

Gyõr-Moson-
Sopron Megyei
Kormányhivatal
Gyõri Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

3. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú
mellékletének 1., illetve 5. sora helyébe a következõk lépnek:

( Létesítmény Létesítmény azonosítója
A beruházás

megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró hatóság
Másodfokon eljáró

hatóság)

 1. Kiemelt
nagyberuházásként 
gyártelepítés és
annak építményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei

Kecskemét Megyei
Jogú Város
belterületi 26500
helyrajzi számú
ingatlan

Általános
építésügyi hatósági
engedélyek

Csongrád Megyei
Kormányhivatal

építésügyért felelõs
miniszter

5. Kiemelt
nagyberuházásként 
gyártelepítés és
annak építményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
építményei

Kecskemét Megyei
Jogú Város
belterületi 26500
helyrajzi számú
ingatlan

A Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és
a területi mérésügyi 
és mûszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. § 
(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti engedélyek

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Szegedi Mérésügyi
és Mûszaki
Biztonsági
Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

4. § Az R1. a következõ 3. §-sal egészül ki:
„3. § E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatályba lépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.”
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5. § Az R2. a következõ 3. §-sal egészül ki:
„3. § E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Kr.) megállapított rendelkezéseit a Kr. hatályba lépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A belügyminiszter 16/2011. (V. 2.) BM rendelete
a Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok 2011. évi felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont k) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:
a) káresemény: a 2010. október 4-én a Magyar Alumínium Zrt. területén lévõ iszaptároló gátjának átszakadása

következtében történt vörösiszap-kiömlés,
b) érintett önkormányzatok: Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely, Kamond, Tüskevár, Apácatorna,
c) károsodott lakóépület: a belügyminiszter által jóváhagyott kárfelmérés eredményeként meghatározott

lakóépületek.

2. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. cím 1. alcím 34. Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok (a továbbiakban:
Elõirányzat) jogcímcsoport terhére nyújtható kifizetés felhasználására és felhasználásának ellenõrzésére terjed ki.

3. § (1) Az Elõirányzat az alábbi célokra használható fel:
a) károsodott lakóépületek tulajdonosai, haszonélvezõi, használati jogosultjai lakhatási feltételeinek

megteremtésére, kárenyhítésére, kártalanítására, figyelembe véve az egyéb forrásból megtérülõ károkat,
b) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet IX. Helyi

önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbõl nyújtott támogatásokból el
nem ismerhetõ önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó költségekre,

c) a helyi önkormányzatok vis maior elõirányzatból támogatott helyreállítási költségeinek 100%-os fedezetének
biztosítása érdekében szükséges önkormányzati saját erõ részre,

d) a védekezésben, valamint a helyreállításban részt vevõ központi költségvetési szervek, hivatásos önkormányzati
tûzoltóság, önkéntes tûzoltó egyesületek, az önkéntes tûzoltóságok, valamint a létesítményi tûzoltóságok
védekezéssel összefüggõ többletkiadására (különösen: személyi juttatások, munkaadókat terhelõ járulékok,
dologi kiadások, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzése, valamint a károsodott
eszközök visszapótlása),

e) településtervezési, településrendezési tervben rehabilitációra kijelölt zöld- és erdõterületek terep- és
vízrendezési, kertépítészeti munkálataira,

f) az ideiglenesen elhelyezettek ellátási, bérleti hozzájárulás költségeire, amelyet az érintett önkormányzatok
igényelhetnek vissza,

g) a MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Magyar Állam
felügyeletének ellátásáért felelõs kormánybiztos feladatellátásával, tevékenységével összefüggõ kiadásokra,
valamint a titkárságának mûködési költségeire,

h) az Elõirányzat cél szerinti felhasználása során felmerülõ rendelkezésre tartási és kincstári tranzakciós díjra,
i) a védekezésben és a kárelhárításban részt vevõ központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott személyek,

valamint a káreseménnyel érintett lakosság egészségügyi szûrésének költségeire, ha a szûrés 2011. február 28.
napjáig megtörtént,

j) a káreseménnyel érintett lakosság, valamint a vörösiszap-ömlés miatt egészségügyi ellátásban részesült
személyek közép- és hosszú távú rendszeres egészségügyi szûrõvizsgálatának, és egészségügyi ellátásának
megszervezése kapcsán felmerült költségekre,
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k) a szennyezõdött földterületek kezeléséhez szükséges intézkedések kapcsán felmerült költségekre, kivéve,
ha a károsult a vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezõgazdasági termelõk,
élelmiszer-feldolgozók és állattartók által igénybe vehetõ átmeneti állami támogatásról szóló 32/2010. (XI. 25.)
VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) alapján jövedelempótló támogatásban részesült, valamint
a szennyezõdött földterületek tulajdonosainak kártalanítására, a szennyezõdött földterület károsodást megelõzõ
és a károsodást követõ értéke különbözetének erejéig.

(2) Az Elõirányzat terhére további kiadásként számolható el:
a) a gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó vagy egyház tulajdonában lévõ ingatlanokban, a gazdálkodó szervezet, 

egyéni vállalkozó által gyártott vagy a gyártáshoz, szolgáltatáshoz szükséges felszerelésben, eszközökben,
készletekben, valamint a forgalmazott termékekben esett károk enyhítése;

b) a konyhakertekbõl be nem takarított terményekben keletkezett károk, valamint a természetes személyek
tulajdonában lévõ károsodott ingatlanokon tartott, elhullott haszonállat-állomány károk enyhítése, kivéve, ha
a károsult a VM rendelet alapján jövedelempótló támogatásban részesült,

c) a természetes személy tulajdonában lévõ egy darab gépjármûben esett károk enyhítése, a gépjármû életkorát
figyelembe véve, a gépjármû amortizációval csökkentett értékéig,

d) a természetes személy tulajdonában lévõ károsodott lakóépületben lévõ háztartási ingóságok (bútor, a háztartás
viteléhez szükséges háztartási eszközök) pótlása károsodott ingatlanonként legfeljebb 1 000 000 forint
értékhatárig,

e) készpénzben, a károsodott lakóépületbe bejelentett, illetve be nem jelentett, de életvitelszerûen ott lakott
személyek ruhanemûjének pótlása és élelem vásárlása, személyenként összesen 200 000 forint értékhatárig,

f) az érintett önkormányzatok területén a károsult személyek lakhatását biztosító lakóépületek építésére szolgáló új
településrész kialakításához szükséges közmûhálózat fejlesztése és az ehhez kapcsolódó szakértõi közremûködés
költségei,

g) a belterületi mentesítés során megrongálódott, lebontott kerítések eredeti állapot szerinti helyreállításának
igazolt költségei legfeljebb 300 000 forint értékhatárig.

(3) A belügyminiszter indokolt egyedi esetben a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott értékhatáron túl is
engedélyezheti az ingóságok pótlását az Elõirányzat terhére.

4. § (1)  A 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk
(1) bekezdésének megfelelõ gazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás csekély összegû (de minimis) támogatás
formájában a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006. 12.28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet)
rendelkezéseivel összhangban nyújtható.

(2) A kedvezményezett választása szerint a támogatás az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli
események által okozott károk helyreállítására nyújtandó támogatás formájában is nyújtható.

(3) A kedvezményezett nem részesíthetõ az (1) bekezdés szerinti támogatásban azon támogatási összeg tekintetében,
amely meghaladja az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján az általa igénybe vehetõ támogatási összeget.

5. § (1) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett
nyilatkozik az elõzõ három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.

(2) A több részletben fizetendõ csekély összegû támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell
diszkontálni.

(3) Új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt
csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

6. § (1) A belügyminiszter vagy az általa írásban felhatalmazott vezetõ beosztású személy a belügyminiszter irányítása alá
tartozó költségvetési szervekkel, valamint a védekezésben, helyreállításban részt vevõ állami szervekkel – annak
irányító szervének bevonásával – támogatási keret-megállapodást, az érintett önkormányzatokkal támogatási
keretszerzõdést köt.

(2) Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 56. §
(1) 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.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 47. szám 10911



(3) A kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó naprakész, elkülönített nyilvántartást köteles vezetni.
(4) Az Elõirányzatból folyósított támogatás felhasználását, az elszámolások szabályszerûségét a belügyminiszter

– helyszíni ellenõrzés során a kedvezményezetteknél az éves ellenõrzési tervben foglaltaknak megfelelõen – ellenõrzi.
A belügyminiszter segítséget nyújt más szervek ellenõrzési szervezeteinek a támogatás felhasználásának és az
elszámolások szabályszerûségének ellenõrzésében.

(5) A belügyminiszter vagy az általa írásban felhatalmazott személy a gazdálkodó szervezetekkel, egyéni vállalkozókkal,
egyházakkal az e rendeletben meghatározott Elõirányzatból finanszírozott támogatási szerzõdést köt. A szerzõdésben 
a károsult gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, egyház a károkozóval szembeni kártérítési igényét az állam javára
engedményezi azzal, hogy ha az állam a károsult kártérítési igényével összefüggésben kártérítésként a károkozótól
nagyobb összeget kap, mint amennyit a károsult kárenyhítésére fordított, az állam a különbözetet a károsult részére
megtéríti. A károsult a szerzõdésben vállalja, hogy az elõirányzatból fizetett támogatás más forrásból megtérülõ részét
az állam javára visszafizeti.

(6) Ha a kedvezményezett a 4. § (1) bekezdésében meghatározott csekély összegû támogatásban részesül, akkor
a támogatási szerzõdésnek kifejezetten utalnia kell a csekély összegû támogatási formára, továbbá a csekély összegû
támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai Közösség 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét
támogatástartalomban kifejezve.

7. § (1) A károsult személyek támogatásának feltétele, hogy
a) a károsodott lakóépület lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel

nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan,
b) a károsodott lakóépület építési engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik, illetve

vélelmezhetõ, hogy építése és használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak,
c) a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy a lakóépületre a káresemény vonatkozásában a kár keletkezésének

idõpontjában volt-e érvényes biztosítása.
(2) Amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének idõpontjában rendelkezett biztosítással, nyilatkozik a biztosítónak

a kárral összefüggõ megállapításáról, és a kártérítés folyósításáról soron kívül – a tudomásszerzéstõl számított
2 munkanapon belül – tájékoztatja a belügyminisztert.

(3) Egy tulajdonos számára csak egy lakóépület vonatkozásában nyújtható támogatás.
(4) Az új vagy vásárolt lakóépület vagy lakás értéke nem haladhatja meg a károsodott lakóépület káresemény

bekövetkezése elõtti értékét; az új épület hasznos alapterülete nem haladhatja meg a károsodott épület hasznos
alapterületét. Új lakóépületeknél a legfeljebb tíz négyzetméteres terasz alapterületét nem kell az épület hasznos
alapterületéhez hozzászámítani, ennél nagyobb tornác, vagy fedett terasz esetében a tíz négyzetméter feletti
alapterület felével kell növelni az épület hasznos alapterületét. Indokolt egyedi esetben az ettõl eltérõ döntéshez
a belügyminiszter hozzájárulása szükséges. Az új lakóépület építésére, lakóépület vagy lakás vásárlására, vagy
a károsodott lakóépület helyreállítására irányuló támogatás feltétele, hogy a károsodott ingatlan károsodás elõtti
értékét szakértõ állapítsa meg.

(5) A 3. § (2) bekezdés a) pontja esetében a támogatás további feltétele, hogy a kár mértékét és összegszerûségét
szakértõi vélemény állapítsa meg, a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben a támogatás további
feltétele az, hogy a károsult személy a kárt és annak mértékét hitelt érdemlõ módon (okirattal vagy egyéb módon)
igazolja. A 3. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt károk, valamint az d) pontjában megjelölt ingóságok
vonatkozásában – ha a kár más módon hitelt érdemlõen nem igazolható – a károsult nyilatkozata is elfogadható.

(6) A károsult személy – választása szerint – alábbi tartalmú teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesz
arról, hogy
a) az érintett önkormányzatok területén kijelölt építési telken felépítésre kerülõ új épületbe kíván beköltözni, vagy
b) az érintett önkormányzatok területén eladásra kínált lakóépületbe vagy lakásba kíván beköltözni, vagy
c) az ország bármely településén eladásra kínált, rendelkezésre bocsátott lakásba, vagy ott lévõ építési telken

felépítésre kerülõ új épületbe kíván beköltözni, vagy
d) a készpénzben történõ kárenyhítését kéri, mivel lakhatási feltételei megoldottak, vagy
e) a károsodott és még helyreállítható épület helyreállításához kér segítséget, amennyiben ehhez a belügyminiszter

hozzájárul, kivéve, ha ezt olyan területen igényli, amelyet a hatóság nem minõsít biztonságosnak.
(7) A vásárlás útján megszerzett ingatlan lakásvásárlási-támogatási szerzõdéssel adásvétel, az új építés során felépült

ingatlan új lakásépítési-támogatási szerzõdéssel építés-kártalanítás jogcímén a károsult személy tulajdonába kerül.
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A károsult készpénzben történõ kártalanításának mértékét szerzõdésben kell rögzíteni. A szerzõdésben a károsult
személy
a) a (6) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott esetekben a tulajdonában álló károsodott ingatlant a károsodott

ingatlan fekvési helye szerinti települési önkormányzatnak ingyenesen átadja,
b) a (6) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott esetekben a károkozóval szembeni kártérítés érvényesítési igényét 

az állam javára engedményezi azzal, hogy ha az állam a károsult kártérítési igényével összefüggésben
kártérítésként a károkozótól nagyobb összeget kap, mint amennyit a károsult kárenyhítésére fordított, az állam
a különbözetet a károsult részére megtéríti.

(8) A károsult személy a (7) bekezdés szerinti szerzõdésben járul hozzá ahhoz, hogy
a) a tulajdonába került új lakóépület/lakás alapterületérõl, komfortfokozatáról és a részére adott bármilyen

térítésmentes juttatásról nyilvánosság számára hozzáférhetõ kimutatás készüljön,
b) a közpénzek törvényes felhasználásának ellenõrzésére feljogosított állami, kormányzati szervek ellenõrizhessék

a (9) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesülését.
(9) A károsult személy a szerzõdésben vállalja, hogy a más forrásból megtérülõ kárösszeget az állam javára visszafizeti.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 4. § (2) bekezdése az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követõ 15. napon lép hatályba.
(3) A 4. § (2) bekezdése szerinti támogatási programnak az Európai Bizottság általi jóváhagyását követõen

a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter az Európai Bizottság határozata meghozatalának idõpontját – annak ismertté
válását követõen haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.

9. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

10. § A 4. § (1) bekezdése az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. § Ha a károsultakkal az ingóságok tekintetében a Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok felhasználásáról szóló
5/2010. (XII. 3.) BM rendelet alapján már megkötött szerzõdések e rendelet hatálybalépését követõen a károsult
részére kedvezõbb feltételekkel lennének megköthetõek, a károsult kérelem útján kezdeményezheti a szerzõdések
e rendelet szerinti módosítását.

12. § Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztikáról szóló 12/2011. (III. 30.) BM rendelet 15. §
(4) bekezdésében a „2010. május 1-jéig” szövegrész helyébe a „2011. május 1-jéig” szöveg, a „2010. június 30-ig”
szövegrész helyébe a „2011. június 30-ig” szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 15/2011. (V. 2.) KIM rendelete
az európai területi együttmûködési csoportosulások mûködésének támogatásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont i) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet X. fejezet 15. cím 3. alcím
4. jogcímcsoport kiadási elõirányzata terhére a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti
együttmûködés elõmozdítása érdekében 
a) az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 5. §-a alapján nyilvántartásba

vett magyarországi székhelyû európai területi társulás (a továbbiakban: társulás),
b) az európai területi együttmûködési csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti

és tanácsi rendelet elõírásaival összhangban új, magyarországi székhelyû társulást kezdeményezõ, és
c) a külföldi székhelyû társulás magyarországi intézménye,
[az a)–c) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: pályázó] a társulás cél szerinti tevékenységének
érdekében felmerült kiadásainak finanszírozásához vissza nem térítendõ költségvetési támogatásra pályázhat.

(2) E rendelet alkalmazásában intézmény a társulás magyar tagjai által a társulás feladatai ellátására jogszabály alapján
létrehozott, formális szervezeti keretek között és szabályok alapján mûködõ szervezõdés.

2. § (1) A támogatás
a) – az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázat alapján – magyarországi székhelyû társulás létrehozásával járó

alapítási költségek (a továbbiakban: „A” komponens),
b) – az 1. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti társulás, illetve intézmény pályázata alapján – a társulás, illetve

intézmény mûködésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek, valamint európai területi együttmûködéshez
kapcsolódó pályázataik önerejének (a továbbiakban: „B” komponens)

finanszírozására használható fel.
(2) Az „A” komponens esetében legfeljebb kétmillió forint, a „B” komponens esetében legfeljebb harmincmillió forint

támogatás igényelhetõ.
(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó az „A” komponens mellett a „B” komponensre vonatkozóan is nyújthat

be pályázatot.

3. § (1) A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelezõ.
(2) A támogatás elõfinanszírozás keretében kerül folyósításra.

4. § (1) A pályázati felhívást a Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban: Alapkezelõ) legkésõbb e rendelet kihirdetésétõl
számított 15 napon belül a www.wekerle.gov.hu és a www.egtc.gov.hu honlapon közzéteszi. 

(2) A pályázatot az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapon lehet benyújtani az Alapkezelõ részére egy eredeti és kettõ,
a pályázó által hitelesített másolati példányban, postai úton.

(3) Az „A” komponensre és a „B” komponensre vonatkozó pályázatot külön pályázati adatlapon kell benyújtani.

5. § (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. mellékletén, 2. mellékletén és 4. mellékletén túl az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti nyilatkozatokat
a 2. melléklet szerinti tartalommal kell a pályázathoz mellékelni.

(2) A pályázathoz az „A” komponens esetében mellékelni kell
a) az egyezmény és az alapszabály tervezetének a pályázó által hitelesített másolatát,
b) a társulás létrehozásához kapcsolódó stratégiai célok és középtávú tervek ismertetését, és
c) a társulás magyarországi tagja felettes szervének engedélyét az európai területi együttmûködési

csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet
3. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján.
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(3) A pályázathoz a „B” komponens esetében mellékelni kell
a) a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló végzés 30 napnál nem régebbi másolatát,
b) a társulás tevékenységének hatékonyságát bemutató dokumentumok másolatát,
c) kidolgozott stratégiai célrendszer bemutatását, ha a támogatás (teljes egészében, vagy részben) fejlesztési terv

elkészítésének támogatásához kerül felhasználásra,
d) projekttervet, ha a támogatás (teljes egészében, vagy részben) projektfejlesztési támogatáshoz kerül

felhasználásra,
e) az érintett pályázat ismertetését, ha a támogatás (teljes egészében, vagy részben) pályázati önerõhöz kerül

felhasználásra,
f) – az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázat esetében – a társulás létrehozásához kapcsolódó stratégiai célok

és középtávú tervek ismertetését.
(4) A pályázathoz mellékelni kell a 3. melléklet, illetve a 4. melléklet szerinti költségtervet.
(5) A pályázati felhívás a (2)–(4) bekezdésben foglaltakon túl a pályázat eredményes elbírálásához szükséges további

dokumentumok benyújtását is elõírhatja.

6. § (1) Az Alapkezelõ a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha azt
a) nem az 1. § (1) bekezdése alapján pályázni jogosult nyújtotta be vagy
b) határidõn túl nyújtották be.

(2) Hibás vagy hiányos pályázat esetén az Alapkezelõ a pályázót nyolcnapos határidõ megjelölésével hiánypótlásra hívja
fel. Nem hívható fel hiánypótlásra a pályázó az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti dokumentummásolat tekintetében.

(3) Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem, nem megfelelõen vagy nem az elõírt határidõben tett eleget, a pályázat
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(4) Az Alapkezelõ a beérkezett – hiánypótlási felhívás kibocsátása esetén a hiánypótoltatott – pályázatokat formai
szempontból megvizsgálja. 

7. § (1) A formai szempontból megfelelõ pályázatokat az Alapkezelõ a pályázati határidõ zárónapjától számított 30 napon
belül döntésre felterjeszti a közigazgatási és igazságügyi miniszternek.

(2) A támogatásról a pályázatok tartalmi vizsgálata alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter dönt.
(3) A tartalmi vizsgálat kiterjed

a) – az „A” komponens esetében – a társulás valós gazdaságfejlesztési tengelyen történõ létrehozásának, a társulás
stratégiai céljainak és középtávú tervei megvalósíthatóságának, további mûködése megalapozottságának,

b) – a „B” komponens esetében – a pályázó szakmai aktivitásának
ellenõrzésére.

(4) A támogatás a pályázó által igényelt támogatási mértéknél alacsonyabb mértékben is megállapítható.
(5) A támogatást elnyert pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében meghatározott 

adatait az Alapkezelõ a támogatási döntés meghozatalát követõ 15 napon belül a 4. § (1) bekezdésében
meghatározott honlapokon teszi közzé, és ezzel egyidejûleg írásban értesíti a pályázót pályázatának eredményérõl.

8. § (1) Amennyiben a támogatást az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdésének megfelelõ
gazdasági tevékenységéhez veszi igénybe a kedvezményezett, a támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül,
amelyet az 1998/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban lehet nyújtani.

(2) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három pénzügyi
évben általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.

(3) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
(4) Új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt

csekély összegû támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(5) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támogatási

szerzõdésben arról, hogy csekély összegû támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell a csekély összegû
támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai Közösség 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét
támogatástartalomban kifejezve.
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9. § Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó korábban megítélt
támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható önerõ támogatással együttesen nem haladhatja
meg az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendeletben, az 1998/2006/EK bizottsági rendeletben, illetve az Európai Bizottság
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget.

10. § (1) A kedvezményezettel az Alapkezelõ az R. 12. § (3) bekezdésében meghatározott határidõn belül támogatási
szerzõdést köt. A kedvezményezett indokolt írásbeli kérelmére az Alapkezelõ a szerzõdéskötésre rendelkezésre álló
idõt egyszer meghosszabbíthatja.

(2) A támogatási szerzõdés megkötéséhez az R. 12. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokon túl
a támogatási döntésrõl szóló értesítésben meghatározott határidõn belül a kedvezményezettnek, ha az 1. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti pályázó, mellékelnie kell
a) a társulás bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló végzés pályázó által hitelesített másolatát,
b) az alapszabálynak a kedvezményezett által hitelesített másolatát, ha a társulást már nyilvántartásba vették,
c) a 3. melléklet szerinti költségterv aktualizált, a megítélt támogatáshoz illeszkedõ példányát.

11. § (1) A támogatás kedvezményezett részére történõ folyósításáról az Alapkezelõ a támogatási szerzõdés megkötését
követõ 15 napon belül gondoskodik.

(2) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett az „A” komponensre és a „B” komponensre együttesen
nyújtott be pályázatot és mindkét pályázat alapján támogatásban részesül, a támogatás folyósításának feltétele
a kedvezményezett bírósági bejegyzésérõl szóló végzés benyújtása.

12. § (1) A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amelyet legkésõbb
2012. június 30-ig az Alapkezelõ részére egy példányban, postai úton küld meg.

(2) A pénzügyi beszámolóban a 2011. január 1. és 2012. május 31. közötti támogatási idõszakban felmerült költségekre
vonatkozó olyan számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése legkésõbb a támogatási idõszak utolsó napjáig
megtörtént.

13. § (1) A pénzügyi beszámolóban
a) a személyi kiadások közül a bérköltség és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony költsége és ezek járuléka,
b) a dologi kiadások közül

ba) az ingatlan, a jármû és az egyéb eszközök üzemeltetésének költsége,
bb) az adminisztráció, a reklám- és marketingköltség, valamint a kommunikációs költség,
bc) a humánerõforrás-fejlesztés költsége,
bd) a más pályázat önerejének költsége,

c) a felhalmozási kiadások közül a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzésének költsége
számolható el.

(2) Az elszámolható költségek körét a pályázati felhívás az (1) bekezdésben meghatározott költségnemeken belül
szûkebben is meghatározhatja.

14. § Ez a rendelet kihirdetésének napján 18 órakor lép hatályba.

15. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5., 2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegû
támogatást tartalmaz.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 15/2011. (V. 2.) KIM rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

Európai Területi Társulások 2011. évi költségvetési támogatására
Pályázati felhívás megnevezése ETT–2011

Komponensek:     c A     c B
c Jelen pályázati felhívásban az „A” komponensre is benyújtottam pályázatot
c Jelen pályázati felhívásban a „B” komponensre is benyújtottam pályázatot

1.  A pályázó szervezet:
1.1.  Neve:
1.2.  Székhelye:
1.3.  Telefon, fax:
1.4.  E-mail cím:
1.5.  A szervezet honlapjának megnevezése:
1.6.  Levelezési címe (ha az nem egyezik meg a székhellyel):

2.  A szervezet felelõs vezetõjének:
2.1.  Neve:
2.2.  Címe:
2.3.  Telefon, fax, e-mail cím:

3.  A szervezet kapcsolattartójának:
3.1.  Neve:
3.2.  Címe:
3.3.  Telefon, fax:
3.4.  Mobil:
3.5.  E-mail cím:
Kérjük, hogy az e-mail címeket minden esetben szíveskedjenek kitölteni! A megadott elektronikus címek olyanok
legyenek, melyeket a pályázó napi rendszerességgel figyel, ugyanis a Wekerle Sándor Alapkezelõ hivatalos
kommunikációja ezen a címen zajlik.

4.  A pályázó szervezet:
4.1.  Bankszámla száma:
4.2.  A számlát vezetõ pénzügyi intézmény neve:
4.3.  Adószám:
4.4.  KSH szám, statisztikai számjel:
4.5.  A szervezet taglétszáma:
4.6.  Tagszervezeteinek, tagegyesületeinek száma:
4.7.  Állandó fõfoglalkozásúak száma:
4.8.  A szervezet bírósági végzésén található nyilvántartási szám:
4.9.  2011-ben elnyerni kívánt összeg:

5.  „A” komponensre vonatkozó kérdések
5.1.  Az európai területi társulás (a továbbiakban: ETT) tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont

települések száma):
5.2.  Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek felsorolása:
5.3.  A stratégiai célok felsorolása:
„B” komponensre vonatkozó kérdések
5.4.  Az ETT bemutatása: (kiterjedése, hazai és nemzetközi partnerek száma, közvetlen ETT alkalmazottak száma)
5.5.  Az ETT által mûködtetett intézmények és alkalmazotti létszám bemutatása:
5.6.  Hazai érdekképviseleti szövetségben, szakmai szervezetben való részvétel bemutatása:
5.7.  Nemzetközi érdekképviseleti szövetségben, szakmai szervezetben való részvétel bemutatása:
5.8.  Sajtómegjelenések száma, helye, ideje:
5.9. Hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények bemutatása: (száma, helye, témája, részvétel célja,

eredményessége)
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5.10. Elnyert hazai pályázatok bemutatása:
5.11. Elnyert nemzetközi pályázatok bemutatása:
5.12. Az alapulás óta megvalósított projektek rövid összefoglalója:
5.13. Az ETT társadalmi aktivitása, civil szervezetek támogatása, kapcsolatai a vállalkozói szférával:
5.14. Önálló társfinanszírozási megoldások bemutatása:

6. Igazoló dokumentumok az ETT mûködési támogatásához

Igazolandó aktivitás Javasolt igazoló dokumentumok

Közgyûlési és vezetõségi ülések Hitelesített jegyzõkönyvek

Elnyert pályázatok száma Támogatási döntésrõl szóló értesítés, rövid leírás

Megvalósítás alatt lévõ projektek Rövid leírás, projektkiadványok

Kidolgozott stratégiai dokumentumok Dokumentum (CD-n)

Közvetlen ETT alkalmazottak száma Munkaszerzõdés

Mûködtetett intézmények Alapító okirat, bejegyzési végzés

Alkalmazotti létszám Munkaszerzõdések

Sajtómegjelenések Konkrét megjelenések másolatai

Részvétel uniós és egyéb szakmai rendezvényeken Jelentkezési lap másolata, program, fénykép

Részvétel nemzetközi szakmai szervezetekben Tagsági viszony igazolása

Társadalmi aktivitás (civilek, vállalkozók) Rendezvények listája, jelenléti ívei, kiadványok, fotók

Önálló társfinanszírozási megoldások Szerzõdések, beszámolók

Kelt: .............................................................. , ................ év ............................... hó ............... nap

...........................................................................................
(A pályázó cégszerû aláírása, bélyegzõje)

2.  melléklet a 15/2011. (V. 2.) KIM rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z) .................................................................................................................., pályázó szervezet képviseletére jogosult
személy a pályázó nevében az általam képviselt szervezet által benyújtott pályázathoz kapcsolódóan az alábbiakról
nyilatkozom:
1. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek,
2. az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb,
a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy adósságrendezési eljárás nincs folyamatban,
3. az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában meghatározott követelményeinek, valamint az Áht. 15. §
(11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait a támogatás
felhasználásával összefüggõ ellenõrzés során rendelkezésre bocsátja,
VAGY
az általam képviselt szervezet vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye – munkavállaló
foglalkoztatásának hiányában – nem értelmezhetõ,
VAGY
az általam képviselt szervezetre Magyarországon történõ foglalkoztatás hiányában a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelménye nem terjed ki,
4. az általam képviselt szervezet támogatási igényt a jelen pályázatban foglalt tárgyban a jelen pályázat benyújtásával
egyidejûleg, illetve az azt megelõzõ 1 évben nem nyújtott be,
VAGY
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az általam képviselt szervezet támogatási igényt a jelen pályázatban foglalt tárgyban a jelen pályázat benyújtásával
egyidejûleg, illetve az azt megelõzõ 1 évben benyújtott, és errõl a pályázati adatlap részeként benyújtandó
nyilatkozatot tett,
5. a pályázatban foglalt cél tekintetében az általam képviselt szervezetet adólevonási jog illeti meg, illetve az
adóterhet másra áthárítja,
VAGY
adólevonási jog részben illeti meg, illetve az adóterhet részben másra áthárítja,
VAGY
adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át,
6. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a pályázat szabályszerûségét és a támogatás rendeltetésszerû
felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenõrizhetik,
7. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók,
8. ha
a) a támogatás felhasználására meghatározott kezdõ idõponttól számított három hónapon belül a támogatott

tevékenység nem kezdõdik meg, vagy az általam képviselt szervezet a támogatás igénybevételét neki felróható
okból nem kezdeményezi,

b) olyan körülmény merül fel, amely alapján az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 114. § (1) bekezdése alapján nem köthetõ támogatási szerzõdés,

c) az általam képviselt szervezet a támogatás nyújtásának feltételeként jogszabály által elõírt nyilatkozatok
bármelyikét visszavonja,

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a támogatási szerzõdésben foglalt
ütemezéshez képest jelentõs késedelmet szenved,

e) a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest,
f) az általam képviselt szervezet adólevonási jogában változás következik be,
g) az általam képviselt szervezet adataiban, a támogatási szerzõdés feltételeiben vagy a szerzõdés teljesítésével

összefüggõ körülményben változás következik be,
azt az általam képviselt szervezet a tudomására jutást követõen 8 napon belül írásban bejelenti a támogatónak,
9. az általam képviselt szervezet vállalja, hogy az Ámr. 127. § (1)–(3) bekezdése szerinti esetekben a támogató által
megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ámr.-ben és a támogatási
szerzõdésben foglaltak szerint visszafizeti,
10. az általam képviselt szervezet vállalja a támogató által elõírt biztosítékok rendelkezésre bocsátását a támogató
által meghatározott határidõig,
11. az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozat megfelelõ kitöltése és aláírása a támogatás 
nyújtásának feltétele.

Kelt: .................................................................. , ................. év ................................ hó ............ nap

...........................................................................................
(A pályázó cégszerû aláírása, bélyegzõje)
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3. melléklet a 15/2011. (V. 2.) KIM rendelethez

KÖLTSÉGTERV

..........................................................................
iktatószám
(a Wekerle Sándor Alapkezelõ tölti ki)

Költségterv az igényelt támogatás összegérõl

,,az Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására” címû pályázathoz
„A” KOMPONENS (Alapítási költségek)

Igényelt támogatás:                                        Ft

1. A TÁMOGATÁSI IDÕSZAKRA TERVEZETT ALAPÍTÁSI FORRÁSOK (BEVÉTELEK)

Adatok Összeg

A feladat megvalósítása érdekében felmerülõ tervezett kiadás összesen: Ft 
saját forrás Ft 
egyéb forrás Ft 
igényelt támogatás Ft 

2. A TÁMOGATÁSI IDÕSZAKRA TERVEZETT ALAPÍTÁSI KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (KIADÁSOK FT-BAN)

Költség, kiadásnem megnevezése Nettó összeg Áfa összege Bruttó összeg
Szöveges
indokolás

I. Személyi kiadások:
Bérköltség
Megbízási díj, tiszteletdíj
Személyi jellegû kiadások járulékai, adóterhei
II. Dologi kiadások:
Ingatlan üzemeltetés költség
Jármû üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
Adminisztráció költségei
PR, marketing költségek
Humán-erõforrás fejlesztésének költségei
Kommunikációs költségek
Utazás-, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
III. Felhalmozási kiadások:
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése
Mindösszesen:

Kelt: .............................................................. , ................ év .................................... hó ........... nap

...........................................................................................
(A pályázó cégszerû aláírása, bélyegzõje)
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4. melléklet a 15/2011. (V. 2.) KIM rendelethez

KÖLTSÉGTERV

..........................................................................
iktatószám
(a Wekerle Sándor Alapkezelõ tölti ki)

Költségterv az igényelt támogatás összegérõl

,,az Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására” címû pályázathoz
„B” KOMPONENS (Mûködési költségek)

Igényelt támogatás:                                        Ft

1. A TÁMOGATÁSI IDÕSZAKRA TERVEZETT ALAPÍTÁSI FORRÁSOK (BEVÉTELEK)

Adatok Összeg

A feladat megvalósítása érdekében felmerülõ tervezett kiadás összesen: Ft 
saját forrás Ft 
egyéb forrás Ft 
igényelt támogatás Ft 

2. A TÁMOGATÁSI IDÕSZAKRA TERVEZETT ALAPÍTÁSI KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (KIADÁSOK FT-BAN)

Költség, kiadásnem megnevezése Nettó összeg Áfa összege Bruttó összeg
Szöveges
indokolás

I. Személyi kiadások:
Bérköltség
Megbízási díj, tiszteletdíj
Személyi jellegû kiadások járulékai, adóterhei
Foglalkoztatás vállalkozási szerzõdéssel
II. Dologi kiadások:
Ingatlan üzemeltetés költség
Jármû üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
Adminisztráció költségei
PR, marketing költségek
Humán-erõforrás fejlesztésének költségei
Kommunikációs költségek
Utazás-, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
III. Felhalmozási kiadások:
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése
Mindösszesen:

Kelt: .............................................................. , ................ év .................................... hó ........... nap

...........................................................................................
(A pályázó cégszerû aláírása, bélyegzõje)
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 91/2011. (V. 2.) 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 miniszterelnök elõterjesztésére

a kétpólusú világrend megbontásáért, a szabadság és a demokrácia elõmozdításáért, Magyarország szabadságának
kivívásáért tett erõfeszítéseiért 

Vladimir Bukovszkij neurofiziológusnak, emberi jogi aktivistának, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata

kitüntetést  adományozom.

Budapest, 2011. április 5.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. április 11.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01904/2011.

A köztársasági elnök 92/2011. (V. 2.) 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 miniszterelnök elõterjesztésére

a magyar–belga kapcsolatok elmélyítése, valamint a belgiumi magyar történelmi emlékek mentése és ápolása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
(Kozmai) Kun Miklósnak, nyugalmazott egyetemi tanárnak,

a magyar–osztrák gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a kulturális csere elõmozdítása, valamint tehetséges magyar
fiatalok ausztriai tanulási lehetõségeinek megteremtése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Rudolf Roth-nak, a Magyar Köztársaság stájerországi tiszteletbeli konzuljának, a Roth cégcsoport tulajdonosának és
ügyvezetõ igazgatójának, a
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MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;

a szórványmagyarság és a magyar kultúra érdekében végzett fél évszázados munkássága, példamutató hazaszeretete
és életútja elismeréseként
Bálintitt Károlynak, a New York-i Magyar Ház Társaskör elnökének,

a határokon túl élõ magyar fiatalság nevelése és magyarságának megõrzése terén végzett munkájáért, a külföldi
magyar cserkészet életben tartásáért, szervezéséért
Lendvai-Lintner Imrének, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnökének,

az 1956-ban Ausztriába menekült honfitársaink támogatásáért, továbbtanulásuk lehetõvé tételéért, az Ausztriában
élõ magyarok összefogása, nemzettudatuk erõsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Szentkereszty Györgynek, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége alapítójának, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. április 5.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. április 11.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01905/2011.
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A köztársasági elnök 93/2011. (V. 2.) KE határozata
a 34/2011. (II. 22.) KE határozat módosításáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
100. §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára az egyetemi tanári kinevezésekrõl szóló 34/2011. (II. 22.)
KE határozatot akként módosítom, hogy a határozatban feltüntetett ,,Dr. Vígvári Tamás” helyett „Dr. Vigvári András” szerepel.

Budapest, 2011. április 5.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. április 7.

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/01919/2011.

A köztársasági elnök 94/2011. (V. 2.) KE határozata
rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján a belügyminiszter elõterjesztésére Papp
Károly rendõr dandártábornokot 2011. április 24-ei hatállyal rendõr vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2011. április 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. április 18.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02071/2011.
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A köztársasági elnök 95/2011. (V. 2.) KE határozata
rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján a belügyminiszter elõterjesztésére dr. Petõfi
Attila rendõr dandártábornokot 2011. április 24-ei hatállyal rendõr vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2011. április 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. április 18.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02070/2011.

A köztársasági elnök 96/2011. (V. 2.) KE határozata
vezérõrnagyi kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben, az Információs Hivatalt irányító külügyminiszter
elõterjesztésére Zala Mihály ezredest 2011. április 15-ei hatállyal vezérõrnaggyá kinevezem.

Budapest, 2011. április 12.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. április 12.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01972/2011.
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A köztársasági elnök 97/2011. (V. 2.) KE határozata
tûzoltó dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján a belügyminiszter elõterjesztésére Dobson
Tibor tûzoltó ezredest 2011. május 4-ei hatállyal tûzoltó dandártábornokká kinevezem. 

Budapest, 2011. április 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. április 18.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02072/2011.

A köztársasági elnök 98/2011. (V. 2.) KE határozata
rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 
és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 52/A. § (1) bekezdése alapján a belügyminiszter elõterjesztésére dr. Tátrai Miklós
rendõr dandártábornok szolgálati viszonyát 2011. június 29-ei hatállyal megszüntetem és õt 2011. június 30-ai hatállyal szolgálati
nyugállományba helyezem.

Budapest, 2011. április 14.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. április 18.

Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02073/2011.
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A Kormány 1131/2011. (V. 2.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális
biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Amerikai Egyesült Államok Kormánya 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 szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a nemzeti erõforrás minisztert jelöli ki;

4. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges felhatalmazási
okiratot adja ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1132/2011. (V. 2.) Korm. határozata
az 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozatban elõírt, az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramokkal kapcsolatos feladatok teljesítésérõl

A Kormány
a) tudomásul veszi a nemzeti erõforrás miniszter Jelentését az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokkal

kapcsolatos feladatok teljesítésérõl;
b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Jelentésben részletezett indokok és a költségvetési lehetõségek

figyelembevételével készítse elõ az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról (a továbbiakban: OTKA)
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosítását és azt terjessze a Kormány elé;
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2011. szeptember 30.
c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2012. évi központi költségvetés tervezése során vegye figyelembe

a Jelentés OTKA költségvetési támogatásának bõvítését tartalmazó ajánlásait és az Európai Unió Bizottsága felé
vállalt kötelezettségeket. A Kormány egyetért azzal, hogy 2012-tõl a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
terhére az OTKA céljaira forrás nem biztosítható.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a 2012. évi központi költségvetés tervezése során

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozata
a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati
programról

A Kormány kiemelt jelentõséget tulajdonít a vállalkozói bürokratikus terhek csökkentésére a gazdaság versenyképességének
javítása és a hazai vállalkozások növekedésének, termelékenységének ösztönzése érdekében. Az adminisztráció visszaszorítása és
a vállalkozásokra nehezedõ bürokratikus terhek radikális csökkentése egy egyszerûbb és gyakorlatiasabb szabályozási háttér
megteremtését szolgálják. Ennek érdekében a Kormány konkrét lépésekkel kívánja a téma iránti elkötelezettségét megerõsíteni.
Az intézkedéscsomag értelmében a vállalkozások 100 milliárd forintos bürokratikus tehertõl mentesülnek és további célként egy
400 milliárd forintos csomag elkészítését tûzi ki.

A vállalkozások adminisztratív költségeinek csökkentése érdekében a Kormány:
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a vállalkozások számára egyetlen fizetési tranzakcióval több

adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesíthetõségét, annak érdekében, hogy az új fizetési rendszer által csökkenjen
a vállalkozások adóátutalásaira fordított idõ és pénz;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. június 30.

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a vállalkozások adó- és járulékadminisztrációval összefüggõ terheinek
csökkentése érdekében készítsen elõterjesztést a Kormány részére a következõkrõl:
a) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási tevékenységével összefüggõ bevételi és beszedési számláinak – számla

összevonásokkal, illetve megszüntetésekkel történõ – 50%-os csökkentésérõl, annak érdekében, hogy
a vállalkozásoknak egyszerûbbé és átláthatóbbá váljanak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történõ kifizetések és
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt kevesebb számla olcsóbbá tegye az adminisztrációt.

b) A szakképzési hozzájárulás, az innovációs járulék, a rehabilitációs hozzájárulás, a játékadó, az agrártermelési
költség, valamint a cégautó adó éves fizetési kötelezettséggé történõ alakításáról a költségvetési egyensúly és
bevételek sérelmével nem járó, az egyes elkülönített állami pénzalapok likviditását nem veszélyeztetõ módon,
hogy az eddig sok esetben havi és negyedéves rendszerességgel történõ bevallások ne terheljék
a vállalkozásokat;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. június 30.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen elõterjesztést a Kormány részére a jelenleg nettó 100 millió
forintos kötelezõ könyvvizsgálati értékhatár emelésérõl az alábbiak szerint:
a) a 2012–2013-as évekre vonatkozóan nettó 200 millió forintos;
b) 2014-re vonatkozó vizsgálatok esetében nettó 300 millió forintos értékhatár rögzítendõ annak érdekében, hogy

a vállalkozó saját felelõsségére dönthessen a szolgáltatás igénybevételérõl;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. június 30.

4. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek a Kormány részére
elõterjesztést, amely a vonatkozó törvényi szabályozás módosításával biztosítja, hogy az egészségbiztosítási
ellátásokra vonatkozó jogosultság, valamint az ellátások összegszerûsége a jogosult, illetve foglalkoztató egyedi
nyilatkozata helyett más, már létezõ – elsõsorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé teljesítendõ – adatszolgáltatásból
kerüljön meghatározásra annak érdekében, hogy ne legyen szükség járulékos adatlapokra, melyek az
egészségbiztosítási ellátás (pl. táppénz, GYED, TGYÁS stb.) igénybevételekor kitöltendõek;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. június 30.

5. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsenek elõterjesztést
a Kormány részére a szükséges kormányzati intézkedésekrõl és azok ütemezésérõl a közhiteles nyilvántartások közötti
elektronikus adatcsere, illetve adatkezelés hatékonyságának fokozása, valamint az adattartalmak közötti
párhuzamosságok és átfedések kiiktatása érdekében;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. július 30.
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6. felhívja az érintett minisztereket, hogy biztosítsák a Központi Statisztikai Hivatal által már alkalmazott elõremutató,
a vállalkozások adminisztratív költségeinek csökkentését és az állami döntéshozatalt támogató adatigények pontos és
hiteles biztosítását egyaránt szolgáló adatgyûjtési gyakorlatokra építve a 2012-re vonatkozó, illetve a következõ
években készülõ Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program megalkotása során a következõ elvek érvényesítését
rendeli alkalmazni a vállalkozásoktól gyûjtött adatokat illetõen:
a) a hivatalos statisztikai szolgálat tagjai által statisztikai célból végzett adatgyûjtések kerüljék – a válaszadó

beazonosítását szolgáló adatok, vagy más módszertanilag indokolt, a Központi Statisztikai Hivatal által
jóváhagyott, a vállalkozói szervezetekkel egyeztetett és nyilvános közleményben indokolt esetek kivételével –
a tartalmi átfedést;

b) az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program a különbözõ szervezetek által gyûjtött adatok közötti átfedések
megszüntetését és az adatszolgáltatók terheinek mérséklését célzó évenkénti felülvizsgálata során nem
támogatja olyan információk bekérését, amelyet más statisztikai célú adatfelvétel, nyilvános, illetõleg hatóság,
bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartás tartalmaz. Ez alól
kivételt képeznek a Központi Statisztikai Hivatal által jóváhagyott, a vállalkozói szervezetekkel egyeztetett és
nyilvános közleményben indokolt esetek;

c) fogalmazódjon meg javaslat az olyan adatigények korszerûsítésére vonatkozóan, amely adatátvétellel jelenleg
nem kielégíthetõ, de a nyilvántartott adatok körének átalakításával az adatgyûjtés az érintettek és az állam
számára egyaránt egyszerûbb és költségkímélõbb módon oldható meg. Ennek során törekedni kell az állami és
önkormányzati adatforrások – egyedi beazonosítást biztosító módon történõ – kizárólag statisztikai célú
feldolgozásának biztosítására, az adatfelvételek tartalmának és módszertanának összehangolására;

d) az Európai Unió szerveinek tevékenységét szolgáló adatgyûjtések csak külön indoklással haladhatják meg
a tagállami adatszolgáltatást elrendelõ jogi aktusban elõírt gyakoriságot, lefedettséget és tartalmat;

e) a tárcák tekintsék át statisztikai adatgyûjtéseik szervezését és hátterét, és folytassanak egyeztetéseket a feladatok
a Központi Statisztikai Hivatal részére történõ, a feladat ellátásának színvonalát megõrzõ módon történõ
átadására vonatkozóan annak érdekében, hogy az állami adatgyûjtések a lehetõ legalacsonyabb költséggel és
leghatékonyabb módon kerüljenek lefolytatásra;

f) biztosítani kell továbbá, 2012. január elsejétõl a bekért statisztikai adatlapok felének, 2013. január 1-jétõl minden
bekért statisztikai adatlap elektronikus kitölthetõségét;

g) kerüljön kialakításra és bevezetésre az adatgyûjtések olyan egységesített hatásvizsgálati módszertana és
rendszere, amely
ga) számszerûsítve megbecsüli a vállalkozásoktól bekért adatszolgáltatásokhoz szükséges idõt és ráfordítási

szintet;
gb) a vállalkozói szférával együttmûködésben készül;
gc) javaslatokat fogalmaz meg az adott évben készülõ Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program számára;
gd) alapelveket jelöl ki a következõ évi Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program vállalkozói lekérdezéseinek

elõkészítéséhez és szervezéséhez;
ge) eredményei nyilvánosak, azokat az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program mellékletben mutatja be;
Felelõs: az a)–b), d)–e) és g) feladatok tekintetében: a közigazgatási és igazságügyi miniszter a hivatalos 

statisztikai szolgálat minden szervezeti vezetõjének bevonásával
a c) és f) feladatok tekintetében: a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a nemzeti 
fejlesztési miniszter a hivatalos statisztikai szolgálat minden szervezeti vezetõjének bevonásával

Határidõ: az a)–e) feladatok tekintetében – az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program évenkénti 
felülvizsgálatának részeként folyamatosan
az f) feladat tekintetében: 2012. január 1., illetve 2013. január 1.
a g) feladat tekintetében: 2011. október 3.

7. elrendeli, hogy a hatóságok ellenõrzési és szankcionálási gyakorlatának fejlesztése és a vállalkozások számára
követhetõ, betartható és kevésbé irritáló gyakorlat kidolgozása érdekében:
a) készüljön áttekintés a Kormány részére a tárcák hatáskörébe tartozó hatóságok jelenlegi ellenõrzési és bírságolási

gyakorlatáról, valamint ehhez kapcsolódóan kerüljön megvizsgálásra a hatósági határozatok 2012. január 1-jétõl
történõ nyilvánossá tételének lehetõsége;

b) készüljön szakértõi javaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény ellenõrzési és bírságolási szabályozásának felülvizsgálatára, különös figyelemmel a hatóságok
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ellenõrzési gyakorlatának összehangolására, az ellenõrzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség elõírására
és a bírságolási keretszabályok meghatározására;

c) készüljön továbbá javaslat:
ca) a bírságolási gyakorlat kiszámíthatóságának biztosítására, ennek keretében a vállalkozás méretét és

bevételeit is figyelembe vevõ differenciált ellenõrzési, valamint bírságkiszabási és beszedési gyakorlat
kialakítása érdekében lehetséges intézkedésekre,

cb) a bírságolási rendszer anyagi jogi szabályozásának felülvizsgálatára;
Felelõs: az a) feladat tekintetében – a koordinációért felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter minden

feladatkörrel rendelkezõ miniszter bevonásával
a b) feladat tekintetében – a közigazgatási és igazságügyi miniszter
a c) feladat tekintetében – a nemzetgazdasági miniszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi 
miniszter minden feladatkörrel rendelkezõ miniszter bevonásával

Határidõ: 2011. szeptember 30.

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a munkahelyteremtés ösztönzése, valamint a foglalkoztatás
adminisztratív terheink csökkentése érdekében készítsen elõterjesztést a Kormány részére annak érdekében, hogy
a) a tárgyhónapban megfizetett, levont járulékokról, valamint az év során fennálló biztosítási idõtartamról szóló

munkáltatói igazolás kinyomtatására csak a munkavállaló kifejezett kérésére kerüljön sor havonta. Egyéb
esetekben a munkáltató által ténylegesen befizetett összegeket csak az adóévet követõ hó január 31-ig vagy
a munkaviszony megszûnéséig kelljen az éves összesített igazolás keretében kinyomtatva átadni
a munkavállalónak annak érdekében, hogy a havi kimutatás a munkabérrõl és az azzal összefüggésben kifizetett
közterhekrõl és járulékokról kinyomtatása és adminisztrációja csak évente váljon kötelezettségévé
a munkáltatónak;

b) az egyszerûsített foglalkoztatással járó munkáltatói adminisztrációs terhek (különösen az azokkal kapcsolatos
bevallási, illetve a munkaviszony megszûnésekor kiadandó igazolásadási kötelezettségekbõl fakadóakat) a lehetõ 
legkisebb mértékûre csökkenjenek;

c) a munkavállaló munkaviszonyának állam felé történõ regisztrációja a munkavállaló egyetlen adatának, valamint
a munkavállalás alapadatainak (munkavállalás helye, ideje) megadásával megvalósulhasson;

d) a rugalmasabb foglalkoztatás érdekében a vállalkozások a lehetõ legalacsonyabb adminisztratív költséggel,
illetve legkisebb kockázattal vehessenek fel és bocsáthassanak el munkavállalókat, különös figyelemmel a kis- és
középvállalkozások általi legális foglalkoztatás ösztönzésére;

e) a többéves munkaviszonnyal rendelkezõ munkavállalókat megilletõ jogosultságok (így: a kötelezõ szabadság,
felmondási idõ, végkielégítés) csökkentésével a foglalkoztatási lehetõségek javulhassanak;

f) a mikro-, kis- és középvállalkozások számára a munkavállaló egyetértése esetén a munkaidõ beosztást csak
a vonatkozó európai uniós szabályozásokban a napi és heti munkavégzés idõtartamára vonatkozó elõírások
határozzák meg;

g) az üzemi tanácsok és a szakszervezetek hatás- és feladatköre közötti átfedések megszüntetésre kerüljenek;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2011. június 30.

9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a munkaerõpiac minél több munkavállaló számára történõ kinyitása
érdekében készítsen elõterjesztést a Kormány részére az egyes tevékenységek vagy munkakörök gyakorlásához
szükséges képesítési követelmények teljes áttekintésérõl és azoknak a szakmailag indokolt és a munkavégzéshez
életszerûen szükséges szintben történõ meghatározásáról;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
minden feladatkörrel rendelkezõ miniszter

Határidõ: 2011. június 30.

10. elrendeli, hogy biztosítani kell a minden vállalkozás számára kötelezõ általános elõírások, valamint az egyes
tevékenységekre jellemzõ speciális kötelezettségek áttekinthetõségét és elektronikus úton történõ kereshetõségét,
annak érdekében, hogy a szabálykövetõ magatartást könnyebben hozzáférhetõ információkkal lehessen segíteni;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
minden feladatkörrel rendelkezõ miniszter

Határidõ: 2012. január 1.
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11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen elõterjesztést a nemzeti szabályozásból fakadó adminisztratív
ráfordítások további jelentõs csökkentése érdekében szükséges további, a kormányzat egészét érintõ cselekvési
tervrõl, valamint a vállalkozási környezet versenyképességét javító egyéb középtávú intézkedésekrõl. A cselekvési terv
és az intézkedések
a) biztosítsák a következõ célok elérést:

aa) az évente jelentkezõ vállalkozói adminisztratív ráfordítások további 400 milliárd forinttal történõ
csökkentése;

ab) a mikro- és kisvállalkozások, illetve a nagyvállalatok árbevételhez viszonyított adminisztrációs teherszintje
közötti különbség jelentõs – a jelenlegi harmadára – csökkentése;

ac) a vállalkozások növekedését akadályozó adminisztrációs elõírások kiiktatása;
ad) az üzleti környezet javítása annak érdekében, hogy a Magyarország ebbõl a szempontból a közép-európai

térség legversenyképesebb országa legyen;
b) feleljenek meg a következõ alapelveknek:

ba) A vállalkozókat irritáló adminisztrációs elõírások és gyakorlatok visszaszorítása;
bb) Az állami adminisztrációból származó gazdasági kockázatok csökkentése;
bc) A vállalkozókat érintõ állami adminisztráció stabil és megbízható voltának erõsítése;
bd) A gazdasági tevékenységek legális szervezésének, kifehérítésének ösztönzése;
be) A legális foglalkoztatás növelése;
bf) A költségvetési egyenleg stabilan tartása;
bg) A gazdasági mûködés biztonságának, rendezettségének szinten tartása;

c) kidolgozásába a vállalkozások érdemben kapcsolódhassanak be az ezt lehetõvé tévõ konzultációs eljárásokon
keresztül, illetve a vállalkozói szervezeteken keresztül;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

minden feladatkörrel rendelkezõ miniszter
Határidõ: 2011. augusztus 31.

12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a hosszabb távú, rendszer szintû adminisztrációs költségcsökkentést
lehetõvé tevõ kormányzati intézkedések megalapozása érdekében az érintett tárcák bevonásával készítsen
elõterjesztést a Kormány részére
a) az elõzetes vállalkozói adminisztratív tehermérés szervezeti és módszertani rendjérõl, igazodva

a jogszabálytervezetek elõzetes és utólagos hatásvizsgálatát szabályozó háttérhez,
b) a vállalkozói adminisztratív terhek újratermelõdését megakadályozni képes intézkedésrõl;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
minden feladatkörrel rendelkezõ miniszter

Határidõ: 2011. augusztus 31.

13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy kísérje figyelemmel az e határozatban meghatározott feladatok
végrehajtását, és
a) a végrehajtásról tájékoztassa a Kormányt minden hónap elsõ Kormányülésén,
b) az esetleges véleményeltérések feloldása érdekében szükség szerint kezdeményezzen megfelelõ szintû

egyeztetést, ennek eredménytelensége esetén pedig kérje a Kormány állásfoglalását.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1134/2011. (V. 2.) Korm. határozata
a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatásának rendezésérõl

A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 44. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az I. Országgyûlés fejezet 8. Pártalapítványok támogatása cím 7. Tartalék alcím elõirányzat terhére 211,3 millió 
forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el az I. Országgyûlés fejezet 8. Pártalapítványok támogatása cím 3. Gyarapodó
Magyarországért Alapítvány alcím javára.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1134/2011. (V. 2.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

I. Országgyûlés

8 Pártalapítványok támogatása

265823 7 Tartalék –211,3

301091 3 „Gyarapodó Magyarországért Alapítvány” 211,3

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos 211,3 105,6 52,8 52,9
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1135/2011. (V. 2.) Korm. határozata
az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges költségvetési
forrás biztosításáról

A Kormány
1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 3359,1 millió

forintnak a melléklet szerinti, elszámolási kötelezettséggel történõ átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli
kormányzati intézkedések cím terhére;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: az átcsoportosításra azonnal

az elszámolásra november 30.

2. egyetért az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartási és egyéb kérdések végrehajtásával összefüggésben
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létszámának 43 fõvel, a Külügyminisztérium
létszámának 3 fõvel, a külképviseletek létszámának 33 fõvel történõ emelésével, valamint a Katonai Biztonsági
Hivatalnál két fõ ideiglenesen való foglalkoztatásával.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1135/2011. (V. 2.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –3359,1

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 52,8

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

12,4

3 Dologi kiadások 1729,3

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

88,5
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
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Jog-
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Jog-
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név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIV. Belügyminisztérium

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 176,6

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

47,7

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

20,9

XIII. Honvédelmi Minisztérium

3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

002631 2 Katonai  Biztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2,3

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

0,6

 2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

17,1

XVIII. Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 9,4

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

2,5

3 Dologi kiadások 14,3

004118 2 Külképviseletek igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 597,3

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

161,3

3 Dologi kiadások 338,7

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

87,4

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név
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név
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Jog-
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Elõ-
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TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)
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kezõ
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áthúzódó
hatása

A módo-
sítást
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jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 1883,0

XIV. Belügyminisztérium

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 245,2

XIII. Honvédelmi Minisztérium

3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

002631 2 Katonai  Biztonsági Hivatal 20,0

XVIII. Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 26,2

004118 2 Külképviseletek igazgatása 1184,7

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 3 359,1 3 359,1
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1136/2011. (V. 2.) Korm. határozata
az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekrõl

A Kormány a társadalmi felzárkózás politikája keretében a romák társadalmi beilleszkedésének elõsegítése, a cigány népesség
hatékony felzárkózásának elõmozdítása érdekében a következõket rendeli el:

1. Tanulás és munka kettõs célkitûzés elérése érdekében, részletes intézkedési tervet kell kidolgozni a foglalkoztatás
bõvítése, az oktatás színvonalának emelése érdekében, valamint az életkörülmények javítását célzó fejlesztési
programok, ösztöndíj programok, beruházási és foglalkoztatási támogatások a közbeszerzés szabályozások
rendszereinek összehangolt mûködtetése érdekében.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
érintett miniszterek

Határidõ: 2011. szeptember 1.

2. Felül kell vizsgálni a különbözõ tárcaközi bizottságok, konzultatív testületek, kormányzati és intézményi
döntéshozatali mechanizmusokkal kapcsolatos szabályozásokat annak érdekében, hogy a társadalmi felzárkózást
célzó intézkedések kidolgozásában és véleményezésében, döntéshozatalában és monitorozásában az Országos Roma 
Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) számára az együttmûködés, az együttdöntés és a folyamatos kapcsolattartás
lehetõsége biztosított legyen.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
érintett miniszterek

Határidõ: 2011. június 1.–december 31.

3. Meg kell határozni azokat a döntéshozatali mechanizmusokkal kapcsolatos szabályokat – az érintett miniszter
egyetértésével –, amelyekkel az együttdöntés és a folyamatos kapcsolattartás biztosítható.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
érintett miniszterek 

Határidõ: 2011. június 1.–december 31.

4. Felkéri az ORÖ-t, hogy a társadalmi felzárkózás céljainak keretében a roma képviselethez szükséges, hatékonyan és
eredményesen mûködõ, a folyamatokat elõsegítõ intézmény rendszerét alakítsa ki, a meglévõ intézményrendszert
fejlessze tovább.

5. Támogatni kell a 4. pontban foglaltak megvalósításához szükséges intézkedéseket.
Felelõs: szabályozás tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter

mûködtetés biztosítása tekintetében a nemzetgazdasági miniszter
fejlesztési források biztosítása tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. január 1.

6. Biztosítani kell, hogy a nemzetközi szervezetekkel, továbbá az Európai Unió intézményeivel történõ, a roma
felzárkózást érintõ kérdésekben folytatott tárgyalásokon Magyarország az ORÖ-vel egyeztetett álláspontot
képviseljen. Biztosítani kell, hogy a roma felzárkózást segítõ szempontok érvényesítése érdekében az ORÖ legalább
1 fõ állandó egyetértési joggal rendelkezõ képviselõt delegálhasson, aki – amennyiben ennek lehetõsége adott – részt
vesz a döntéshozatali folyamatban. Ennek érdekében az egyes tárgyalási, egyeztetési, döntés elõkészítési fórumok
tételes felsorolását és az ORÖ álláspontja képviselésének lehetséges módjait ki kell dolgozni.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
érintett miniszterek

Határidõ: 2011. július 1.

7. Felkéri az ORÖ-t, hogy a cigányság és mélyszegénységben élõk életkörülményeinek javítását célzó intézkedések
megvalósítása érdekében tett intézkedésekrõl, az újonnan létre hozott intézményi hálózat mûködésérõl, valamint
a meglévõ intézmény kereteit fejlesztésérõl évente adjon tájékoztatást.
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8. Felkéri az érintett minisztereket, hogy intézkedjenek a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi
CLXIX. törvényben a KIM X. fejezet 15/9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok alcím terhére 300 millió forintos
támogatás átcsoportosításáról az Országos Roma Önkormányzat javára.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

9. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A miniszterelnök 39/2011. (V. 2.) ME határozata
az Egészségügyi Világszervezet részes államainak közgyûlésein történõ részvételrõl

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti erõforrás miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek azzal, hogy az Egészségügyi Világszervezet részes államainak közgyûlésein a Magyar Köztársaság
Kormányát képviselõ küldöttség vegyen részt;

2. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;

3. felhívom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az adott
közgyûlés elõtt adja ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
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Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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	A köztársasági elnök 92/2011. (V. 2.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 93/2011. (V. 2.) KE határozata
	a 34/2011. (II. 22.) KE határozat módosításáról

	A köztársasági elnök 94/2011. (V. 2.) KE határozata
	rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

	A köztársasági elnök 95/2011. (V. 2.) KE határozata
	rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

	A köztársasági elnök 96/2011. (V. 2.) KE határozata
	vezérõrnagyi kinevezésrõl

	A köztársasági elnök 97/2011. (V. 2.) KE határozata
	tûzoltó dandártábornoki kinevezésrõl

	A köztársasági elnök 98/2011. (V. 2.) KE határozata
	rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba helyezésérõl

	A Kormány 1131/2011. (V. 2.) Korm. határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1132/2011. (V. 2.) Korm. határozata
	az 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozatban elõírt, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokkal kapcsolatos feladatok teljesítésérõl

	A Kormány 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozata
	a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati programról

	A Kormány 1134/2011. (V. 2.) Korm. határozata
	a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatásának rendezésérõl

	A Kormány 1135/2011. (V. 2.) Korm. határozata
	az állampolgársági eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok végrehajtásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról

	A Kormány 1136/2011. (V. 2.) Korm. határozata
	az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekrõl

	A miniszterelnök 39/2011. (V. 2.) ME határozata
	az Egészségügyi Világszervezet részes államainak közgyûlésein történõ részvételrõl



