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Kormányrendeletek

A Kormány 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló
49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés m) és zsa) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

2. §

Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következõ g) és h) ponttal egészül ki.
[Alapítvány, közalapítvány és társadalmi szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) részére – az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 100/J. § (3) bekezdésében foglalt feltételek hiányában is – egyedi támogatás nyújtható a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet]
„g) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnek a 7. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzata terhére,
a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,
h) XIV. Belügyminisztérium fejezetének a 8. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzata terhére,
a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben.”
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Az R. 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 2. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 5. mellékletének helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
Az R. az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

3. §

Az R. 1. § (4) bekezdésében az „a)–f) pontja” szövegrész helyébe az „a)–h) pontja” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható
egyedi támogatások
A
Támogatandó szervezet

B

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

1. „CivilKomP” Társadalmi Célú
Kommunikációs Oktató és
Információs Alapítvány

Önkéntes Roadshow-hoz
kapcsolódó rendezvény
támogatása

2. Múzeumok és Látogatók
Alapítvány

Kiadvány megjelentetésének
támogatása

3. Ökumenikus Ifjúsági
Alapítvány

Rendezvény támogatása
(72 óra kompromisszum nélkül
2011. október 14–16. )

4. „Önkéntes Központ”
Alapítvány

TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért és az
Önkéntes Roadshow
rendezvények támogatása

5. Európai Szegénység ellenes Szegénységben érintettek
Hálózat (European Anti-Poverty 10. Európai Találkozójának
Network)
megszervezése (Brüsszel, 2011.
május 13–14.)
6. Közép- és Kelet-Európai
mûködési költségek
Történelem és Társadalom
támogatása
Kutatásért Közalapítvány
7. A HON Kulturális és
Mûvészeti Alapítvány
8. Batthyány Lajos Alapítvány

9 . Bolyai Mûhely Alapítvány

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

2011. évi tevékenységek
támogatása
(tehetséggondozás,
tudományos és kulturális
tevékenység)
10. „CivilKomP” Társadalmi
2011. évi programok és a
Célú Kommunikációs Oktató és szervezet mûködésének
Információs Alapítvány
támogatása
11. Communio Alapítvány
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
12. Csurgói Nagyváthy János
A szervezet mûködésének,
Középiskolai Sportegyesület
létesítmény fenntartásának és
programjainak támogatása
13. „Együtt a Holnapért”
2011. évi programok és a
Közalapítvány
szervezet mûködésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai évéhez
és a civil szervezetekhez
kapcsolódó programok
támogatása
1 200 000 X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai évéhez
és a civil szervezetekhez
kapcsolódó programok
támogatása
4 000 000 X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai évéhez
és a civil szervezetekhez
kapcsolódó programok
támogatása
40 000 000 X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai évéhez
és a civil szervezetekhez
kapcsolódó programok
támogatása
105 000 000 X. fejezet 15.2.38.
(375 000 euró) 2011-es soros elnökséggel
kapcsolatos kiadások
finanszírozása
15 000 000 X. fejezet 15.2.38.
2011-es soros elnökséggel
kapcsolatos kiadások
finanszírozása
500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

400 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 250 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
2 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
300 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
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A
Támogatandó szervezet

B

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

14. Értékmegõrzõk
Szentimrevárosi Egyesülete

2011. évi mûködés és
kiadványok megjelentetése

15. Evangéliumi
ICHTHYS-Cserkész Alapítvány

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

16. Göllei Polgárõr Egyesület

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
17. HÁLÓ Közösségfejlesztõ
A szervezet mûködéséhez
Katolikus Egyesület
(közüzemi díjak és
munkabérek) való hozzájárulás,
programok lebonyolításának
támogatása
18. Harmónia Énekegyüttes
2011. évi programok és a
Kórusegyesület
szervezet mûködésének
támogatása
19. Holokauszt Dokumentációs kutatási tevékenység
Központ és Emlékgyûjtemény támogatása
Közalapítvány
20. Honismereti és
A szervezet mûködésének és
Természetvédõ Közhasznú
programjainak támogatása
Egyesület
21. Hortobágyi
2011. évi programok és
Kényszermunkatáborokba
regionális találkozók,
Elhurcoltak Egyesülete
megemlékezések szervezése
22. Iharosberényi Tûzoltó
2011. évi programok és a
Egyesület
szervezet mûködésének
támogatása
23. Isten Szolgálatában
2011. évi programok és a
Református Missziói Alapítvány szervezet mûködésének
támogatása
24. Káva Kulturális Mûhely
A szervezet mûködésének és
Egyesület
programjainak támogatása
25. Kelet-Magyarországi
Fiatalokért Alapítvány

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

26. Keresztény Demokrata
Fórum

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

27. Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége

2011. évi programok
támogatása (Magyar–Lengyel
barátság expressz)
A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

28. Keresztény Orvosok
Magyarországi Társasága
29. Klebelsberg Kuno Oktatást
Segítõ Alapítvány

30. Kópházi Horvát Egyesület

A szervezet mûködésének,
programjainak és
számítástechnikai
fejlesztésének támogatása.
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

750 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
5 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
50 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
550 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
250 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
900 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 800 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
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A
Támogatandó szervezet

31. Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
(Terror Háza Múzeum)
32. Kõszegi Ostromnapok
Egyesület
33. Kõszikla Alapítvány

34. Kráter Mûhely Egyesület

35. Lovassy és Volt Piarista
Gimnázium Öregdiákjainak
Baráti Köre
36. Magyar Heraldikai és
Genealógiai Társaság
37. Magyar–Horvát Kulturális
Egyesület
38. Magyar Kolping Szövetség

39. MNC Magyar Népfõiskolai
Collegium
40. Magyar Piarista Közhasznú
Alapítvány
41. Magyar Református
Egyházak Tanácskozó Zsinata
42. Magyar Református
Lelkészegyesület
43. Magyar Szemle Alapítvány

44. Magyar
Természettudományi Társulat
45. Magyar Vallástudományi
Társaság (MVT)
46. Makkai Sándor Protestáns
Népfõiskolai Egyesület

47. Marcali Mentõk
Közalapítvány
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B

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

Emlékkiállítás megrendezése és
kutatói ösztöndíj finanszírozása

15 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
Tehetséggondozás és
ösztöndíjprogram
megvalósításának támogatása
2011. évi programok, mûködés
támogatása.
X. Kárpát-medencei
Keresztkötõdések Konferencia
megszervezése
(2011. 05. 28–29.)
Kiadvány megjelentetésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
2 400 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása
Könyv elkészítése és kiadása,
kapcsolódó költségek
finanszírozása
A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása.
(EMESE Park program)
A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása
2011. évi tevékenység
támogatása, informatikai
fejlesztés
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
A szervezet mûködésének és
kiadvány megjelentetésének
támogatása
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása
A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása
(Makkai Sándor kiállítás és
honlap támogatása)
A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
600 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 750 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
600 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
4 600 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 700 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
150 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
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A
Támogatandó szervezet

48. „Nagyító” – Középiskolások
Iskolán Kívüli Képzése
Alapítvány
49. Nemesvidi Általános Iskola
Alapítványa
50. Összefogás az
Állagmegóvásért Alapítvány
51. Polgárõr és Tûzoltó
Egyesület Somogyvár
52. Pusztakovácsi
Kürtõspusztáért Közalapítvány
53. „Rózsás Gyermekkor”
Közhasznú Alapítvány
54. Soproni Erdélyi Kör

55. Soproni Kálvin Kör

56. Súlyosan Mozgássérültek
„Bethesda” Segélyezõ
Alapítványa
57. Szent Jeromos Katolikus
Bibliatársulat
58. Tisza István Baráti Társaság

59. Trianon Kutató Intézet
Közhasznú Alapítvány
60. Veszprémi Evangélikus
Egyházi Alapítvány
61. Zis-tóért Szabadidõs
Egyesület
62. Zviranjak Hagyományõrzõ
és Faluszépítõ Egyesület
63. Bolyai tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégium

B

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
A szervezet mûködésének és
kiadvány megjelentetésének
támogatása
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
Eszközbeszerzés és
rendezvények támogatása
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
A szervezet mûködésének és
programjainak támogatása
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
Konferencia szervezése és
emlékmû elkészíttetése,
kivitelezése
A szervezet mûködésének és
kiadvány megjelentetésének
támogatása
Óvodai felszerelések vásárlása

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
Bolyai Iskolák X. találkozója

64. Genius Jótékonysági
Alapítvány

részben mûködésre, részben
programokra

65. Kárpátaljai Magyar
Pedagógus Szövetség

mûködési költség, programok,
lapkiadás

66. Kárpátaljai Református
Egyház Jótékonysági
Alapítvány

Líceumok mûködési költsége

650 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
250 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
250 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
300 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 050 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
10 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
500 000 X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
3 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
3 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
25 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
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Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

munkabérek és fenntartási
költségek

68. Munkácsi Szent István
Líceum

mûködési költség, bérek

69. II. Rákóczi Ferenc Fõiskola

havi fenntartási költség

70. Selye János Egyetem

mûködési költségek,
programok

71. Szekeres László Alapítvány

felsõoktatási ösztöndíjprogram

72. Szent József Római
Katolikus Plébániahivatal,
Tóthfalu
73. Szórvány Közalapítvány

a diákotthon mûködési
költségeihez (közüzemi díjak és
munkabérek) való hozzájárulás
Emmausz Kollégium mûködési
költség, tárgyi eszközök
beszerzéseinek támogatása
mûködési költség

75. Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete

76. Felõri Református
Egyházközség

77. Kallós Zoltán Alapítvány

2011. évi 138. szám
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67. Miasszonyunkról Nevezett
Szegény Iskolanõvérek rendje

74. Sztojka Sándor Alapítvány

•

anyanyelvápolás, pedagógus
továbbképzés, gyermek
táborok és tanulmányi
vetélkedõk
Felõri Szórványkollégium: az
építkezés befejezéséhez

78. Kallós Zoltán Alapítvány

A Válaszúti-Mezõségi
Szórványkollégiumban
93 óvodás és elemi iskolás
gyermek magyar nyelvû
oktatása és szociális
támogatása
mûködés április–május–június

79. Kõhalmi Református
Egyházközség

Szórvány Diákotthon rezsijére
(fûtésszámlák)

4 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
1 500 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
18 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
30 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
25 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
4 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
4 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
4 000 000 X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok oktatási
programjainak támogatása
20 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
4 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
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Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

80. Magyarvistai Református
egyházközség

Magyarvistai felekezeti iskola
felújítása

81. Moldvai Csángómagyarok
Szövetsége

mûködési költségek
támogatása

82. Szekeres László Alapítvány

szórvány iskolabusz program

83. Szent Ferenc Alapítvány

szórványkollégium mûködése

84. Téka Alapítvány

Mezõségi szórványoktatási
program támogatása

85. Téka Alapítvány

mûködés április–május–június

86. Ady Endre Kulturális
Egyesület

szórványkollégium mûködése

87. Ágostai Hitvallású
gépkocsi vásárlás kiegészítõ
Evangélikus Keresztyén Egyház támogatás
88. Alma Mater Alapítvány

szórványkollégium mûködése

89. Aracs Társadalmi Szervezet

Mûködési költség és az Aracs
címû folyóirat 1. számának
megjelentetése
szórványkollégium mûködése

90. Árvácska Gyermekotthon
Vízakna
91. Bartók Béla Alapítvány
Temesvár

szórványkollégium mûködése

92. Bácskossuthfalvi
Református Egyházközség

A Napsugár Református Óvoda
mûködési költségeinek
támogatása, bérek és járulékok

2 200 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
30 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
25 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
1 800 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 400 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

szórványkollégium mûködése

94. Boldogasszony
Iskolanõvérek
95. Bonaventúra Társulás

Az erdélyi misszió fenntartási
költségeinek és programjainak
támogatása
szórványkollégium mûködése

96. Concordia Minoritatis
Hungaricae Polgári Egyesület

mûködési költségek
támogatása

97. Cseh- és Morvaországi
Magyarok Szövetsége

mûködési költségek, lapkiadás

98. CSEMADOK

Mûködési költségek, a 2011
elsõ negyedévi bérjellegû
kiadások támogatása és 2011
elsõ félévi mûködési kiadások
támogatása
Kutatói ösztöndíjak, kutatási
anyag rendezése, könyvkiadás,
eszközbeszerzés, útiköltség
térítés
Kollégium fenntartási
költségeinek támogatása

100. Emmausz Kollégium

101. Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület

Kulturális és irodalmi
szervezetek támogatása

102. Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület

Magyar Házak támogatása

103. Erdélyi Múzeum Egyesület Az egyesület tudományos
tevékenységének támogatása
104. Erdélyi Múzeum Egyesület mûködés április–május–június

105. Fórum Kisebbségkutató
Intézet

Kampány a 2011. májusi
népszámlálásra

106. Fórum Kisebbségkutató
Intézet

mûködés és programok
támogatása

107. Genius Jótékonysági
Alapítvány

részben mûködésre, részben
programokra

108. Gróf Majláth Gusztáv
Károly Alapítvány

szórványkollégium mûködése

109. Hernád Magyar Lap- és
Könyvkiadó

Kassai Figyelõ regionális
havilap mûködési költségeihez
való hozzájárulás
Eszéki Információs iroda
mûködésének támogatása

110. Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége

2011. évi 138. szám
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93. Bethlen Gábor Alapítvány

99. Délvidéki Mártírium
1944–45 Alapítvány

•

1 800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
700 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
20 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
15 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
10 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
10 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
10 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
4 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
8 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

111. Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség

Lapkiadás támogatása

112. Kárpátaljai Református
Egyház

Diakónia Koordinációs Központ
mûködési költségeinek
támogatása
Líceumok mûködésének
támogatása

113. Kárpátaljai Református
Egyház Jótékonysági
Alapítvány
114. Kincses Kolozsvár
Egyesület
115. Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet
116. Kõhalmi Református
Egyházközség

II. Kolozsvári Magyar Napok
kiegészítõ támogatás
Kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézet mûködésének
támogatása
szórványkollégium mûködése

117. Körösi Csoma Sándor
Mûvelõdési Kör

Göteborgi Magyar Napok
programsorozat

118. Kõszikla Alapítvány

mûködési költségek és
gyógykezelés fedezése

119. Leõvey Klára Alapítvány

szórványkollégium mûködése

120. Liget Mûhely Alapítvány

Szitakötõ Irodalmi és Ökológiai
gyereklap nyomdaköltségei

121. Macedóniai Magyar
Teleház Szervezet

mûködési költségekhez való
hozzájárulás

122. Magyar Értelmiségiek
Kárpátaljai Közössége

Az Együtt címû folyóirat
1. szám megjelenésének
támogatása
Mûködési költség támogatása

123. Magyar Ház Alapítvány

124. Magyar Nemzeti Tanács

125. Magyar Nemzetiségi
Mûvelõdési Intézet

Az 1944–45-ös délvidéki
magyarellenes atrocitások
feltárásának támogatása
(kutatói ösztöndíjak,
útiköltség-térítés, mûszaki
felszerelés beszerzés)
programfinanszírozás,
mûködési költség

126. Miasszonyunkról Nevezett Tatarozási költségek,
Szegény Iskolanõvérek rendje munkabérek és fenntartási
költségek
127. Munkácsi Szent István
Mûködési költség támogatása
Líceum

2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
10 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
10 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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128. Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti
Közösség
129. Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti
Közösség
130. Szamosardói Kós Károly
I–VIII. Osztályos Iskola
131. Pannónia Alapítvány

132. Petõfi Sándor Magyar
Mûvelõdési Központ
133. Possibilitas Alapítvány
(Vice)

134. Pro Civis Polgári Társulás

135. Pro Civis Polgári Társulás

136. Providencia Alapítvány

2011. évi 138. szám

B

C

D
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Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

programfinanszírozás (nyári
ifjúsági Tábor és ifjúsági
Szabadegyetem), mûködési
költségek, tudományos kutatás
Lendvai Információs iroda
mûködési költségének
támogatása
szórványkollégium mûködése

A Pannon RTV technikai
felszerelése és mûködési
költségei
felújítás,eszközbeszerzés

szórványkollégium mûködése
(Szent Anna Gyermekotthon,
Csicsókeresztúr)
(Szent István Ház, Vice)
A magyarlakta települések
önkormányzatai munkáját
összehangoló,
együttmûködésüknek
szervezeti keretet adó intézet
felállítására, valamint a hazai és
uniós jogszabályi és pályázati
lehetõségekrõl rendszeresen
informáló, magyar nyelvû
Önkormányzati Fórum c. lap
elindítása, a szükséges
mûködési költségek
támogatása
mûködési költségek,
szaklapkiadás és
programfinanszírozás,
felhalmozási célú kiadások
támogatása
Szent Gellért Pasztorációs
Központ mûködése

137. Romániai Doktoranduszok XII. Konferenciakötet
Országos Szövetsége
megjelentetési költségei
138. Segesvári Gaudeamus
Alapítvány

szórványkollégium mûködése

139. Szebeni Református
Kollégium Nagyszeben

szórványkollégium mûködése

140. Szekeres László Alapítvány Folyóirat- és lapkiadás
támogatása
141. Szent István Magyar
Tannyelvû Egyházi Alapiskola

•

mûködési költségek

7 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
6 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
600 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
25 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
20 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

20 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
600 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
25 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
3 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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142. „Szent Márton Karitász”
Kárpátaljai Megyei
Jótékonysági Alapítvány
143. Szivárvány Alapítvány
Magyarfülpös

B

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

szociális tevékenység

szórványkollégium mûködése

144. Szlovákiai Magyar
Cserkész Szövetség

mûködési költségek,
programok

145. Szlovákiai Magyar
Televíziósok Szövetsége

A májusi népszámlálás ügyére
kiemelt figyelmet fordító,
február végén induló Hírek.sk
magyar nyelvû televíziós
hírportál indítási és
mûködtetési költségeihez
nyújtott támogatás
felvidék.ma mûködési
költségek

146. Szövetség a Közös
Célokért

147. Sztojka Sándor Alapítvány Sztojka Sándor görög katolikus
líceum mûködése
148. Teleki László Alapítvány

149. Terra Dei Jótékonysági
Alapítvány
150. Téglás Gábor
Szórványkollégium Déva

The Dynamics of Cultural
Diversity c. konferencia
megrendezése
Sokgyermekes családokat
megsegítését célzó szociális
program folytatása
szórványkollégium mûködése

151. Transylvania Rescue Team- mûködés és felszerelés
Erdély Mentõcsoport
152. Vajdasági Fejlesztési Háló

Mûködési költség, személyi
bérek, program

153. Vajdasági Magyar
Mûvelõdési Intézet

programfinanszírozás,
mûködési költségekhez való
hozzájárulás
programfinanszírozás,
mûködési költségek,
eszközbeszerzés
Az újvidéki Apáczai Diákotthon
mûködési költsége

154. Vajdasági Magyar
Mûvelõdési Szövetség
155. Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete
156. Vermes Miklós Országos
Fizikus Tehetségápoló és
Kutató Alapítvány
157. Zágon Község
Polgármesteri Hivatala és Helyi
Tanácsa
158. Zilahi Református
Wesselényi Kollégium

Nemzetközi Fizikaverseny
támogatása
Mikes ház fejlesztése

szórványkollégium mûködése

2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
350 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
5 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
7 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
3 500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
20 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
4 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
2 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
500 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
3 000 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
1 200 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

33144

MAGYAR KÖZLÖNY

A
Támogatandó szervezet

159. Zsoboki Református
Egyházközség
160. Pro-Cserehát Egyesület

161. Magyar
Szegénységellenes Hálózat
Alapítvány

166. CRACOVIA EXPRESSZ
Magyar–Lengyel Kulturális
Alapítvány
167. D’Arts Alapítvány

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

A Bethesda Gyermekotthon és
Szórványkollégium
eszközbeszerzése
Komplex foglalkoztatási,
képzési és felzárkóztatási
program megvalósítása
Gyermekszegénység
felszámolása és
esélyegyenlõség elõsegítésére
irányuló komplex program

láthatósági mellények és
eszköz beszerzés
dokumentumfilm támogatása a
magyar–lengyel kapcsolatokról

Verancsics Faustus Akadémia
támogatása
168. Familiare
személyi és dologi mûködési
Társadalomszervezõ Központ
költségek támogatása
169. Fráter György
híradástechnikai eszközök
Gimnáziumért Alapítvány
beszerzése
170. Gyulaffy L. Általános Iskola eszközbeszerzés
171. Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája
172. Hét Határ Határon Átnyúló
Önkormányzati Szövetség a
Kárpát-medencében Egyesület
173. Káli Társaság

Lengyel–Magyar Ifjúsági
Tanács Találkozó
2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása
buszváró

174. Kittenberger Kálmán
Növény és Vadaspark
Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft.
175. Kolping Család

mûködési költségek

176. Közösség Kádártáért
Egyesület
177. Mátrai Sándor Kulturális
Polgári Kör
178. Média a Családért
Alapítvány

Kádártai református templom
felújítása
rendezvényszervezés

179. Molnár János Egyesület
180. Mozdulj Csurgó Úszó
Sportegyesület
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B

162. Az Élet Menete Alapítvány 2011. évi programok
támogatása (ENSZ nap,
emléktábla állítás)
163. Börzsöny Kulturális és
egészséges életmódra nevelés
Szabadidõ Egyesület
164. Cholnoky Nyugdíjas Klub karácsonyi rendezvény
165. Cholnoky Polgárõrség

•

felújítás, fejlesztés

2011. évi rendezvények
szervezése és kiadvány
megjelentetése
fûtéskorszerûsítés,
épületfelújítás
Útiköltség, uszodabérlet

800 000 X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
4 002 050 X. fejezet 15.9.1.
A társadalmi felzárkózás aktív
szociálpolitikai eszközei
20 000 000 X. fejezet 15.9.5
Társadalmi felzárkózást
elõsegítõ stratégiai tervezés és
kutatás, valamint programok
támogatása
10 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
200 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
300 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
2 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
10 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
200 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
2 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
10 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
300 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
2 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
1 500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
8 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
400 000 X.fejezet 15.25.1
Fejezeti általános tartalék
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B

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

181. NIKÉ Sportegyesület
Magyar Sportakadémia

Sport programok támogatása
határon túli magyar fiatalok
számára
182. Örömhír Óvoda, Veszprém eszközök beszerzése
183. Országzászló Alapítvány

184. Petõfi Színház

185. Pillér Egyesület
186. Pinokkió Kulturális
Egyesület
187. Sólyi Templomért
Alapítvány
188. Szabadság Lakótelepi
Baráti Kör
189. Szabad-Sajtó Kulturális és
Ifjúsági Közhasznú Egyesület
190. Városi Nyilvánosságért
Alapítvány

191. Védegylet Veszprémért
Egyesület
192. Velencei-tavi Kistérségért
Alapítvány
193. Zenei Közízlés
Formálásáért Alapítvány

köztéri szobrok, keresztek
felújítása, rendezvények,
kiállítások szervezése
50 éves jubileum, október 23-i
színházi est, varasdi
vendégjáték
rendezvényszervezés
Nyíradonyi Képeskönyv
összeállítása
tájház felújítás
Szabadságpusztai
rendezvények megszervezése
regionális civil szervezetek
közötti kommunikáció
erõsítése
I. Lengyel–Magyar
„Barátságos” Labdarúgó Kupa,
rendezvényszervezés,
eszközbeszerzés
Rendezvényszervezés, utazási
költség
Velencei-tó környéki
fotódokumentáció
összeállítására
utcazene fesztivál

10 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
200 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
1 500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
1 500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
800 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
2 800 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
2 485 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék

1 500 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
1 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
3 000 000 X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
”

2. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzetgazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások
A

B

C

D

Támogatandó szervezet

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

1. Klauzál Gábor Társaság

Klauzál Gábor szobor felállítása

2. Magyar Innovációs
Szövetség

Innovációs Nagydíj
szervezésének a támogatása

500 000 XV. fejezet, 25.02.16.
Közigazgatási fejlesztési
feladatok
5 000 000 XV. fejezet, 25.02.16.
Közigazgatási fejlesztési
feladatok
”
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3. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

A
Támogatandó szervezet

I. Oktatás
1. Lakiteleki Népfõiskolai
Közalapítvány

2. Magyar Innovációs
Szövetség

3. Bolyai János Matematikai
Társulat

4. Kazinczy-díj Alapítvány –
Péchy Blanka emlékére

5. Magyar Biológiatanárok
Országos Egyesülete

6. Magyar Kémikusok
Egyesülete

7. Doktoranduszok Országos
Szövetsége

8. Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája

B

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

A Lakitelek Népfõiskola
mûködésének (infrastruktúra
dologi kiadásai, személyi
jellegû kiadások, népfõiskolai
projektek) támogatása
Országos Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató
Verseny költségeihez történõ
hozzájárulás
Nemzetközi Matematikai
Diákolimpiára készülõ csapat
költségeihez történõ
hozzájárulás
„Kazinczy-díj Alapítvány –
Péchy Blanka emlékére”
elnevezésû alapítvány által
szervezett anyanyelvi
versenysorozat költségeihez
történõ hozzájárulás
Nemzetközi Biológiai
Diákolimpiára készülõ csapat
költségeihez történõ
hozzájárulás
A 8. Nemzetközi Junior
Természettudományi Olimpián
induló magyar csapat
részvételének támogatása
2011. évi mûködés és
tevékenység támogatása a
felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény alapján
2011. évi mûködés és
tevékenység támogatása a
felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény alapján

9. Ausztriai Magyar Egyesületek Az Ausztriai Magyar
és Szervezetek Központi
Egyesületek és Szervezetek
Szövetsége
Központi Szövetségei által
szerkesztett Õrszavak
Magyarságismereti Tanítás
módszertani folyóirat
költségeihez, valamint
tankönyvkiadáshoz
hozzájárulás.

330 000 000 XX. fejezet 20.3.47 Lakitelek
Népfõiskola támogatása

2 500 000 XX. fejezet 20/4/23 Közoktatás
hatékonyságát javító mérés,
értékelés
2 000 000 XX. fejezet 20.4.29 Közoktatás
speciális feladatainak
támogatása
2 300 000 XX. fejezet 20.4.29 Közoktatás
speciális feladatainak
támogatása

1 000 000 XX. fejezet 20.4.29 Közoktatás
speciális feladatainak
támogatása
800 000 XX. fejezet 20.4.29 Közoktatás
speciális feladatainak
támogatása
21 300 000 XX. fejezet 20.30.22.2 Oktatási
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
51 300 000 XX. fejezet 20.30.22.2 Oktatási
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
3 200 000 XX. fejezet 20.05.18.1. Határon
túli oktatási feladatok
támogatása
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10. Bolyai Társaság

11. Horvátországi Magyar
Oktatási és Mûvelõdési
Központ

12. Register, n.o.

13. PRGAMA Horvátországi
Magyar Tudományos és
Mûvészeti Kör

14. Rákóczi Szövetség

15. Szent Ferenc Alapítvány

16. Vajdasági Magyar
Felsõoktatási Kollégium

17. Kárpátaljai Magyar
Fõiskoláért Alapítvány

B

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

A Bolyai Társaság Vendégtanár
programjának a segítségével a
Babes-Bolyai
Tudományegyetem egyik
legfontosabb szakmai
igényéhez történik
hozzájárulás, mely által
lehetõvé válik, hogy az
egyetemen magyarországi
oktatók is elõadásokat
tarthassanak.
A Magyar–Horvát Kisebbségi
Vegyes Bizottság V. ülésének
ajánlásairól szóló 2179/2001.
(VII. 13.) Korm. határozat,
továbbá a Magyar Köztársaság
Oktatási Minisztériuma,
valamint a Horvát Köztársaság
Tudományos, Oktatási és
Sportminisztériuma között
2009–2011. évekre megkötött
oktatási együttmûködési
megállapodás 17. cikke alapján
a NEFMI támogatást nyújt a
Horvátországi Magyar Oktatási
és Mûvelõdési Központ részére
az oktatási tevékenység
fejlesztéséhez.
A Register n.o. által fejlesztett
fizikaoktatásban forradalmi
újdonságnak számító A
„Fizikaoktatás módszertanát
segítõ oktatási segédeszközök
és kísérletsorozat” program
költségeihez hozzájárulás.
A támogatás célja az eszéki
Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszék mûködési költségeihez
történõ hozzájárulás, az
oktatók bérének finanszírozása.
A támogatás célja a „Glória
Victis Kárpát-medencei magyar
Ifjúsági Találkozó és Történelmi
Vetélkedõ” rendezvénysorozat
költségeihez történõ
hozzájárulás.
A támogatás célja a Szent
Ferenc Alapítvány által
mûködtetett kollégiumok
költségeihez történõ
hozzájárulás.
A támogatás célja a VMFK
diákjainak és tutorainak
támogatása havi ösztöndíj
formájában.
A támogatás célja a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fõiskola bérjellegû kiadásaihoz
történõ hozzájárulás.

1 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1. Határon
túli oktatási feladatok
támogatása

1 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1. Határon
túli oktatási feladatok
támogatása

12 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1. Határon
túli oktatási feladatok
támogatása

500 000 XX. fejezet 20.05.18.1. Határon
túli oktatási feladatok
támogatása

2 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1. Határon
túli oktatási feladatok
támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1. Határon
túli oktatási feladatok
támogatása

11 000 000 XX. fejezet 20.05.18.1. Határon
túli oktatási feladatok
támogatása
120 000 000 XX. fejezet 20.26.1.19. Határon
túli magyar felsõoktatási
intézmények támogatása
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B

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

II. Szociális, család- és ifjúságügy
1. Baptista Szeretetszolgálat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
valamint más foglalásra
feljogosított hatósági szervek
(bíróságok, önkormányzatok)
által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott
ruhanemûk rászorulók közötti
szétosztásának, márka
mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint
a hozzá kapcsolódó egyéb
feladatok, Karitatív Tanács
tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához
2. Magyar Máltai
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
Szeretetszolgálat
valamint más foglalásra
feljogosított hatósági szervek
(bíróságok, önkormányzatok)
által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott
ruhanemûk rászorulók közötti
szétosztásának, márka
mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint
a hozzá kapcsolódó egyéb
feladatok, Karitatív Tanács
tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához
3. Magyar Ökumenikus
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
Segélyszervezet
valamint más foglalásra
feljogosított hatósági szervek
(bíróságok, önkormányzatok)
által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott
ruhanemûk rászorulók közötti
szétosztásának, márka
mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint
a hozzá kapcsolódó egyéb
feladatok, Karitatív Tanács
tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához
4. Magyar Vöröskereszt
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
valamint más foglalásra
feljogosított hatósági szervek
(bíróságok, önkormányzatok)
által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott
ruhanemûk rászorulók közötti
szétosztásának, márka
mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint
a hozzá kapcsolódó egyéb
feladatok, Karitatív Tanács
tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához

3 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása

3 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása

3 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása

3 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása
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5. Jól-Lét Alapítvány

6. Nagycsaládosok Országos
Egyesülete
7. Összefogás a Magyar
Családokért Országos
Kiemelten Közhasznú
Egyesület
8. Magyar ENSZ Modell
Diákegyesület
9. HÖOK (Hallgatói
Önkormányzatok Országos
Konferenciája)
10. Borostyán virág Alapítvány

11. Lehetõség Családoknak
2005 Alapítvány

12. Magyar Vöröskereszt
Budapesti Szervezete

13. Magyar Vöröskereszt
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete

14. Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet, Miskolc

15. Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet, Szolnok

16. Sorsunk és Jövõnk
Alapítvány

B
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D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

Családbarát Munkahely Díjjal
kapcsolatos ügyintézés,
szervezési feladatok
Családot népszerûsítõ
rendezvénysorozat
megrendezése
Kárpát-medencei
családszervezetek
konferenciája és koordináció

3 750 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

ENSZ Gyermek és Ifjúsági
Delegált Program támogatása
EFOTT Fesztivál támogatása

1 000 000 XX. fejezet 20.15.3.2 Gyermekes
ifjúsági szakmafejlesztési célok
2 000 000 XX. fejezet 20.15.3.2 Gyermekes
ifjúsági szakmafejlesztési célok

Krízisellátó rendszer által
biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása
Krízisellátó rendszer által
biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása. Shelter
(emberkereskedelem
áldozatainak befogadására
szolgáló titkos menedékház)
által biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása. Félutas kiléptetõ
ház által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása
Krízisellátó rendszer által
biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása
Félutas kiléptetõ ház által
biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása. Krízisellátó
rendszer által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása
Krízisellátó rendszer által
biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása. Félutas kiléptetõ
ház által biztosított
szolgáltatások fenntartható
mûködésének támogatása
Krízisellátó rendszer által
biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása
Félutas kiléptetõ ház által
biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.20.4 Krízisellátó
rendszer mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

5 000 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
7 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

14 000 000 XX. fejezet 20.20.4 Krízisellátó
rendszer mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.20.4 Krízisellátó
rendszer mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása
8 000 000 XX. fejezet 20.20.4 Krízisellátó
rendszer mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

8 000 000 XX. fejezet 20.20.4 Krízisellátó
rendszer mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása

4 000 000 XX. fejezet 20.20.4 Krízisellátó
rendszer mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása
4 000 000 XX. fejezet 20.20.4 Krízisellátó
rendszer mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása
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17. S. O. S. Krízis Alapítvány

18. Szt. Cirill és Method
Alapítvány

19. Bice-Bóca Alapítvány a
Mozgássérült Gyermekekért

20. Kézenfogva, Összefogás a
Fogyatékos Emberekért
Alapítvány
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Krízisellátó rendszer által
biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása
Krízisellátó rendszer által
biztosított szolgáltatások
fenntartható mûködésének
támogatása
SORS-Háló projekt támogatása

FECSKE modellprogram, azaz a
fogyatékos személyeket nevelõ
családtagok idõszakos
tehermentesítése céljából a
fogyatékos személy
otthonában nyújtott szakszerû
felügyelet biztosítása.
21. Magyar Mentálhigiénés
Családok mentális
Szövetség
megerõsítését szolgáló
programok
22. Kárpát-medencei
Összmagyar Családtanács
Családszervezetek Szövetsége találkozójának elõkészítése,
szervezése és koordinációja
23. Otthon Segítünk Alapítvány Fiatal gyermekes családok
megerõsítését szolgáló
tevékenység
24. Végeken Alapítvány
Családbarát felsõoktatással
kapcsolatos hatástanulmány, jó
gyakorlatok összegyûjtése,
javaslatok kidolgozása,
családbarát közbeszéd
elterjedése érdekében
szervezett programok
25. Magyar Katolikus
A házasságok és a családok
Családegyesület
megerõsítését szolgáló
tevékenység a Családok Éve
alkalmából
26. Szeged-Csanádi
A házasságok és a családok
Egyházmegye Szent Gellért
megerõsítését szolgáló
Karitász Alapítvány
tevékenység a Családok Éve
alkalmából
27. Magyar Református Egyház A generációk közötti
Családsegítõ Szolgálata
együttmûködést szolgáló
tevékenység
28. Evangélikus Belmisszió
A házasságok és a családok
Baráti Egyesület
megerõsítését szolgáló
tevékenység
29. Háló a családi napközikért
Családi Napközik elterjesztését
Közhasznú Egyesület
szolgáló programok
30. Média a Családért
Családbarát közbeszéd
Alapítvány
megerõsödés érdekében
folytatott tevékenység
31. Jól-Lét Alapítvány
Apák Napi rendezvény

4 000 000 XX. fejezet 20.20.4 Krízisellátó
rendszer mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása
4 000 000 XX. fejezet 20.20.4 Krízisellátó
rendszer mûködését elõsegítõ
tevékenységek támogatása
10 000 000 XX. fejezet 20.20.6 Fogyatékos
személyek esélyegyenlõségét
elõsegítõ programok
támogatása
68 000 000 XX. fejezet 20.20.6 Fogyatékos
személyek esélyegyenlõségét
elõsegítõ programok
támogatása

1 000 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
3 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
3 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
5 600 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

1 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

1 000 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

1 000 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
1 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
1 500 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
400 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
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32. Bibliai Házassággondozó
Szolgálat
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Támogatás
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Forrás pontos megnevezése

33. Református Közéleti és
Kulturalis Központ Alapítvány

A házasságok és a családok
megerõsítését szolgáló
tevékenység –
házassággondozás
Kontraszt kiállítás
megrendezése

34. Kék Pont Drogkonzultációs
Központ és Drogambulancia
Alapítvány

A problémás szerhasználók
ellátásának fejlesztése a VIII.
kerületben – modell projekt

35. Euro-Régió Szociális
Szakmai Közösség Közhasznú
Egyesület

Az új szolgáltatási rendszer
ismereteinek terjesztése a
szociális szolgáltatások
fejlesztése érdekében
Pszichiátriai-, szenvedélybeteg
szociális ellátás szakmai
szabályrendszerének
kialakítása, ellátási utak és
szempontok szakmai
szabályainak kidolgozása
Szakmai szervezetek, szakértõk
tudományos írásainak
terjesztése a szociális
szolgáltatások és ellátások
fejlesztése érdekében
Fogyatékos személyek komplex
szükséglet felmérõ
módszerének kidolgozása

36. Jász-Nagykun-Szolnok
Megye ESÉLY Szociális
Közalapítványa

37. Hilscher Rezsõ Alapítvány

38. Kézenfogva Alapítvány

39. Magyar Speciális Mûvészeti A fogyatékos személyek
Mûhely Egyesület
társadalmi elfogadottságának
erõsítése és esélyegyenlõségük
biztosítása érdekében
fogyatékos személyek
mûvészeti tevékenységének
koordinációja, a kulturális
programok szervezése és a
különféle szolgáltatások
biztosítása
40. „Szövetség az Életen Át
Nyitott tanulási központok
Tartó Tanulásért”
hálózatának fenntartása és
mûködtetése, módszertani
fejlesztések ellátása
III. Kultúra
1. A Tudományos
A támogatás hozzájárul az
Ismeretterjesztõ Társulat
ismeretterjesztõ társulat
mûködési támogatása
országos hatókörû szakmai
szervezeteinek, regionális és
területi bázisainak
mûködéséhez, a felnõttoktatás
és képzés nemzetközi
kapcsolatainak gondozásához.

900 000 XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok

6 689 400 XX. fejezet 20.15.3.2 Gyermek
és ifjúsági szakmafejlesztési
célok
16 000 000 XX. fejezet 20.14 A
kábítószer-fogyasztás
megelõzésével kapcsolatos
feladatok
4 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása
5 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása

2 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása
5 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása
5 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása

15 000 000 XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása
15 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
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2. Európai Folklór Központért
Egyesület

3. Magyar Népfõiskolai
Társaság, Magyar Népfõiskolai
Kollégium, KALOT Katolikus
Népfõiskolai Mozgalom,
Örökség Népfõiskolai
Szövetség

4. Területi Mûvelõdési
Intézmények Egyesülete

5. Központi Bányászati
Múzeum Alapítvány

6. Magyar Olajipari Múzeum
Alapítvány

7. Textilmúzeum Alapítvány
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A folklórral kapcsolatos
különbözõ területek, a kutatás,
a hagyományos kultúrák és az
oktatás közötti közvetítés
támogatása, konferenciák,
rendezvények szervezésével,
kiadványok publikálásával és
szakértõi tevékenységgel
kapcsolatos feladatok
támogatása; az évente
megjelentetett Hungárián
Heritage elnevezésû, angol
nyelvû kiadvány támogatása.
A népfõiskolai mozgalmak
mûködési költségeinek
támogatása (az országos
hatókörû népfõiskolák
minimális mûködési
feltételeinek biztosítása,
valamint a legszükségesebb
tárgyi eszközök, berendezések
beszerzése.)
A muzeális intézményekrõl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és
a közmûvelõdésrõl szóló 1997.
évi CXL. törvény 91. § (1) c)
pontja elõírja a kultúráért
felelõs minisztérium számára a
TEMI mûködési költségeinek
támogatási kötelezettségét. Ez
teszi ugyanis lehetõvé a
szervezet 61 tagintézménye
számára a meghatározott
alaptevékenységek ellátásához
szükséges mûködési feltételek
biztosítását.
A múzeum éves mûködési
támogatása. Az értékmentési
tevékenység elõsegítése: a
gyûjtemények biztonságát,
állagvédelmét, megõrzését és
hozzáférhetõségét szolgáló
feladatok ellátása.
A múzeum éves mûködési
támogatása. Az értékmentési
tevékenység elõsegítése: a
gyûjtemények biztonságát,
állagvédelmét, megõrzését és
hozzáférhetõségét szolgáló
feladatok ellátása.
A múzeum éves mûködési
támogatása. Az értékmentési
tevékenység elõsegítése: a
gyûjtemények biztonságát,
állagvédelmét, megõrzését és
hozzáférhetõségét szolgáló
feladatok ellátása.

8 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása

13 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása

535 400 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása

17 000 000 XX. fejezet 20.12.7.1
Közgyûjteményi szakmai
feladatok – közgyûjtemények
nemzeti értékmentõ programja

10 000 000 XX. fejezet 20.12.7.1
Közgyûjteményi szakmai
feladatok – közgyûjtemények
nemzeti értékmentõ programja

4 000 000 XX. fejezet 20.12.7.1
Közgyûjteményi szakmai
feladatok – közgyûjtemények
nemzeti értékmentõ programja
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8. A Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága

A mûködési célú támogatás az
alapját képezi annak a sokrétû
hazai, illetve nemzetközi
szakmai és koordinatív
tevékenységnek, amelyet a
szervezet az
anyanyelvfejlesztéssel és
-védelemmel foglalkozó
Kárpát-medencei, illetve a
nyugati és a tengeren túli
diaszpórában tevékenykedõ
magyar szervezetek körében
végez. A Nyelvünk és Kultúránk
c. folyóirat megjelenésének
támogatása. A társaság által
kiadott könyvek elsõsorban a
határon túli magyar kultúra, a
regionális lét jellemzõirõl
szólnak.
9. Anyanyelvápolók Szövetsége 2011-ben az Anyanyelvápolók
Szövetsége országos és
regionális nyelvmûvelõ,
nyelvvédõ, nyelvfejlesztõ
programjainak,
rendezvényeinek, táborainak,
az Édes Anyanyelvünk c.
szakmai lap, illetve a
Helyneveink érdekességei,
tanulságai, népi magyarázatai
címû, a NEFMI-vel közösen
meghirdetett anyanyelvi
pályázat lebonyolítási
költségeihez járulnánk hozzá.
10. József Attila Kör
Solitude (német–magyar)
íróprogram
11. Magyar Rendezõk Céhe
Árvay Jolán-díj támogatási
összege
12. Magyar Újságírók Országos A Filmkritikusok díjához
Szövetsége
támogatás
13. Magyar Könyv Alapítvány
Fordítás-támogatási
(illetve utódszervezete)
pályázatok, irodalmi marketing
14. MISZJE

Mûködési támogatás

15. Tokaji Írótábor Egyesület

2011. Tokaji Írótábor
megrendezése

16. Arany János Alapítvány

Programtámogatás

17. Budapesti Fesztiválzenekar
Alapítvány

Programtámogatás

18. Európai Utas Alapítvány

Programtámogatás

15 000 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

20 000 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

4 500 000 XX. fejezet 20.8.5.2 Kétoldalú
kulturális munkatervi feladatok
300 000 XX. fejezet 20.11.1 Filmszakmai
támogatások
500 000 XX. fejezet 20.11.1 Filmszakmai
támogatások
20 000 000 XX. fejezet 20.13.4 Mûvészeti
tevékenységek és egyéb
fejezeti feladatok
10 000 000 XX. fejezet 20.13.4 Mûvészeti
tevékenységek és egyéb
fejezeti feladatok
2 000 000 XX. fejezet 20.13.4 Mûvészeti
tevékenységekés egyéb
fejezeti feladatok
11 500 000 XX. fejezet 20.26.2.10 Egyéb
kulturális alapítványok,
közalapítványok támogatása
450 000 000 XX. fejezet 20.26.2.10 Egyéb
kulturális alapítványok,
közalapítványok támogatása
7 000 000 XX. fejezet 20.26.2.10 Egyéb
kulturális alapítványok,
közalapítványok támogatása
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19. Magyar Fordítóház
Alapítvány

Programtámogatás

20. Szépirodalmi Figyelõ
Alapítvány

Programtámogatás

21. Alternatív és Független
Színházak Szövetsége

Mûködési támogatás

22. ASSITEJ Gyermek- és
Ifjúsági Színházak Nemzetközi
Szövetségének Magyar
Központja Egyesület

Mûködési támogatás

23. Erkel Ferenc Társaság

Mûködési támogatás

24. Fiatal Iparmûvészek
Stúdiója Egyesület

Mûködési támogatás

25. FISZ Fiatal Írók Szövetsége

Mûködési támogatás

26. Fiatal Képzõmûvészek
Stúdiója Egyesület

Mûködési támogatás

27. IBBY-Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsának
Magyar Egyesülete

Mûködési támogatás

28. ICOMOS Magyar Nemzeti
Bizottsága Egyesület

Mûködési támogatás,
programtámogatás

29. Ifjú Zenebarátok
Magyarországi Szervezete

Mûködési támogatás

30. József Attila Kör

Mûködési támogatás

5 000 000 XX. fejezet 20.26.2.10 Egyéb
kulturális alapítványok,
közalapítványok támogatása
3 000 000 XX. fejezet 20.26.2.10 Egyéb
kulturális alapítványok,
közalapítványok támogatása
200 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
200 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
160 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
2 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
2 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
2 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
450 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
2 300 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
100 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
1 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
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31. Kortárs Táncszínházi
Egyesület

Mûködési támogatás

32. Liszt Ferenc Társaság

Mûködési támogatás

33. Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesülete

Mûködési támogatás

34. Magyar Festõk Társasága

Mûködési támogatás

35. Magyar Fotómûvészek
Szövetsége

Mûködési támogatás

36. Magyar Grafikusmûvészek
Szövetsége

Mûködési támogatás

37. Magyar Írók Egyesülete

Mûködési támogatás

38. Magyar Írószövetség

Mûködési támogatás

39. Magyar Játékszíni Társaság

Mûködési támogatás

40. Magyar Kárpitmûvészek
Egyesülete

Mûködési támogatás

41. Magyar Képzõmûvészek és
Iparmûvészek Szövetsége

Mûködési támogatás

160 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
160 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
20 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
300 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
2 900 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
300 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
160 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
9 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
100 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
150 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
5 600 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
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42. Magyar Képzõmûvészeti és
Iparmûvészeti Társaságok
Szövetsége

Mûködési támogatás

43. Magyar Kodály Társaság

Mûködési támogatás

44. Magyar Muzsikus Fórum

Mûködési támogatás

45. Magyar Mûfordítók
Egyesülete

Mûködési támogatás

46. Magyar PEN Club

Mûködési támogatás

47. Magyar Színházi Társaság

Mûködési támogatás

48. Magyar Szimfonikus
Zenekarok Szövetsége

Mûködési támogatás

49. Magyar Szobrász Társaság

Mûködési támogatás

50. Magyar Táncmûvészek
Szövetsége

Mûködési támogatás

51. Magyar Teátrumi Társaság

Mûködési támogatás

52. Magyar Zenei Tanács

Mûködési támogatás

800 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
150 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
400 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
100 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
400 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
1 600 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
150 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
400 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
1 500 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
1 600 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
3 400 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
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53. Magyar Zenemûvészeti
Társaság

Mûködési támogatás

54. Magyar Zeneszerzõk
Egyesülete

Mûködési támogatás

55. MAMÛ Társaság

Mûködési támogatás

56. MASZK Országos
Színészegyesület

Mûködési támogatás

57. Mûkritikusok Nemzetközi
Szövetsége (AICA) Magyar
Tagozata

Mûködési támogatás

58. Nemzetközi Kodály
Társaság

Mûködési támogatás

59. Nemzetközi Színházi Intézet Mûködési támogatás
Magyar Központja

60. Porta Speciosa Egyesület
(Mûemléki Kutatás és
Kézmûvesség Hálózata, „Porta
Speciosa” Közhasznú
Egyesület)
61. Szépírók Társasága

Mûködési támogatás,
programtámogatás

62. UNIMA Nemzetközi
Bábmûvész-Szövetség Magyar
Központja

Mûködési támogatás

63. Város- és Faluvédõk
Szövetsége (Hungária Nostra)

Mûködési támogatás,
programtámogatás

64. Cracovia Express
Magyar–Lengyel Kulturális
Alapítvány

Krakkói Magyar Centrum
mûködési költségeihez történõ
hozzájárulás

Mûködési támogatás

150 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
150 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
1 200 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
300 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
200 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
100 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
300 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
600 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
3 000 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
160 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
600 000 XX. fejezet 20.30.23.2 Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit
szervezetek, szövetségek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
3 000 000 XX. fejezet 20.8.10.2 Kulturális
szakdiplomáciai feladatok
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65. Finnugor Népek
Világkongresszusa Magyar
Nemzeti Szervezete
66. Ház a Réten Közhasznú
Egyesület
67. Égtájak Kulturális és
Közmûvelõdési Egyesület
68. Országos Diákszínjátszó
Egyesület
69. Anyám Fekete Rózsa
Alapítvány

70. Magyar Versmondók
Egyesülete

71. Magyar Drámapedagógiai
Társaság

72. Zéta Kulturális Egyesület

73. Magyar Bábjátékos
Egyesület

74. Magyar Fotómûvészeti
Alkotócsoportok Országos
Szövetsége
75. Fényképezés Alapítvány

76. Honismereti Szövetség

77. Magyar Szín-Játékos
Szövetség
78. KultúrÁsz Közhasznú
Egyesület

79. Szabó Magda Szellemi
Örökségéért Alapítvány
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A finnugor együttmûködéssel
kapcsolatos feladatok
finanszírozására
18. Országos Diák-filmszemle
megvalósítása
„Mûvészeti Karaván
Budapesten”
programtámogatás
Országos Diákszínjátszó
Fesztivál megrendezéséhez
történõ hozzájárulás
„Anyám Fekete Rózsa” vers- és
prózamondó verseny
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás
XIII. Latinovits Zoltán vers- és
prózamondó verseny és a Tóth
Árpád nemzeti vers- és
prózamondó találkozó
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás
„XX. Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó”
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás
„Országos Falusi Színjátszó
Találkozó” megrendezéséhez
történõ hozzájárulás
„XIII. Zsákomban a bábom”
nemzetközi bábfesztivál
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás
„Magyar Fotográfia Napja”
rendezvény megrendezéséhez
történõ hozzájárulás
„Országos Diák Fotókiállítás”
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás
„Országos Ifjúsági Honismereti
Akadémia” rendezvény
lebonyolításához történõ
hozzájárulás
„Magyar Mûvek Szemléje”
rendezvény lebonyolításához
történõ hozzájárulás
Felnõttnevelési és
Közmûvelõdési tudományos és
szakmai konferencia
megrendezéséhez történõ
hozzájárulás
Szabó Magda örökségének
megõrzése, kiadvány és
jubileumi programok
megrendezése, plakettek,
kiállítások megrendezéséhez
történõ hozzájárulás

5 000 000 XX. fejezet 20.8.10.2 Kulturális
szakdiplomáciai feladatok
2 500 000 XX. fejezet 20.11.1. Filmszakmai
támogatások
2 000 000 XX. fejezet 20.5.18.2 Határon
túli kulturális feladatok
támogatása
300 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
200 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
250 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

500 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
100 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
100 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
150 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
100 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
300 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
200 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
700 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok

250 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
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80. Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége (KÓTA)

Mûködési támogatás

81. Folklórfesztiválok
Magyarországi Szövetsége

Mûködési támogatás

82. Történelmi Túra Utak
Vidékfejlesztésért Egyesület

Mûködési támogatás

IV. Egészségügy
1. Magyar ILCO Szövetség

2. Rákbetegek Országos
Szövetsége

3. Transzplantációs Alapítvány
a Megújított Életekért

2011. évi mûködési támogatás

2011. évi mûködési támogatás,
ezen belül
– Központi iroda mûködése;
– Tagszervezetek
mûködésének támogatása;
– Napforduló Segítõ
Szolgálatok mûködéséhez
hozzájárulás;
– Elõadások, rehabilitációs és
betegoktatási programok
szervezése
A Transzplantáció Európai
Világnapjának megrendezése.

4. Asztmás és Allergiás
Gyermekek Magyarországi
Egyesülete

2011. évi mûködési támogatás

5. Magyar Orvostörténelmi
Társaság

Semmelweis Ignác
életmûvének és a róla szóló
monográfiák archiválása,
digitalizálása
Egészségügyi felsõfokú
szakirányú szakképzéssel
kapcsolatos szabályozás
kialakításában való aktív
közremûködés, háttéranyagok
készítése
Az OEP 10 kódszámú
gyógyúszást szolgáltató
csoportok munkájának
segítése, érdekképviselete

6. Magyar Rezidens Szövetség

7. Szakmai Egyesület a
Gyógyúszó Gyermekekért

V. Sport
1. Nemzeti Sport Intézet
(országos sportági
szakszövetségek,
sportszervezetek, sportiskolák)

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása:
– Sport XXI.
Utánpótlás-nevelési program;
– Héraklész Program;
– sportiskolák támogatása;
– egyéb utánpótlás-nevelési
feladatok;

500 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
1 000 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
4 000 000 XX. fejezet 20.12.7.2
Közmûvelõdési szakmai
feladatok
15 000 000 XX. fejezet 20.22.2/20.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési
feladatok/Népegészségügyi és
egészségfejlesztési feladatok
20 000 000 XX. fejezet 20.22.2/20.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési
feladatok/Népegészségügyi és
egészségfejlesztési feladatok

1 500 000 XX. fejezet 20.22.2/20.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési
feladatok/Népegészségügyi és
egészségfejlesztési feladatok
3 400 000 XX. fejezet 20.22.2/21.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/Egyéb
egészségpolitikai feladatok
700 000 XX. fejezet 20.22.2/21.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/Egyéb
egészségpolitikai feladatok
8 000 000 XX. fejezet 20.22.2/21.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/Egyéb
egészségpolitikai feladatok

5 000 000 XX. fejezet 20.22.02./21.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/egyéb
egészségpolitikai feladatok
1 489 800 000 XX. fejezet 20.23.1.
Utánpótlás-nevelési feladatok
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szakszövetségek (asztalitenisz,
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3. Sportiskolák Országos
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összege (Ft)
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Duna Kupa versenysorozat
támogatása

A Sportiskolák Országos
Szövetsége szakmai
munkájának támogatása:
konferenciák szervezésének
támogatása, a legjobb
sportiskolák munkáját elismerõ
Díjátadó Gála támogatása,
sportiskolai intézmények
sportversenyei
megszervezésének és
lebonyolításának támogatása.
4. Wesselényi Miklós Sport
Csanádi Árpád Általános Iskola,
Közalapítvány
Középiskola és Pedagógiai
Intézet fenntartási költségeinek
támogatása (pedagógusok,
alkalmazottak munkabére és
járulékai, közüzemi díjak,
vagyonvédelem díja, takarítás,
szemétdíj)
5. Magyar Birkózó Szövetség
Kadet Világbajnokság
rendezési költségeinek
támogatása
6. Magyar Jégkorong Szövetség Divízió 1. Jégkorong
Világbajnokság rendezési
költségeinek támogatása
7. Magyar Judo Szövetség
Hungária Világkupa rendezési
költségeinek támogatása
8. Magyar Kajak-kenu
Gyorsasági Kajak-kenu
Szövetség
Világbajnokság rendezési
költségeinek támogatása
9. Magyar Korfball Szövetség
U21 Európa-bajnokság
rendezési költségeinek
támogatása
10. Magyar Kosárlabdázók
ALL STAR Kosárlabda Gála
Országos Szövetsége
rendezési költségeinek
támogatása
11. Magyar Ökölvívó Szövetség Junior Európa-bajnokság
rendezési költségeinek
támogatása
12. Magyar Öttusa Szövetség
Öttusa Nõi és Férfi Világkupa
rendezési költségeinek
támogatása
13. Magyar Triatlon Szövetség TVK ITU Világkupa rendezési
TVK-MALI Triatlon Klub
költségeinek támogatása
14. Magyar Úszó Szövetség
Learn toSwim Úszó
Szeminárium rendezési
költségeinek támogatása
15. Magyar Vívó Szövetség
Nõi Párbajtõr Világkupa
rendezési költségeinek
támogatása.
Gerevich–Kovács–Kárpáti Kard
Világkupa rendezési
költségeinek támogatása

5 000 000 XX. fejezet 20.23.1.
Utánpótlás-nevelési feladatok

2 000 000 XX. fejezet 20.23.1.
Utánpótlás-nevelési feladatok

124 000 000 XX. fejezet 20.23.1.
Utánpótlás-nevelési feladatok

15 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
45 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
5 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
325 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
4 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
20 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
10 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
10 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
1 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
10 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
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Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

Deák András asztalitenisz
emlékverseny
megrendezésének támogatása
17. Vasas SC
Vasas SC megalakulásának 100
éves jubileumi
ünnepségsorozatának
támogatása
18. Nemzeti Sport Intézet,
Országos sportági
Magyar Labdarúgó Szövetség szakszövetségek akadémiai
rendszerének kialakításával,
továbbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel
összefüggõ feladatainak
támogatása
19. Magyar Kerékpáros Túrázók Mûködési támogatás
Országos Szövetsége
(közüzemi díjak/gáz, áram/,
kommunikációs
költségek/telefon, internet,
posta/, bér jellegû kifizetések
és a hozzájuk tartozó járulékok)
20. Magyar Szabadidõsport
Mûködési támogatás (iroda
Szövetség
bérleti díj /BMSK/,
kommunikációs költségek
/telefon, internet, posta/,
közlekedési költségek,
értekezlet szervezési költségei)
21. Magyar Szabadidõsport
A Magyar Szabadidõsport
Szövetség
Szövetség szervezésében
megrendezésre kerülõ
„Konferencia a szabadidõsport
2011. évi feladatairól és
lehetõségeirõl” címû
konferencia megszervezésének
támogatása
22. Magyar Technikai és
Mûködési támogatás
Tömegsportklubok Országos
(közüzemi díjak/áram, gáz, víz/
Szövetsége
ingatlan üzemeltetési díjak,
bérjellegû kifizetések és azok
járulékai, bérelt gépjármû
üzemanyagköltsége)
23. Magyar Természetbarát
Mûködési támogatás
Szövetség
(közüzemi díjak /gáz, áram/,
kommunikációs költségek
/telefon, internet/, bérjellegû
kifizetések és a hozzájuk
tartozó járulékok)
24. Sportegyesületek,
Szenior Sport pályázat:
Sportszövetségek, Diáksport
elsõdlegesen a szenior
Egyesületek, Iskolai Sportkörök, korosztály aktív,
Sportiskolák
sporttevékenységgel és
mozgással eltöltött idejének
növelése a Nordic Walking
programon, és a hobby sportok
gyakorlására alkalmas
sporteszközök, a célcsoporthoz
való eljuttatásán keresztül.

350 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
1 500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

2 200 000 000 XX. fejezet 20.23.5. Országos
sportági szakszövetségek
akadémiai rendszerének
kialakításával, továbbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel
összefüggõ feladatainak
támogatása
1 297 410 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport támogatása

6 487 070 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport támogatása

1 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport támogatása

6 487 070 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport támogatása

7 228 450 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport támogatása

50 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport támogatása
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25. Sportegyesületek,
Sportszövetségek, Diáksport
Egyesületek, Iskolai Sportkörök,
Sportiskolák

Egészségjavítást célzó
sporttevékenységek
támogatása: a szabadidõsport
szinten ûzött sportágak (csapat
+ egyéni), egyesületi formában
végzett, elsõsorban
egészségjavítást célzó
sporttevékenységének
aktivizálása, elsõsorban
mûködési és eszköztámogatás
formájában.
26. Sportegyesületek,
Grundsportágak sportpálya
Sportszövetségek, Diáksport
építési pályázat:
Egyesületek, Iskolai Sportkörök, szabadidõsport jellegû
Sportiskolák
mozgásos tevékenységek
színvonalának emelése és
koordináltabbá tétele
érdekében szabadtéri
multifunkciós sportpályák
létesítése.
27. Sportegyesületek,
Fogyatékos személyek és HHH
Sportszövetségek, Diáksport
csoportok számára szabadidõs
Egyesületek, Iskolai Sportkörök, pályázat: a fogyatékos
Sportiskolák
személyek és szociálisan
hátrányos helyzetû csoportok
egészségügyi helyzetének
javítása, az egészséges életmód
iránti figyelem széles körû
felkeltése, valamint szabadidõs
sporttevékenységek
aktivizálása, szabadidõsport
események és
eseménysorozatok
támogatásán keresztül.
28. Sportegyesületek,
Tárt Kapus Létesítmények
Sportszövetségek, Diáksport
pályázat: szabadidõs és
Egyesületek, Iskolai Sportkörök, közösségi sportolásra alkalmas
Sportiskolák
sportlétesítmények minél
szélesebb körben, és minél
nagyobb volumenben való
kihasználtságának aktivizálása.
29. Magyar Edzõk Társasága
2011. évi szakmai és mûködési
támogatás

30. Magyar Sporttudományi
Társaság

2011. évi szakmai és mûködési
támogatás

31. Magyar Testnevelési
Egyetem Támogató Köre
Alapítvány

OKJ-s vizsgaelnökök országos
felkészítõ tanácskozása
megrendezésének támogatása

100 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport támogatása

90 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport támogatása

50 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport támogatása

80 000 000 XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidõsport támogatása

6 700 000 XX. fejezet 20.23.28 Stratégiai
és sporttudományi innovációs
folyamatok mûködtetése és
projektjei
30 500 000 XX. fejezet 20.23.28 Stratégiai
és sporttudományi innovációs
folyamatok mûködtetése és
projektjei
400 000 XX. fejezet 20.23.28. Stratégiai
és sporttudományi innovációs
folyamatok mûködtetése és
projektjei
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32. Magyar Labdarúgó
Szövetség

33. Magyar Golf Szövetség

34. Magyar Torna Szövetség

B
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Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

A sportrendezvények
biztonságáról szóló 54/2004.
(III. 31.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó, az MLSZ által,
illetve az MLSZ
versenyrendszerében
szervezett mérkõzésnek helyt
adó sportlétesítmények
mûszaki, infrastrukturális és
biztonságtechnikai
felmérésével és fejlesztésével
kapcsolatos feladatok
megvalósítása, a pályázat
lebonyolítása, valamint a
rendszer üzemeltetése és
karbantartása.
Junior Golf Európa-bajnokság
(Young Masters) rendezési
költségeinek támogatása
(jogdíj, létesítmény és egyéb
bérleti díjak, utazással,
szállással, étkezéssel,
szállítással, versenyhelyszín
kiépítésével összefüggõ
költségek, reklám és marketing,
grafikai, nyomdai költségek,
napidíjak /hazai és nemzetközi
tisztségviselõk,
közremûködõk/, verseny
lebonyolításához szükséges
informatikai, technikai és egyéb
szolgáltatások,
eredményhirdetés,
egészségügyi és mentõ
szolgálat, doppingellenõrzés,
érem, serleg, szervezésben
közremûködõk díjazása, nyitó
és záróünnepség, média és
kommunikációs költségek, TV
közvetítés és szükséges tárgyi
eszközök, rendõrség, és egyéb
személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások költségei,
hatósági engedélyek költségei)
A 14. World Gymnastrada-n
történõ részvétel költségeinek
támogatása (a magyar
gimnasztráda csapatnak a
2011. július 10–16. között a
svájci Lausenne-ban
megrendezendõ 14. World
Gymnastrada-n történõ
részvételének támogatása:
utazással, szállítással, szállással,
étkezéssel összefüggõ
költségek)

960 000 000 XX. fejezet 20.24.10 Az MLSZ
sportlétesítmények
biztonságtechnikai
fejlesztésével összefüggõ
feladatainak támogatása

3 500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

1 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
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35. Magyar Motorsport
Szövetség

36. Molnár-Sziget Horgász
Egyesület

37. Pénzügyminisztériumi
Sport Club

38. Magyar Rendészeti
Sportszövetség
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összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

Kunmadarasi UEM Dragbike
Európa-bajnoki futam
rendezési költségeinek
támogatása (jogdíj,
létesítmény- és egyéb bérleti
díjak, szállás, étkezés, szállítás,
versenyhelyszín kiépítésével
összefüggõ költségek, reklám
és marketing, grafikai, nyomdai
költségek, napidíjak /hazai és
nemzetközi tisztségviselõk,
közremûködõk/, verseny
lebonyolításához szükséges
informatikai, technikai és egyéb
szolgáltatások,
eredményhirdetés,
egészségügyi és mentõ
szolgálat, doppingellenõrzés,
érem, serleg, szervezésben
közremûködõk díjazása, média
és kommunikációs költségek,
TV közvetítés és szükséges
tárgyi eszközök, rendõrség, és
egyéb személy- és
vagyonvédelmi szolgáltatások
költségei, hatósági engedélyek
költségei)
Klubcsapatok Horgász
Világbajnokságán történõ
részvétel költségeinek
támogatása (A 2011. június
4–5. között a szerbiai
Golubacban megrendezett
Klubcsapatok Horgász
Világbajnokságán történõ
részvétel támogatása:
utazással, szállítással, szállással,
étkezéssel, összefüggõ
költségek)
A Pénzügyminisztériumi Sport
Club 2011. évi mûködése és
szakmai feladatai ellátásának
támogatása (létesítmény-,
terem- és egyéb bérleti díjak,
sportszerek, sporteszközök,
közüzemi díjak /gáz, áram/.
kommunikációs költségek
/telefon, internet/)
Rendõr Tenisz
Európa-bajnokság rendezési
költségeinek támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb
bérleti díjak, érem, serleg,
doppingellenõrzés,
szervezésben, lebonyolításban
közremûködõk díjazása)

2 500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

2 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

250 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

MAGYAR KÖZLÖNY

•

33165

2011. évi 138. szám

A
Támogatandó szervezet

39. Magyar Ökölvívó
Szakszövetség

40. Budapesti Tekézõk
Szövetsége

41. Magyar Sakkszövetség

42. Pro-Art Táncstúdió
Sportegyesület

B
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Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

Junior Európa-bajnokságra
történõ felkészülés támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb
bérleti díjak, felkészüléssel,
edzõtábori szállással,
étkezéssel, utazással,
szállítással összefüggõ
költségek, bér jellegû
kifizetések és a hozzájuk
tartozó járulékok)
Kató Ferenc Emlékverseny
rendezési költségeinek
támogatása (létesítmény-,
terem- és egyéb bérleti díjak,
érem, serleg, szervezésben,
lebonyolításban közremûködõk
díjazása)
Férfi Sakkcsapat
Világbajnokságon történõ
részvétel költségeinek
támogatása (A magyar férfi
sakkcsapatnak a 2011. július
16–26. között a kínai
Ningbo-ban megrendezésre
kerülõ Férfi Sakkcsapat
Világbajnokságon történõ
részvételének támogatása:
felkészüléssel, utazással,
szállással, szállítással, étkezéssel
összefüggõ költségek bér
jellegû kifizetések és a hozzájuk
tartozó járulékok)
Ifjúsági Tíztánc
Európa-bajnokság rendezési
költségeinek támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb
bérleti díjak, érem, serleg,
szervezésben, lebonyolításban
közremûködõk díjazása)

5 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

200 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

15 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

500 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
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43. Debreceni Ballon Repülõ
Klub

44. Feledékeny Emberek
Hozzátartozóinak Társasága

45. Magyar Lovassport
Szövetség

46. Yamaha City No. 1. Mini és
Motoros Team
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összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

XXXI. Magyar Nemzeti
Bajnokság és XI. Debrecen
Kupa Nemzetközi
Hõlégballonverseny
megrendezésének támogatása
(létesítmény- és egyéb bérleti
díjak, utazással, szállással,
étkezéssel, szállítással,
versenyhelyszín kiépítésével
összefüggõ költségek,
napidíjak, verseny
lebonyolításához szükséges
informatikai, technikai és egyéb
szolgáltatások,
eredményhirdetés,
egészségügyi, mentõ szolgálat,
doppingellenõrzés, érem,
serleg, szervezésben,
lebonyolításban közremûködõk
díjazása, média és
kommunikációs költségek,
rendõrség, és egyéb személyés vagyonvédelmi
szolgáltatások költségei,
hatósági engedélyek költségei).
Szentmise Puskás Ferenc Lelki
üdvéért Halálának
5. Évfordulóján, Emlékkoncert
Az Alzheimer-kór Magyar
Áldozataiért elnevezésû
esemény megrendezésének
támogatása.
Az OTP Bank Lovas Világkupa
megrendezésének támogatása:
különösen a létesítmény,
berendezés és egyéb bérleti
díjak, mobil lóistállók
kialakítása, bérlete, érem,
serleg vásárlása, szervezésben,
lebonyolításban közremûködõk
díjazása, a pálya építésével ,
karbantartásával, bontásával
kapcsolatos költségek bérleti
díja mentõszolgálat,és az
állategészségügyi
szolgáltatások költségei, a
hangosítással, világítással,
eredményjelzéssel összefüggõ
kiadások támogatása.
A Qtel FIM Endurance
Világbajnokság katari futamán
történõ részvétel költségeinek
támogatása: különösen a
futamra történõ felkészüléssel,
utazással, szállással, szállítással,
étkezéssel összefüggõ
költségek támogatása.

12 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

250 000 XX. fejezet 20.23.25. Sport
népszerûsítésével összefüggõ
kiadások

10 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása

1 000 000 XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
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4. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Honvédelmi Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások
A

B

C

D

Támogatandó szervezet

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

Csapatok Érdekvédelmi
Szövetsége

A szervezet mûködésének
2011. évi támogatása

4 000 000 XIII. fejezet 8.2.3.6.
Társadalmi szervek pályázati
támogatása
”

5. melléklet a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Belügyminisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások
A
Támogatandó szervezet

1. Magyar Építõmûvészek
Szövetsége

B

C

D

Támogatott feladat

Támogatás
összege (Ft)

Forrás pontos megnevezése

A Pekingben rendezendõ
Nemzetközi Építészeti Expón
bemutatandó magyar kiállítás
támogatása
2. Energiaklub Szakpolitikai
Az épületek energetikai
Intézet és Módszertani Központ követelményeinek
költségoptimalizált szintjének
megállapításához megalapozó
kutatás és számítások
elvégzése
3. Magyar Urbanisztikai
A Magyar Urbanisztikai
Társaság
Társaság elsõ 45 éve címû
könyv kiadásának támogatása
4. Építésügyi Igazgatási
Építésügyi Igazgatási Szakmai
Szakmai Kollégium
Napok 2011. Sopron
támogatása. A kollégium
jubileumi kiadványának
támogatása

5 000 000 XIV. fejezet 20.1.32.
Építésügyi célelõirányzat

2 000 000 XIV. fejezet 20.1.32.
Építésügyi célelõirányzat

2 230 000 XIV. fejezet 20.1.32.
Építésügyi célelõirányzat
1 000 000 XIV. fejezet 20.1.32.
Építésügyi célelõirányzat

”
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A Kormány 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelete
a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetérõl
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § j) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

E rendelet hatálya kiterjed az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. § 7. pontjában
meghatározott nukleáris létesítmény (a továbbiakban: nukleáris létesítmény) és az Atv. 2. § 16. pontjában
meghatározott radioaktívhulladék-tároló (a továbbiakban: radioaktívhulladék-tároló) engedélyesére, valamint
a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelõjére és használójára, továbbá a biztonsági
övezeten belül folytatott tevékenységek végzõjére.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. védõtávolság: az e rendelet hatálya alá nem tartozó veszélyes ipari, közlekedési és egyéb létesítmények, valamint
tevékenységek számára kijelölt, a környezetüket – beleértve a nukleáris létesítményt, valamint
a radioaktívhulladék-tárolót – és a lakosságot veszélyeztetõ hatásoktól óvó, jogszabályban elõírt, különbözõ
elnevezéssel, így különösen veszélyességi övezet, védõövezet, biztonsági övezet, biztonsági sáv elnevezéssel
megjelölt távolság;
2. érintett települési önkormányzat: az a települési önkormányzat, amelynek közigazgatási területén a biztonsági
övezet kijelölésre került.

3. §

(1) Biztonsági övezet kijelölése kötelezõ:
a) 150 kW termikus névleges teljesítménynél nagyobbra méretezett atomreaktort tartalmazó nukleáris létesítmény,
b) 1014 Bq összaktivitásnál nagyobbra méretezett radioaktívhulladék-tároló, valamint
c) kiégett üzemanyag átmeneti tárolója
esetében.
(2) A biztonsági övezet kijelölésével biztosítani kell a lakosságnak a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló
normál üzemállapotban történõ üzemeltetésébõl adódó sugárterheléssel szembeni védelmét, ezen létesítmények
védelmét a környezetükben végzendõ emberi tevékenységgel szemben, továbbá ezen létesítmények biztonságos
üzemeltethetõségének megalapozásánál figyelembe vett körülmények tartós fennmaradását.

4. §

(1) A biztonsági övezet határára a nukleáris létesítmény, valamint a radioaktívhulladék-tároló tervezõje a létesítési
engedélykérelmet megalapozó dokumentációban tesz javaslatot az 5. §-ban, valamint a 7. § (1) bekezdésben rögzített
kritériumok, továbbá az alább felsorolt szempontok figyelembevételével:
a) a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló típusa, jellemzõi,
b) telephely-jellemzõk, továbbá
c) a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonságát veszélyeztetõ emberi tevékenységek hatása.
(2) A biztonsági övezet határát
a) a nukleáris létesítmény esetében az Országos Atomenergia Hivatal,
b) a radioaktívhulladék-tároló esetében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi
Hivatala (a továbbiakban együtt: biztonsági övezetet kijelölõ szerv)
jelöli ki, a létesítési engedély kiadásával egyidejûleg kiadott külön határozatában.
(3) A biztonsági övezetet kijelölõ szerv a (2) bekezdés szerinti határozatról – a határozat egyidejû megküldésével –
haladéktalanul értesíti az Atv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatóságokat. A tilalmak és korlátozások
elrendelését a biztonsági övezetet kijelölõ szerv is kezdeményezheti.
(4) A biztonsági övezetet kijelölõ szerv – a (3) bekezdésben foglaltak szerint – a határozatról az érintett települési
önkormányzatokat is értesíti.

5. §

(1) A védõtávolság és a nukleáris létesítmény biztonsági övezete, valamint a védõtávolság és a radioaktívhulladék-tároló
biztonsági övezete nem lehet átfedésben.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a nukleáris létesítményhez tartozó villamos átalakító és kapcsoló berendezések, valamint
villamos vezetékek biztonsági övezete és a nukleáris létesítmény biztonsági övezete átfedésben lehet.
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(3) Nukleáris létesítmények biztonsági övezete átfedésben lehet.
(4) A biztonsági övezet földfelszíni távolsága a nukleáris létesítmény legkülsõ technológiai védelmet jelentõ fal síkjától
számítva:
a) atomerõmû esetében legalább ötszáz méter,
b) kutatóreaktor esetében legalább száz méter,
c) kiégett üzemanyag átmeneti tárolója esetében legalább ötszáz méter.
(5) A biztonsági övezet minimális földfelszíni távolsága radioaktívhulladék-tároló esetében a jogszabályban
meghatározott ellenõrzött terület határától számított legalább száz méter.
(6) A biztonsági övezet határán a folyamatosan ott tartózkodó személyt a nukleáris létesítmény, valamint
a radioaktívhulladék-tároló szabályszerû mûködése során a környezetbe kibocsátott vagy kikerülõ radioaktív anyagok
sugárzása révén nem érheti nagyobb sugárterhelés 100 µSv/év-nél.
6. §

(1) A biztonsági övezetet kijelölõ szerv a már üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ nukleáris létesítmény és
radioaktívhulladék-tároló esetében a kijelölt biztonsági övezetet vagy a biztonsági övezet kijelölésének
szükségességét felülvizsgálhatja, továbbá a biztonsági övezet kijelölésének megtörténtét megvizsgálhatja.
A biztonsági övezet határára a biztonsági övezetet kijelölõ szerv felhívása alapján és megadott határidõben a nukleáris
létesítmény engedélyese, radioaktívhulladék-tároló esetében a radioaktívhulladék-tároló engedélyese tesz javaslatot.
A javaslat a biztonsági övezetet kijelölõ szervet nem köti.
(2) A felülvizsgálat eredményeként:
a) a kijelölt biztonsági övezet határa módosítható;
b) biztonsági övezet jelölhetõ ki vagy a kijelölés megszüntethetõ; vagy
c) ha a 3. § (1) bekezdése szerinti esetben a kijelölésre nem került sor, a biztonsági övezetet ki kell jelölni.
(3) Az üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ nukleáris létesítmény biztonságos üzemeltethetõségének, leállított
állapotban tartásának vagy a leszerelése elvégezhetõségének megalapozásakor figyelembe vett körülmények
meglétét – a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági
tevékenységrõl szóló jogszabály szerinti – Idõszakos Biztonsági Felülvizsgálat (a továbbiakban: IBF) keretében felül kell
vizsgálni. A körülmények megváltozása esetén a biztonsági övezetet kijelölõ szerv a biztonsági övezet határát
módosíthatja, és kezdeményezheti a korábban elrendelt tilalmak és korlátozások megváltoztatását.
(4) A biztonsági övezetet kijelölõ szerven kívül biztonsági övezet felülvizsgálatát kezdeményezheti a nukleáris
létesítmény, valamint a radioaktívhulladék-tároló engedélyese is. A (3) bekezdésben meghatározott körülmények
megváltozása esetén a létesítési engedélyezési eljárásban, valamint az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálati eljárásban
részt vett ügyfelek a felülvizsgálatot az IBF keretén kívül is kezdeményezhetik.
(5) A felülvizsgálati eljárás ügyintézési határideje a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve 120 nap.
(6) A biztonsági övezet felülvizsgálatára egyebekben a biztonsági övezet kijelölésére vonatkozó szabályokat megfelelõen
alkalmazni kell.

7. §

(1) A biztonsági övezetben tilos:
a) a nukleáris létesítményhez és a radioaktívhulladék-tárolóhoz tartozó létesítmények kivételével az emberek
huzamosabb tartózkodására szolgáló építmény, így különösen lakó-, üdülõtelep, gyermek- és egészségügyi
létesítmény, sportpálya, játszótér, gyakorló- vagy lõtér, tábor, camping, vásártér, irodaépület, kulturális célú
épület létesítése,
b) a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonságát veszélyeztetõ robbantás, veszélyes vagy nagy
energia felszabadulását lehetõvé tévõ anyagok tárolása és szállítása, és olyan emberi tevékenységek végzése,
amelyek a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonságát kedvezõtlenül befolyásolják, és
c) a korlátozások meghatározásánál figyelembe vett környezeti körülmények, így különösen a domborzat, a vízrajz,
az úthálózat kedvezõtlen megváltoztatása.
(2) Létesítmények és tevékenységek engedélyezésekor az arra hatáskörrel rendelkezõ hatóság az (1) bekezdés, valamint
az Atv. 34. § (2) bekezdése szerinti tilalmakat és korlátozásokat érvényesíti.
(3) A (2) bekezdés szerinti tilalmak és korlátozások a biztonsági övezetet érintõ további nukleáris létesítmény létesítése
esetére nem vonatkoznak.
(4) A nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló üzemszerû mûködéséhez és védelméhez szükséges beruházások
esetében a (2) bekezdés szerinti tilalmak és korlátozások alól az engedélyezõ hatóság – a biztonsági övezetet kijelölõ

33170

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 138. szám

szerv, valamint (amennyiben az eltér az engedélyezõ hatóságtól) a tilalmat, korlátozást elrendelõ hatóság
álláspontjának kikérése mellett – eltérést engedélyezhet és ennek feltételeit megállapíthatja.
(5) A biztonsági övezetben tervezett létesítmény beruházója, valamint engedélyköteles tevékenység kezdeményezõje
elemzi a létesítménynek, valamint a tevékenységnek a nukleáris létesítmény biztonságára gyakorolt lehetséges
hatását. Az elemzés eredményét tartalmazó dokumentumot a hatáskörrel rendelkezõ hatósághoz benyújtott
engedély iránti kérelemhez kell mellékelni.
(6) A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló 30 km-es körzetében mindazon veszélyes létesítmények és
tevékenységek engedélyezése esetén, amelyek tekintetében jogszabály védõtávolság kijelölését írja elõ, az
engedélyezésre hatáskörrel rendelkezõ hatóság az eljárás megindításáról tájékoztatja a biztonsági övezetet kijelölõ
szervet, valamint a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló engedélyesét.
(7) Az (5)–(6) bekezdés szerinti eljárásban a biztonsági övezetet kijelölõ szerv, valamint a nukleáris létesítmény és
a radioaktívhulladék-tároló engedélyese ügyfélnek minõsül.
8. §

Az üzemelõ nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló engedélyesének rendelkeznie kell a nukleáris
létesítmény, illetve a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetébe tartozó ingatlan tulajdoni vagy vagyonkezelõi
jogával, kivéve, ha:
a) az ingatlan tulajdonjogának megszerzése vagy megtartása, vagy vagyonkezelõi jogának megszerzése az
engedélyes számára jogszabályi rendelkezésbõl következõen nem lehetséges, vagy
b) az ingatlan tulajdon- vagy vagyonkezelõi jogával más nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló
engedélyese már rendelkezik.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

10. §

(1) E rendelet hatálybalépését követõ 120 napon belül a hatálya alá tartozó nukleáris létesítmények és
radioaktívhulladék-tárolók biztonsági övezetének 6. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálatát le kell folytatni, és a 4. §
(3)–(4) bekezdése szerinti intézkedéseket meg kell tenni. A biztonsági övezet csökkenése okán feleslegessé vált
tilalmak megszüntetése érdekében a tilalmat elrendelõ hatóságnak intézkednie kell.
(2) A biztonsági övezet határának felülvizsgálata eredményeként érintett ingatlanok tulajdonjogának vagy
vagyonkezelõi jogának megszerzésére a felülvizsgálat során kiadott határozat jogerõre emelkedésétõl számított 2 év
áll rendelkezésre.
(3) Amennyiben az atomerõmû és a kiégett üzemanyag átmeneti tárolójának biztonsági övezete átfedésben van, a közös
biztonsági övezetbe tartozó ingatlan tulajdonjogával vagy vagyonkezelõi jogával – a 8. § a) pontjában foglaltakra is
figyelemmel – a kiégett üzemanyag átmeneti tárolója engedélyesének kell rendelkeznie, kivéve, ha az atomerõmû
engedélyese az ingatlan tulajdonjogával vagy vagyonkezelõi jogával e rendelet hatálybalépésekor már rendelkezik.

11. §

Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggõ feladatkörérõl, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közremûködõ
szakhatóságok kijelölésérõl, a kiszabható bírság mértékérõl, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját
segítõ tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §
(4) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)
„f) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 4. § (12) bekezdése, 21. § (2) bekezdése, 21/A. § (1)–(3) és
(5) bekezdése, a radioaktívhulladék-tároló esetében a biztonsági övezet kijelölésére vonatkozó, az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény 34. § (1) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)

13. §

Hatályát veszti a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetérõl szóló 213/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelethez
Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggõ feladatkörérõl, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közremûködõ
szakhatóságok kijelölésérõl, a kiszabható bírság mértékérõl, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját
segítõ tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete a következõ 2.5. sorral egészül ki:
(Bevonás és közremûködés
feltétele

„2.5.

A nukleáris
létesítmények biztonsági
övezetének kijelölésére
irányuló eljárásában.

Szakkérdés

Eljárás

Annak elbírálása, hogy a
biztonsági övezet
nukleáris létesítmény
kijelölése
biztonsági övezete határának
kijelölésével a sugáregészségügy és sugárvédelem
követelményei teljesülnek-e.

Eljáró hatóság)

Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifõorvosi
Hivatala”
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek
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Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnökének rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelete
a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségrõl
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A Hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 5. § (1) bekezdése
szerinti hitelintézet és a Hpt. 6. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi vállalkozás, valamint az Európai Unió másik
tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel
rendelkezõ hitelintézet és pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep) (a továbbiakban
együtt: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint adatszolgáltatást készít a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) számára az általuk forgalmazott hitel és pénzügyi lízing, valamint betéti és
megtakarítási termékekrõl (a továbbiakban: adatszolgáltatás), melyet az e rendeletben meghatározott határidõn belül
a Felügyelet Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadásához (a továbbiakban: ERA) rendszerének
termékbejelentõ felületén keresztül küld meg a Felügyelet részére.
(2) A hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre
emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjáig
köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.
(3) A fióktelep mûködése megkezdésének napjától tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére.

2. §

Az adatszolgáltató a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ
tartalommal, a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles elkészíteni és a Felügyelet részére
megküldeni.

3. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által
meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra alkalmas tanúsítványt alkalmazó, fokozott
biztonságú vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) E rendelet alkalmazásában közigazgatási felhasználásra alkalmas az a tanúsítvány, amely megfelel az elektronikus
aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekrõl és az elektronikus kapcsolattartás egyes
szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.
(3) Az adatszolgáltatás akkor minõsül teljesítettnek, ha a Felügyelet az ERA rendszeren keresztül, a feltöltött küldemény
jogosultsági, az elõre definiált ellenõrzõ szabályok teljesülésének és technikai ellenõrzésének eredménye
függvényében a „publikálásra vár”, a küldeményazonosító számot is tartalmazó automatikus üzenetben értesíti
az adatszolgáltatót.
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4. §

Az adatszolgáltató
a) a termékekre vonatkozó eseti adatszolgáltatást új termék bevezetésérõl, a termékek adataiban történõ
változásról, valamint a meglévõ termék piacról történõ kivezetésérõl az érvényesség kezdõnapját megelõzõ
munkanap 20 óráig,
b) a beküldött adatok naprakészségére vonatkozó teljességi nyilatkozatot a tárgyhónapot követõ 5. munkanapig
köteles a Felügyelet részére megküldeni.

5. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a hitelintézetek által forgalmazott, egyes betéti és
megtakarítási termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségrõl szóló 3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelet.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
elnöke

1. melléklet a 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelethez

I. RÉSZ
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Jelentéskód

Megnevezés

Hitel- és pénzügyi lízingtermékek
9HA
Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek –
Áruhitel
9HC
Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek –
Gépjármûlízing
9HG
Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek –
Gépjármûhitel
9HH
Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek –
Hitelkártyák
9HI
Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek –
Ingatlanlízing
9HJ
Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek –
Szabad felhasználású jelzáloghitel
9HK
Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek –
Személyi kölcsön
9HL
Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek –
Ingatlancélú hitel
9HM
Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek –
Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel
9HS
Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek –
Számlahitel
F9HA
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi
lízingtermékek – Áruhitel
F9HC
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi
lízingtermékek – Gépjármûlízing
F9HG
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi
lízingtermékek – Gépjármûhitel

Hitelintézet

Hitelintézeti
fióktelep

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Pénzügyi
vállalkozás
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F9HH

FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi
lízingtermékek – Hitelkártyák
F9HI
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi
lízingtermékek – Ingatlanlízing
F9HJ
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi
lízingtermékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel
F9HK
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi
lízingtermékek – Személyi kölcsön
F9HL
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi
lízingtermékek – Ingatlancélú hitel
F9HM
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi
lízingtermékek – Megtakarítás fedezete mellett nyújtott
hitel
F9HS
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi
lízingtermékek – Számlahitel
25DA
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertetõ – Hitel- és
pénzügyi lízingtermékek – Áruhitel
25DC
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertetõ – Hitel- és
pénzügyi lízingtermékek – Gépjármûlízing
25DG
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertetõ – Hitel- és
pénzügyi lízingtermékek – Gépjármûhitel
25DH
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertetõ – Hitel- és
pénzügyi lízingtermékek – Hitelkártya
25DI
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertetõ – Hitel- és
pénzügyi lízingtermékek – Ingatlanlízing
25DJ
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertetõ – Hitel- és
pénzügyi lízingtermékek – Szabad felhasználású
jelzáloghitel
25DK
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertetõ – Hitel- és
pénzügyi lízingtermékek – Személyi kölcsön
25DL
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertetõ – Hitel- és
pénzügyi lízingtermékek – Ingatlancélú hitel
25DM
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertetõ – Hitel- és
pénzügyi lízingtermékek – Megtakarítás fedezete mellett
nyújtott hitel
Betéti- és megtakarítási termékek
9BB
Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek –
Lekötött betét
9BO
Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek –
Kombinált megtakarítási termék
9BT
Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek –
Tartós befektetési szerzõdés
9BZ
Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek –
Megtakarítási számla
F9BB
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási
termékek – Lekötött betét
F9BO
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási
termékek – Kombinált megtakarítási termék
F9BT
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási
termékek – Tartós befektetési szerzõdés
F9BZ
FIÓKTELEP – Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási
termékek – Megtakarítási számla
Kód
V

Rendszeresen küldendõ jelentések
Eseti jelentés (változás esetén)
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V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
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II. RÉSZ
A HITEL- ÉS PÉNZÜGYI LÍZINGTERMÉKEK ESETÉBEN SZOLGÁLTATANDÓ ADATTARTALOM
1. 9HA, F9HA, 25DA Termékismertetõ- Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Áruhitel
a) Termékkód
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
d) Futamidõ (hónap)
d1) Minimuma
d2) Maximuma
e) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft)
e1) Minimuma
e2) Maximuma
f) Min. önerõ mértéke
g) THM
g1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%)
g2) A konstrukció THM minimuma (%)
g3) A konstrukció THM maximuma (%)
g4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések
h) Kamat
h1) Kamatozás típusa
h2) Kamat éves mértéke min. (%)
h3) Kamat éves mértéke max. (%)
h4) Kamatbázis
h5) Kamat- és további (kockázati) felár (%)
h6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
i) Kezelési költség
i1) Kezelési költség mértéke
i2) Megfizetés módja
j) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak
k) Folyósítás és törlesztés jellemzõi
l) Szerzõdésmódosítási díj
l1) Teljes elõtörlesztés díja
l2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja
l3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja
m) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
m1) Késedelmi kamat mértéke
m2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
n) Egyéb megjegyzések
o) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
o1) Akciós a termék?
o2) A kedvezmény leírása
o3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
o4) Akció idõtartamának kezdete
o5) Akció idõtartamának vége
p) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
2. 9HC, F9HC, 25DC Termékismertetõ- Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjármûlízing
a) Termékkód
b) Lízingkonstrukció teljes megnevezése
c) Lízing típusa
d) Lízing tárgya
e) Devizanem
f) Futamidõ (hónap)
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f1) Minimuma
f2) Maximuma
g) Igényelhetõ finanszírozási összeg (Ft)
g1) Minimuma
g2) Maximuma
h) Finanszírozás maximális aránya
h1) Alapja
h2) Maximális mértéke (%)
i) Maradványérték max. aránya
j) THM
j1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%)
j2) A konstrukció THM minimuma (%)
j3) A konstrukció THM maximuma (%)
j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések
k) Kamat
k1) Kamatozás típusa
k2) Kamat éves mértéke min. (%)
k3) Kamat éves mértéke max. (%)
k4) Kamatbázis
k5) Kamat- és további (kockázati) felár (%)
k6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
l) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak
m) Folyósítás és törlesztés jellemzõi
n) Szerzõdésmódosítási díj
n1) Teljes elõtörlesztés díja
n2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja
n3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja
o) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
o1) Késedelmi kamat mértéke
o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
p) Egyéb megjegyzések
q) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
q1) Akciós a termék?
q2) A kedvezmény leírása
q3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
q4) Akció idõtartamának kezdete
q5) Akció idõtartamának vége
r) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
3. 9HG, F9HG, 25DG Termékismertetõ- Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjármûhitel
a) Termékkód
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c) A gépjármûhitel tárgya
d) Devizanem
e) Futamidõ (hónap)
e1) Minimuma
e2) Maximuma
f) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft)
f1) Minimuma
f2) Maximuma
g) Min. önerõ mértéke
h) THM
h1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%)
h2) A konstrukció THM minimuma (%)
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h3) A konstrukció THM maximuma (%)
h4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések
i) Kamat
i1) Kamatozás típusa
i2) Kamat éves mértéke min. (%)
i3) Kamat éves mértéke max. (%)
i4) Kamatbázis
i5) Kamat- és további (kockázati) felár (%)
i6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
j) Kezelési költség
j1) Kezelési költség mértéke
j2) Megfizetés módja
k) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak
l) Folyósítás és törlesztés jellemzõi
m) Szerzõdésmódosítási díj
m1) Teljes elõtörlesztés díja
m2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja
m3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja
n) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
n1) Késedelmi kamat mértéke
n2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
o) Egyéb megjegyzések
p) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
p1) Akciós a termék?
p2) A kedvezmény leírása
p3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
p4) Akció idõtartamának kezdete
p5) Akció idõtartamának vége
q) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
4. 9HH, F9HH, 25DH Termékismertetõ- Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Hitelkártyák
a) Termékkód
b) Hitelkártya konstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
d) Kártya típusa
e) Kártya érvényességi ideje (év)
f) Igényelhetõ hitelkeret mértéke (Ft)
f1) Minimuma
f2) Maximuma
g) Kamatmentes felhasználás maximális ideje (nap)
h) Minimum havi törlesztõrészlet
i) THM
i1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%)
i2) A konstrukció THM minimuma (%)
i3) A konstrukció THM maximuma (%)
i4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések
j) Ügyleti kamatláb éves mértéke (%)
k) Éves kártyadíj
k1) Normál díj a fõkártyára
k2) Devizanem
k3) Megjegyzés
l) Készpénzfelvétel díja
l1) Belföldön
l2) Külföldön
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m) Kártya letiltás díja
m1) Díj összege
m2) Devizanem
n) Kártya pótlásának díja
o) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
o1) Késedelmi kamat mértéke
o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
p) Hitelkeret túllépés díja
q) Egyéb díjak
r) Egyéb megjegyzés
s) Kártyához kapcsolódó speciális kedvezmények
t) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
t1) Akciós a termék?
t2) A kedvezmény leírása
t3) Akció idõtartamának kezdete
t4) Akció idõtartamának vége
u) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
5. 9HI, F9HI, 25DI Termékismertetõ- Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlanlízing
a) Termékkód
b) Lízingkonstrukció teljes megnevezése
c) Lízing típusa
d) Lízing tárgya
e) Devizanem
f) Futamidõ (hónap)
f1) Minimuma
f2) Maximuma
g) Igényelhetõ finanszírozási összeg (Ft)
g1) Minimuma
g2) Maximuma
h) Finanszírozás maximális aránya
h1) Alapja
h2) Maximális mértéke (%)
i) Maradványérték max. aránya
j) THM
j1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%)
j2) A konstrukció THM minimuma (%)
j3) A konstrukció THM maximuma (%)
j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések
k) Kamat
k1) Kamatozás típusa
k2) Kamat éves mértéke min. (%)
k3) Kamat éves mértéke max. (%)
k4) Kamatbázis
k5) Kamat- és további (kockázati) felár (%)
k6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
l) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak
m) Folyósítás és törlesztés jellemzõi
n) Szerzõdésmódosítási díj
n1) Teljes elõtörlesztés díja
n2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja
n3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja
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o)

p)
q)

r)
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Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
o1) Késedelmi kamat mértéke
o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
Egyéb megjegyzések
Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
q1) Akciós a termék?
q2) A kedvezmény leírása
q3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
q4) Akció idõtartamának kezdete
q5) Akció idõtartamának vége
Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz

6. 9HJ, F9HJ, 25DJ Termékismertetõ- Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel
a) Termékkód
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
d) Futamidõ (hónap)
d1) Minimuma
d2) Maximuma
e) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft)
e1) Minimuma
e2) Maximuma
f) Finanszírozás maximális aránya
f1) Alapja
f2) Maximális mértéke (%)
g) THM
g1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%)
g2) A konstrukció THM minimuma (%)
g3) A konstrukció THM maximuma (%)
g4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések
h) Kamat
h1) Kamatozás típusa
h2) Kamat éves mértéke min. (%)
h3) Kamat éves mértéke max. (%)
h4) Kamatbázis
h5) Kamat- és további (kockázati) felár (%)
h6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
i) Kezelési költség
i1) Alapja
i2) Éves mértéke (%)
i3) Min. összege
i4) Max. összege
i5) Devizanem
j) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak
k) Folyósítás és törlesztés jellemzõi
l) Szerzõdésmódosítási díj
l1) Teljes elõtörlesztés díja
l2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja
l3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja
m) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
m1) Késedelmi kamat mértéke
m2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
n) Egyéb megjegyzések
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o)

p)

Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
o1) Akciós a termék?
o2) A kedvezmény leírása
o3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
o4) Akció idõtartamának kezdete
o5) Akció idõtartamának vége
Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz

7. 9HK, F9HK, 25DK Termékismertetõ- Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Személyi kölcsön
a) Termékkód
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
d) Futamidõ
d1) Minimuma
d2) Maximuma
d3) Futamidõ (hónap vagy hét)
e) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft)
e1) Minimuma
e2) Maximuma
f) THM
f1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%)
f2) A konstrukció THM minimuma (%)
f3) A konstrukció THM maximuma (%)
f4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések
g) Kamat
g1) Kamatozás típusa
g2) Kamat éves mértéke min. (%)
g3) Kamat éves mértéke max. (%)
g4) Kamatbázis
g5) Kamat- és további (kockázati) felár (%)
g6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
h) Kezelési költség
h1) Kezelési költség mértéke
h2) Megfizetés módja
i) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak
j) Folyósítás és törlesztés jellemzõi
k) Szerzõdésmódosítási díj
k1) Teljes elõtörlesztés díja
k2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja
k3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja
l) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
l1) Késedelmi kamat mértéke
l2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
m) Egyéb megjegyzések
n) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
n1) Akciós a termék?
n2) A kedvezmény leírása
n3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
n4) Akció idõtartamának kezdete
n5) Akció idõtartamának vége
o) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
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8. 9HL, F9HL, 25DL Termékismertetõ- Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlancélú hitel
a) Termékkód
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c) A konstrukció jellege
d) A felhasználás célja
e) Devizanem
f) Futamidõ (hónap)
f1) Minimuma
f2) Maximuma
g) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft)
g1) Minimuma
g2) Maximuma
h) Önerõ minimális mértéke (%)
i) Finanszírozás maximális aránya
i1) Alapja
i2) Maximális mértéke (%)
j) THM
j1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%)
j2) A konstrukció THM minimuma (%)
j3) A konstrukció THM maximuma (%)
j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések
k) Ügyfél által fizetendõ kamat
k1) Kamatozás típusa
k2) Kamat éves mértéke min. (%)
k3) Kamat éves mértéke max. (%)
k4) Kamatbázis
k5) Kamat- és további (kockázati) felár (%)
k6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
l) Kezelési költség
l1) Alapja
l2) Éves mértéke (%)
l3) Min. összege
l4) Max. összege
l5) Devizanem
m) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak
n) Folyósítás és törlesztés jellemzõi
o) Szerzõdésmódosítási díj
o1) Teljes elõtörlesztés díja
o2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja
o3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja
p) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
p1) Késedelmi kamat mértéke
p2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
q) Egyéb megjegyzések
r) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
r1) Akciós a termék?
r2) A kedvezmény leírása
r3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
r4) Akció idõtartamának kezdete
r5) Akció idõtartamának vége
s) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
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9. 9HM, F9HM, 25DM Termékismertetõ- Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Megtakarítási fedezet mellett nyújtott hitel
a) Termékkód
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
d) Futamidõ (hónap)
d1) Minimuma
d2) Maximuma
e) Igényelhetõ kölcsönösszeg (Ft)
e1) Minimuma
e2) Maximuma
f) Fedezet típusa
g) Finanszírozás maximális aránya
g1) Alapja
g2) Maximális mértéke (%)
h) THM
h1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%)
h2) A konstrukció THM minimuma (%)
h3) A konstrukció THM maximuma (%)
h4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések
i) Kamat
i1) Kamatozás típusa
i2) Kamat éves mértéke min. (%)
i3) Kamat éves mértéke max. (%)
i4) Kamatbázis
i5) Kamat- és további (kockázati) felár (%)
i6) Kamatozáshoz kapcsolódó egyéb megjegyzések
j) Kezelési költség
j1) Kezelési költség mértéke
j2) Megfizetés módja
k) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak
l) Folyósítás és törlesztés jellemzõi
m) Szerzõdésmódosítási díj
m1) Teljes elõtörlesztés díja
m2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerzõdésmódosítás díja
m3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerzõdésmódosítás díja
n) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
n1) Késedelmi kamat mértéke
n2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
o) Egyéb megjegyzések
p) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
p1) Akciós a termék?
p2) A kedvezmény leírása
p3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
p4) Akció idõtartamának kezdete
p5) Akció idõtartamának vége
q) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz
10. 9HS, F9HS Termékismertetõ- Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Számlahitel
a) Termékkód
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
d) Futamidõ (hónap)
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e)

Igényelhetõ hitelkeret (Ft)
e1) Minimuma
e2) Maximuma
e3) Igénylés feltétele
f) THM
f1) A ker. kommunikációban szereplõ THM (%)
f2) A konstrukció THM minimuma (%)
f3) A konstrukció THM maximuma (%)
f4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések
g) Kamat
g1) Kamatozás típusa
g2) Kamat éves mértéke min. (%)
g3) Kamat éves mértéke max. (%)
g4) Kamatbázis
g5) Kamat- és további (kockázati) felár (%)
g6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
h) Rendelkezésre tartási díj
i) Kezelési költség
i1) Kezelési költség mértéke
i2) Megfizetés módja
j) THM számításánál figyelembe nem veendõ egyéb költségek, díjak
k) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek
k1) Késedelmi kamat mértéke
k2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak
l) Egyéb megjegyzések
m) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
m1) Akciós a termék?
m2) A kedvezmény leírása
m3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
m4) Akció idõtartamának kezdete
m5) Akció idõtartamának vége
n) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz

III. RÉSZ
A BETÉTI ÉS MEGTAKARÍTÁSI TERMÉKEK ESETÉBEN SZOLGÁLTATANDÓ ADATTARTALOM
1. 9BB, F9BB Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek – Lekötött betét
a) Termékkód
b) Betétkonstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
d) Elhelyezhetõ megtakarítási összeg
d1) Minimuma
d2) Devizaneme
d3) Maximuma
d4) Devizaneme
e) Kamatozás típusa
e1) Az idõ függvényében
e2) Az összeg függvényében
f) Kamatozás jellege
g) Kamatjóváírás idõpontja
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h)

EBKM
h1) Elérhetõ legalacsonyabb (%)
h2) Elérhetõ legmagasabb (%)
i) Kamathoz / EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
j) A termék kamatának számítási képlete
k) Lejárat elõtti felmondáskor alkalmazott kamatláb
l) Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett folyószámla?
m) Igénybevételi feltételek
n) Egyéb megjegyzések
o) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
o1) Akciós a termék?
o2) A kedvezmény igénybevételének feltétele
o3) Az akció idõtartamának kezdete
o4) Az akció idõtartamának vége
p) Hiperhivatkozás
q) Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetõen
q1) Neve
q2) Munkaköre
q3) Telefonszáma
q4) E-mail címe
r) Éves kamat (%)
s) Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések
t) EBKM (%)
u) EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
2. 9BO, F9BO Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek – Kombinált megtakarítási termék
a) Termékkód
b) A kombinált konstrukció teljes megnevezése
c) Devizanem
A betéti részre vonatkozó információk
d) A betéti részben elhelyezhetõ összeg
d1) Minimuma
d2) Devizanem
d3) Maximuma
d4) Devizanem
e) A betéti rész kamatozásának típusa
e1) Az idõ függvényében
e2) Az összeg függvényében
f) A betéti rész kamatozásának jellege
g) A megtakarítandó összeg betétben elhelyezendõ összegének aránya (%)
g1) Minimum
g2) Maximum
h) EBKM
h1) Elérhetõ legalacsonyabb (%)
h2) Elérhetõ legmagasabb (%)
i) Kamathoz / EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
j) Lejárat elõtti felmondáskor alkalmazott kamatláb
k) A betéti részre vonatkozó egyéb megjegyzések
Befektetési termék(ek)re vonatkozó információk
l) A befektetési részben elhelyezhetõ összeg
l1) Minimuma
l2) Devizanem
l3) Maximuma
l4) Devizanem
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m) Választható befektetési termék(ek) jellege
n) Választható befektetési termék(ek)hez kapcsolódó megjegyzések
o1) A befektetési termék(ek) vételének díja
o2) A befektetési termék(ek) eladásának díja
o3) Befektetési termék(ek)hez kapcsolódó egyéb költségek
p) Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett folyószámla?
q) Igénybevételi feltételek
r) Egyéb megjegyzések
s) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
s1) Akciós a termék?
s2) A kedvezmény leírása
s2) A kedvezmény igénybevételének feltétele
s3) Az akció idõtartamának kezdete
s4) Az akció idõtartamának vége
t) Hiperhivatkozás
u) Éves kamat (%)
v) Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések
w) EBKM (%)
x) EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
3. 9BT, F9BT Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek – Tartós befektetési szerzõdés
a) Termékkód
b) Konstrukció teljes megnevezése
c) Minimálisan elhelyezendõ összeg (Ft)
d) Kamatozás típusa
d1) Az idõ függvényében
d2) Az összeg függvényében
e) Kamatozás jellege
f) EBKM
f1) Elérhetõ legalacsonyabb (%)
f2) Elérhetõ legmagasabb (%)
g) Kamathoz EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
h) Számlavezetési díj
h1) Mértéke (Ft)
h2) Gyakorisága
i) TBSZ-hez kapcsolódó tranzakciós és egyéb díjak
j) Igénybevételi feltételek
k) Egyéb megjegyzések
l) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
l1) Akciós a termék?
l2) A kedvezmény leírása
l3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
l4) Az akció idõtartamának kezdete
l5) Az akció idõtartamának vége
m) Hiperhivatkozás
n) A TBSZ-rõl leköthetõ betétek, kombinált megtakarítási termékek
o) Éves kamat (%)
p) Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések
q) EBKM (%)
r) EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
4. 9BZ, F9BZ Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek – Megtakarítási számla
a) Termékkód
b) Konstrukció teljes megnevezése
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c)
d)

Devizanem
Minimális megtakarítás
d1) Összege a számla devizanemében
d2) Elvárt gyakorisága
e) Kamatozás
e1) Kamatfizetés gyakorisága
e2) Kamatozás típusa az idõ függvényében
e3) Kamatozás típusa az összeg függvényében
e4) Kamatozás jellege
f) EBKM
f1) Elérhetõ legalacsonyabb (%)
f2) Elérhetõ legmagasabb (%)
g) Kamathoz / EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
h) Számlavezetés költségei
h1) Számlanyitási díj
h2) Számlavezetési díj
h3) Rendszeres kivonat költsége
h4) Számlacsomag váltás díja
h5) Számlazárási díj
i) Számlahasználat költségei
i1) Készpénzbefizetés
i2) Fõszámlára vezetés
i3) Bankon belüli átvezetés
i4) Bankon kívüli átutalás
i5) Visszavont / módosított tétel költségei
i6) Készpénz felvétel pénztárból
i7) Egyéb díjak
j) Kiegészítõ szolgáltatások
j1) Haláleseti rendelkezõ megadása
j2) Rendelkezõ, illetve társtulajdonos módosítása
j3) Egyéb kiegészítõ szolgáltatások
k) Igénybevételi feltételek
l) Egyéb megjegyzések
m) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
m1) Akciós a termék?
m2) A kedvezmény leírása
m3) A kedvezmény igénybevételének feltétele
m4) Az akció idõtartamának kezdete
m5) Az akció idõtartamának vége
n) Hiperhivatkozás
o) Éves kamat (%)
p) Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések
q) EBKM (%)
r) EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések
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2. melléklet a 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
I. 1. Kapcsolódó jogszabályok
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.),
a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény (a továbbiakban: Psztv.),
a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet,
a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet.

I. 2. Rövidítések
A kitöltési útmutatóban használt rövidítéseket – külön magyarázat hiányában – a fenti jogszabályok által
meghatározott módon kell érteni.
ÁSZF: Általános Szerzõdési Feltételek
EBKM: egységesített betéti kamatláb mutató
EGT állam: Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam
(EU tagállamok, Norvégia, Liechtenstein, Izland)
PSZÁF: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
THM: teljes hiteldíj mutató

I. 3. Fogalmak
Az alábbiakban közölt fogalmak az adatszolgáltatásra, valamint a kitöltési útmutatóra vonatkoznak.
Áthidaló kölcsön: a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ kezességrõl szóló 2009. évi IV. törvény
1. § 2. pontja szerinti fogalom
Betéti kamat: a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl szóló 82/2010. (III. 25.) Korm.
rendelet 2. § b) pontja szerinti fogalom
Betéti okirat: a hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amely nem számlán és nem könyvesbetétben került
elhelyezésre, függetlenül az okirat elnevezésétõl, címletezésétõl, lejáratától, illetve attól, hogy bemutatóra szóló-e
vagy sem (pl. takaréklevél, értékjegy, pénztárjegy, betétjegy, takarékjegy, takarékszelvény, értéklevél, kamatjegy,
trezorjegy stb.).
Egyszeri betétlekötés: a lekötési idõ lejártát követõen a betét lekötése megszûnik, és látra szóló betétként mûködik,
vagy nem kamatozik tovább.
Fogyasztó: a Hpt. szerinti természetes személy.
Folyamatos (ismétlõdõ) betétlekötés: a futamidõ végén a betétet automatikusan újra lekötik.
Ez kétféleképpen történhet. A futamidõ végén a hitelintézet:
– a kezdeti tõkeösszeg, valamint a futamidõ alatt megszolgált kamat együttes összegét köti le újra, ebben az esetben
a betét kamatos kamattal kamatozik tovább, vagy
– csak az eredeti tõkeösszeg kamatozik tovább.
Gyûjtõszámlahitel: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti fogalom.
Hitelintézet: a rendelet (továbbiakban: R.) alkalmazásában a Hpt. szerinti hitelintézet és hitelintézettel egyenértékû
prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi vállalkozás.
Hitelintézeti fióktelep: az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ hitelintézet magyarországi fióktelepe.
Könyvesbetét: a hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amelynek elhelyezésekor a betétszerzõdés alapján
betétkönyvet állítanak ki (pl. takarékbetétkönyv, nyereménybetétkönyv stb.), nem ideértve a takaréklevelet.
Pénzügyi vállalkozás: a R. alkalmazásában a Hpt. szerinti pénzügyi vállalkozás a hitelintézettel egyenértékû
prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi vállalkozás kivételével.
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Premium (personal) banking: az ún. prémium banki szolgáltatás keretében a hitelintézet bizonyos kivételes
szolgáltatásokat kínál az átlagosnál magasabb jövedelmû és ilyen szolgáltatásokat igénylõ ügyfelek számára pl. saját
kapcsolattartójukon keresztül intézhetik ügyeiket, elérhetõ számukra a banki termékek emelt szintû csomagja, a bank
segítséget nyújt kiemelt ügyfeleinek, hogy megtalálják a számukra legkedvezõbb megoldásokat stb.
Private banking: olyan, ún. privát banki szolgáltatás, melyet vagyonos ügyfeleknek kínálnak, akik számára hozzáférhetõ
a privátbanki szolgáltatás teljes palettája: pl. személyre szabott konstrukciók, személyi bankár, exkluzív kényelmi
szolgáltatások stb.

I. 4. Az adatszolgáltatás formai követelményei
I.4. 1. Általános követelmények
A felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
Az adatküldés formai és technikai követelményeit részletesen tartalmazza az ERA Felhasználói kézikönyve, illetve
az ERA – Hitel- és lízingtermék bejelentõ szolgáltatás, valamint az ERA – Betét és megtakarítási termék bejelentõ
szolgáltatás Felhasználói kézikönyve.
Ha az adatszolgáltató nem értékesít jelentendõ terméket, akkor nemleges adatszolgáltatást kell teljesítenie.
Az adatszolgáltató a „Nemleges jelentés beküldése” menüpontot választva generált nyilatkozat (pdf fájl) küldésével
tehet eleget nemleges adatszolgáltatási kötelezettségének.
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés miatt), a javított adatokat
a felszólítás kézhezvételétõl számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.
Ha az adatszolgáltató önellenõrzése, belsõ ellenõrzése, vagy egyéb lefolytatott ellenõrzés folytán kiderül, hogy
a jelentett adatok korrekcióra szorulnak, akkor az adatszolgáltatónak javítást kell végrehajtania. A javított adatot
– a javítás pontos okának megjelölésével együtt – a feltárástól számított 2 munkanapon belül kell beküldeni.
A teljességi nyilatkozat beküldésére vonatkozó kötelezettséget a „Teljességi nyilatkozat beküldése” menüpontot
választva generált nyilatkozat (pdf fájl) küldésével kell teljesíteni.
I.4. 2. A kitöltéssel kapcsolatos formai szabályok:
Tömör megfogalmazás: A szöveges mezõk kitöltésénél törekedni kell a tömör és a fogyasztó által is érthetõ
megfogalmazásokra. Figyelembe kell venni, hogy az adatok automatikusan konvertálódnak át a WEB-es lekérdezõ
felületre, így a Felügyelet által történõ korrektúrázásukra nincs mód.
Rövidítések alkalmazása: Mivel az adatok egy összehasonlító program révén a fogyasztók számára is megismerhetõvé
válnak, a szöveges mezõk kitöltésénél ezt figyelembe kell venni (pl. csak a fogyasztók számára is egyértelmû
rövidítések használata javasolt, a szakmai rövidítések mellõzendõk).
Cellaformázás: A táblázat mezõi az elvárt kitöltés szerint definiálva vannak, elkerülendõ az ebbõl adódó problémákat
például %-os értékek (80%) esetén elegendõ a szám beírása (80).
I.4.3. A termékkód képzése:
A bemutatandó termékek azonosítását és a kapcsolódó információk kezelését egy egyedi azonosító, a termékkód
segíti. Új termék rögzítésekor az ERA rendszer elsõ lépésben egy ideiglenes termékkódot generál, amely a feldolgozást
követõen a Felügyelet alábbi tájékoztatása alapján automatikusan egy végleges termékkódra cserélõdik. Ez
az azonosító végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése szünetel,
az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni a jelentésben.
A termékkód felépítése a következõ:
törzsszám(xxxxxxxx)_terméktípus azonosító(x)_sorszám(xxxx)-verziószám(xxx)
Példa: 12345678_B_0001-001
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának elsõ 8 számjegye.
A terméktípus azonosító az adott termék típusának azonosítására szolgáló egy karakter, amely megegyezik
a jelentéskód utolsó betûjelével, az alábbiak szerint:
Hitel- és pénzügyi lízingtermék
A
C
G
H
I
J

Áruhitel
Gépjármû lízing
Gépjármû hitel
Hitelkártyák
Ingatlan lízing
Szabad felhasználású jelzáloghitel
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K
Személyi kölcsön
L
Ingatlancélú hitel
M
Megtakarítás mellett nyújtott hitel
S
Számlahitel
Betéti és megtakarítási termék
B
Lekötött betét
O
Kombinált megtakarítási termék
T
Tartós befektetési szerzõdés
Z
Megtakarítási számla
A sorszám a pénzügyi intézmény által az adott típusú termék egyedi azonosítását szolgáló, folyamatos azonosító
(4 karakter).
A verziószám az adott sorszámhoz tartozó terméktípus különbözõ változatait jelölõ, a sorszámhoz kapcsolódó
folyamatos alszám (3 karakter) (pl. azonos termék eltérõ devizanemben stb.). Amennyiben a termékhez nem tartoznak
termékváltozatok, úgy a verziószámnál 3 db 0 szerepel.

I. 5. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
Az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági térségrõl szóló megállapodásban részes más
államban székhellyel rendelkezõ pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe is a pénzügyi vállalkozások részére
elõírt jelentések benyújtásával teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.
Az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyûjtését megszerveznie és gondoskodnia arról, hogy az aktuálisan
forgalmazott termékekrõl valós és naprakész adatot küldjön.
A nem a fogyasztónak nyújtott termékeket, valamint az ügynökként forgalmazott termékeket jelen
adatszolgáltatásban nem kell szerepeltetni. Ügynökként forgalmazott termékek esetén a terméket eredetileg
forgalmazó intézménynek lehetõsége van adatszolgáltatásában (az Egyéb megjegyzések cellában, illetve a megjelölt
internetes oldalon) jelezni, hogy a termék milyen további pénzügyi intézményeknél érhetõ el.

I. 6. Az adatszolgáltatás határideje
A termékekre vonatkozó adatszolgáltatást eseti jelentés keretében kell teljesíteni. Eseti jelentés: ha a Felügyelet olyan
esemény bekövetkezése esetén ír elõ adatszolgáltatást, amelynek idõpontja, gyakorisága elõre nem határozható meg.
Az egyes termékek feltételeiben történõ változásról, új konstrukció bevezetésérõl, valamint a meglévõ termék piacról
történõ kivonásáról a Felügyelet részére legkésõbb az érvényesség kezdõnapját megelõzõ munkanapon 20.00 óráig
kell adatot szolgáltatni.
A beküldött adatok naprakészségére vonatkozó teljességi nyilatkozatot (pdf fájl) a tárgyhónapot követõ
5. munkanapig kell a Felügyelet részére megküldeni.

II. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK
II.1. 9HA–9HS, F9HA – F9HS, 25DA – 25DM – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízing
A táblák célja
A táblák célja a Psztv. 10. § (1) bekezdés m) pontjában foglalt felügyeleti közzétételi kötelezettség teljesítése és
a szolgáltatók hitelezési tevékenységére irányadó jogszabályoknak való megfelelés ellenõrzése érdekében a pénzügyi
intézmény által fogyasztók részére forgalmazott hitel- és lízingtermékek fõbb paramétereinek bemutatása.
Általános szabályok
Amennyiben a fogyasztó által igénybe vett hitel- és lízingtermékhez kapcsolódó kondíciók megállapítása nem
a pénzügyi intézmény hirdetményében közzétett általános feltételek szerint történik (például saját dolgozók részére
nyújtott kölcsön), akkor a terméket nem kell szerepeltetni a táblákban. Szintén nem kell a táblákban szerepeltetni
a kézizálog-kölcsön termékeket sem.
Azokban az esetekben, amikor a pénzügyi intézmény nem rögzíti a hitelkonstrukcióhoz tartozó minimum és
maximum értéket Üzletszabályzatában, Hirdetményében (pl. igényelhetõ kölcsönösszegnél, futamidõnél), akkor
a napi gyakorlatban elõforduló minimális és maximális értéket kell feltüntetni.
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Ügyleti kamat és THM számítás
Amennyiben a hiteltermék referencia kamathoz (pl. 3 havi BUBOR) kötött és más feltételekben nem történik változás,
akkor a kamatbázis változás miatti kamat és THM értékeket csak negyedévente kötelezõ megküldeni, azzal, hogy adott
negyedévben a megelõzõ negyedév utolsó hónapjának 1. napján fennálló kamatbázis alapján számított kamat és
THM szerepelhet az termékadatokban. Az alapul vett referencia kamat vonatkozási napját a kamatozásra irányuló
megjegyzések között kell feltüntetni.
Deviza árfolyamváltozás miatti THM módosításról – amennyiben egyéb feltételekben változás nem történik – szintén
negyedévente kell legalább frissített adatot közölni. A számításnál a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról,
számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet elõírása szerint kell eljárni, és a THM-hez kapcsolódó
megjegyzés cellában a számításnál figyelembe vett devizaárfolyam érvényességi napját meg kell adni.
A pénzügyi intézmény által a problémássá vált hiteleknél a tartozás rendezése érdekében nyújtott hiteleket is fel kell
tüntetni. Amennyiben a tartozás rendezése céljából nyújtott hitel mögé ingatlan fedezet kerül biztosítékként
bevonásra, akkor azt a 9HJ (F9HJ, 25DJ) táblában, ingatlan fedezet bevonása nélküli konstrukció esetén
az adósságrendezõ hitelt a 9HK (F9HK, 25DK) táblában kell feltüntetni.
Azokat, a pénzügyi intézmény által késedelmes teljesítés kapcsán – a késedelmi kamaton felül – felszámított
díjtételeket, amelyek felszámítására a pénzügyi intézmény szerzõdés, ÁSZF, Hirdetmény stb. alapján jogosult,
a Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek között kell bemutatni. A törvény alapján fizetendõ egyéb,
a végrehajtással kapcsolatos költségeket pl. illeték, végrehajtó költsége nem kell szerepeltetni. Amennyiben azonban
a pénzügyi intézmény a végrehajtási költségekre elõzetesen például a szerzõdésben vagy hirdetménybe fix költséget
határoz meg pl. teljes tõketartozás 20%-a, akkor azok összegét a terméktáblában be kell mutatni.
9HA, F9HA, 25DA – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Áruhitel
A jelentés vonatkozásában áruhitelnek a fogyasztási kölcsön azon típusa minõsül, amely kölcsönt a fogyasztó
elsõsorban konkrét fogyasztási cikkek vagy szolgáltatások megvásárlásához, illetve igénybevételéhez, általában
a vásárlás helyén, a megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás megszerzése, illetve elérése érdekében vesz
igénybe.
A termékváltozatok, kapcsolódó információk bemutatása
Amennyiben egy termékhez az áruhitel devizaneme, kamatozás típusa (fix, változó), szempontok alapján alternatív
lehetõség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
Figyelemmel az áruhitelek sokszínûségére és speciális jellemzõire (kereskedõnként és finanszírozandó termékenként
eltérõ kondíciókkal igényelhetõek, jelentõs szerepük van a gyorsan változó akciós lehetõségeknek)
– a termékvariációk számosságának optimalizálása érdekében – lehetõség van az árszintben nem túlzottan eltérõ
egyes hiteltermék változatokat ún. „összevont” konstrukcióként bemutatni, illetve az egyes sztenderd termékek
bemutatásánál jelezni a lehetséges kismértékû eltéréseket.
Ilyen eset lehet az, amikor egy adott ismérv (pl. hitelösszeg, futamidõ, hitelbírálat alapján meghatározott
ügyfél-kategória) alakulásától függõen különbözõ kamatláb szintek lehetségesek. Ilyenkor a jellemzõ
kamattartomány (h2) és h3) cellák) bemutatása mellett – az adatok értelmezését segítendõ – rövid magyarázatot kell
feltüntetni a h6) cellában. (pl. „Az ügyleti kamatláb a választott futamidõtõl/összegtõl/hitelbírálattól függõen kerül
meghatározásra.”)
Nem szükséges külön termékvariációként feltüntetni azon konstrukcióváltozatokat sem, ahol csak a fizetési mód
(bankszámláról, csekken történõ fizetés), törlesztési lehetõségek, kedvezmények, illetve egyes díjtételek különböznek
bizonyos feltételek alapján. Ezen jellemzõkre vonatkozó megjegyzések is megtehetõk a jelzett helyeken.
A kért adatok mellett további tájékozódási forrás is jelezhetõ (pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény
tartalmaz.”). Közölhetõ a termék elérhetõségeire történõ utalás is az n) Egyéb megjegyzés cellában (pl. „Az érintett
kereskedések listája megtalálható honlapunkon.”).
Az összes említett esetben, így „összevont termék” bemutatása esetén is, meg kell jelölni a kereskedelmi
kommunikációban szereplõ THM-et az arra szolgáló numerikus cellában. Az adatot a teljes hiteldíj mutató
meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet által meghatározott feltételû hiteltípusra,
amennyiben a pénzügyi intézmény az adott hiteltípust adott feltételek mellett nem nyújt, akkor a hiteltípusra létezõ
legközelebbi összeggel és futamidõvel kell meghatározni. (Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek
esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemzõ konstrukció-típushoz tartozó értéket kell ebben
a cellában feltüntetni.)
A kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM és ügyleti kamat értékek számításához fûzendõ magyarázat a g4) és
h6) cellákban tüntetendõ fel.
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A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy a termék elnevezése mellett egyértelmûen jelenjen meg a variációkat
megkülönböztetõ jellemzõre, a konstrukció „összevont” jellegére való utalás is.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában az áruhitel-konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérõ
alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), a megkülönböztetõ jellemzõt javasolt feltüntetni a termék,
termékvariáció megnevezésében is. Ha adott hitelkonstrukció keretében csak meghatározott termék/szolgáltatás
finanszírozható, akkor a termék megnevezésében kell utalni a felhasználás céljára.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben az áruhitel
igénybe vehetõ forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy termékvariációként
kell feltüntetni.
A d1)–d2) Futamidõ (min. és max.) cellákban a futamidõ minimális és maximális hosszát kell hónapokban
(numerikusan, egész számban) megadni. (Amennyiben a futamidõ egy meghatározott fix idõszak lehet csak, akkor
annak a hónapokban megadott idõtartamát kell feltüntetni a d1) és d2) cellákban is.)
Az e1)–e2) Igényelhetõ kölcsönösszeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhetõ
hitelösszeget kell feltüntetni forintban, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül. Devizahitelek
esetében, amennyiben az igényelhetõ hitelösszeg devizában meghatározott, az átváltás árfolyama az egyéb
megjegyzéseknél az n) Egyéb megjegyzés cellában jelezhetõ.
Az f) cellában kell megadni az elvárt önerõ minimális mértékét. Amennyiben az önerõ mértéke pl.
a termék/szolgáltatás vételára függvényében változó, az önerõ mértéke sávosan is megadható.
A g1)–g3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet
elõírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két
tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
A g1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi
kommunikációra vonatkozó elõírásainál meghatározott feltételû hitelt kell alapul venni. Olyan további tulajdonságok
tekintetében, amelyek esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemzõ konstrukció-típushoz tartozó
értéket kell ebben a cellában feltüntetni.
A g2)–g3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhetõ hitellehetõségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb
THM mértéket kell feltüntetni. Összevont konstrukció esetén is minden egyedi termékre meg kell határozni
a minimum és maximum THM értékeket, majd ezek közül a legkisebb minimum THM értéket a g2), a legnagyobb
maximum THM értéket a g3) cellában megadni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket a g4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM
számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint a THM számításánál
figyelembe veendõ egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerûen.
A h1)–h6) cellákban kell tájékoztatást adni az áruhitel-konstrukció kamat adatairól.
A h1) Kamatozás típusa cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt „fix”
vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges megjegyzéseket (pl. kamatperiódus hossza) a h6)
cellában lehet megtenni.
A h2)–h3) cellában a minimális és maximális ügyleti kamat éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel
feltüntetése nélkül). A kamat minimális és maximális mértékéhez fûzendõ esetleges rövid magyarázat az h6) cellában
tüntetendõ fel.
A h4) cellában kell feltüntetni, ha a pénzügyi intézmény kamatbázist alkalmaz, pl. 3 havi BUBOR.
A h5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó alap kamat felár/marge szerepeltetendõ, valamint ha a pénzügyi
intézmény további (kockázati) felárakat alkalmaz, akkor annak mértékét is itt kell százalékos formában megadni.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötõdik, a h4)–h5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A h6) cellában jeleníthetõk meg a kamatozáshoz kapcsolódó egyéb megjegyzések (pl. „Az ügyleti kamatláb
a választott futamidõtõl/összegtõl/hitelbírálattól függõen kerül meghatározásra.” stb.).
Az i1)–i2) cellákban a kezelési költség mértékét és megfizetésének módját kell bemutatni. Az i1) cellában tüntetendõ
fel a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség alapja és éves mértéke százalékosan vagy összegszerûen
(pl. jóváhagyott hitelösszeg 2%-a). Az i2) cellában kell megadni a kezelési költség megfizetésének módját (pl. „havonta
esedékes, a törlesztõrészlettel együtt fizetendõ”, „vásárláskor esedékes, egyszeri kezelési költség”). Amennyiben
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az intézmény adminisztrációs, vagy más megnevezéssel kezelési költség jellegû díjat számol fel, azt is az i1)–i2)
cellákban kell feltüntetni.
A j) cellában kell tételenként összegszerûen vagy százalékos mértékben bemutatni a hitelfelvevõ által a hitel
folyósításáig fizetendõ és az azt követõen, a futamidõ alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan
költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló
kormányrendelet elõírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs
nevesítve.
A k) cellában kell feltüntetni a hitel folyósításának és törlesztésének jellemzõit, mint például a devizában folyósítás,
vagy törlesztés lehetõségét, a törlesztés módját, illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja,
a halasztott fizetés lehetõsége.
Az l1)–l3) cellákban a szerzõdésmódosítással kapcsolatos díjakat kell bemutatni összegszerûen vagy százalékos
mértékben, a díjfelszámítás alapjának feltüntetésével együtt. Az l1) cellában ki kell emelni a teljes elõtörlesztéssel
(végtörlesztéssel) összefüggõen fizetendõ díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel
összefüggõ díj mértékét, illetve összegét az l2) cellában kell megadni pl. elõtörlesztés stb. A nem pénzügyi teljesítéssel
összefüggõ szerzõdésmódosítás mértékét, illetve összegét az l3) cellában kell feltüntetni pl. fizetési átütemezés,
fedezetmódosítás.
Az m1)–m2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az m1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi
kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), az m2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig
az egyéb, késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja,
kintlévõség-kezelési eljárás költsége megnevezéssel és mértékkel együtt).
Az n) cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ cellákban nem
kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható például a további biztosítékok kérése, illetve az önerõre vonatkozó
elõírások, minimális vételár, illetve feltüntethetõ itt a hitelterméket értékesítõ hitelközvetítõk megnevezése is,
valamint az értékesítés helyére történõ utalás is.
Az o1)–o5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
Az o1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék
(„igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
Az o2) cellában a hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha
a feltüntetett akciós lehetõségek egyidejû igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
Az o3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az o4)–o5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
az o5) cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
A p) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak
hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
9HC, F9HC, 25DC – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjármûlízing
A jelentés vonatkozásában gépjármûlízing a fogyasztók részére új és használt személygépkocsik és rendszámozható
motorkerékpár megvásárlásához kínált azon finanszírozási forma, amelynek során a lízingbeadó pénzügyi intézmény
a jármûvet adásvételi szerzõdéssel megvásárolja az eladótól és egy lízingszerzõdéssel lízingbe adja a lízingbevevõnek
azzal, hogy a futamidõ végéig, illetve az esetleges végtörlesztésig a gépjármû tulajdonjogát a pénzügyi intézmény
fenntartja. (A forgalmi engedély szerinti tulajdonos a lízingbeadó pénzügyi intézmény, míg a szerzõdésbõl eredõ
kötelezettségek teljesítéséig a lízingbevevõ, mint üzembetartó kerül bejegyzésre.)
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját gépjármû lízing-konstrukciók jellemzõ adatait.
Amennyiben egy termékhez a lízing típusa, lízing tárgya, devizanem, kamatozás típusa (fix, változó) szempontok
alapján alternatív lehetõség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy egyértelmûen jelenjen meg a terméket/termékvariációkat
megkülönböztetõ jellemzõre való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
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A b) cellában kell a lízing-konstrukció teljes megnevezését szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérõ
alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék
megnevezésében is.
A c) Lízing típusa cellában meg kell jelölni, hogy a termék „zárt végû” vagy „nyílt végû” pénzügyi lízing. Zártvégû
pénzügyi lízing esetén a lízingbe vevõ az összes szerzõdéses kötelezettsége teljesítésével megszerzi a gépjármû
tulajdonjogát, a futamidõ alatt pedig tulajdonjog fenntartással szerepel a gépjármû törzskönyvében. Nyíltvégû
pénzügyi lízing esetén a lízingbe vevõ az összes tartozás kiegyenlítését követõen vételi opcióval és vevõkijelölési
joggal rendelkezik.
A d) Lízing tárgya cellában a lízingfinanszírozás tárgyát aszerint kell megkülönböztetni, hogy az „új gépjármû” vagy
„használt gépjármû” vásárlásához kapcsolódik.
Az e) Devizanem cellában kell megjelölni a lízing nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a lízing
termék igénybe vehetõ forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy
termékvariációként kell feltüntetni.
Az f1)–f2) Futamidõ (min. és max.) cellában kell szerepeltetni a futamidõ minimális és maximális hosszát. A futamidõt
hónapokban (numerikusan, egész számban) kell megadni. (Amennyiben a futamidõ egy meghatározott fix idõszak
lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott idõtartamát kell feltüntetni az f1)–f2) cellákban is.) A futamidõ
meghatározásához kapcsolódó megjegyzések a p) Egyéb megjegyzések cellában tüntethetõk fel (pl. „A max. futamidõ
hosszát befolyásolja a személygépkocsi maximális életkora szerzõdéskötéskor, illetve futamidõ végén.”).
A g1)–g2) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhetõ finanszírozási összeget kell feltüntetni forintban
(numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül).
A h1)–h2) cellákban kell megadni a finanszírozás maximális arányát meghatározó adatokat. A h1) cellában kell
feltüntetni az igénybe vehetõ maximális finanszírozási összeg meghatározásának alapjául szolgáló értéket (pl. vételár,
nettó érték, Eurotax érték) és a h2) cellában a kapcsolódó százalékos mértéket (pl. 60).
Az i) cellában kell megjelölni a maradványérték maximális százalékos mértékét.
A j1)–j3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet
elõírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két
tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
A j1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi
kommunikációra vonatkozó elõírásainál meghatározott feltételû terméket kell alapul venni. Olyan további
tulajdonságok tekintetében, amelyek esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemzõ
konstrukció-típushoz tartozó értéket kell ebben a cellában feltüntetni.
A j2)–j3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhetõ lízinglehetõségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb
THM mértéket kell feltüntetni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket a j4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM
számításánál figyelembe vett kamat éves mértékét, valamint a THM számításánál figyelembe veendõ egyéb költség és
díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerûen.
A k1)–k6) cellákban kell tájékoztatást adni a lízing-konstrukció kamat adatairól.
A k1) cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt fix vagy változó.
A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges további megjegyzéseket a k6) cellában lehet megtenni (pl. változó
kamatozás esetén a kamatperiódus hossza).
A k2)–k3) cellákban az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel
feltüntetése nélkül).
A k4) cellában a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatbázist kell feltüntetni pl. 3 havi BUBOR.
A k5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó alap kamatfelár/marge szerepeltetendõ, illetve, ha az intézmény
alkalmaz további (kockázati) felárat, annak mértékét kell százalékos formában megadni. Amennyiben a konstrukció
nem kamatbázishoz kötõdik, a k4)–k5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A k4)–k5) cellákhoz fûzendõ magyarázat feltüntethetõ a k6) cellában.
A k6) cella alkalmazható a kamatozásra vonatkozó további szöveges információk feltüntetésére is.
Az l) cellában kell tételes bemutatással, felsorolással szerepeltetni összegszerûen vagy százalékos mértékben
a lízingbevevõ által a folyósításig fizetendõ és az azt követõen, a futamidõ alatt, illetve az ügylet lezárásához
kapcsolódó minden olyan költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és
közzétételérõl szóló kormányrendelet elõírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat
egyéb celláiban sincs nevesítve.
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Az m) cellában kell feltüntetni a folyósítás és törlesztés jellemzõit, mint például a devizában folyósítás vagy törlesztés
lehetõségét, a törlesztés módját (annuitásos, csak kamatfizetés havonta-futamidõ végi tõketörlesztés stb.), illetve
hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az n1)–n3) cellákban a szerzõdésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni összegszerûen vagy százalékos
mértékben. Az n1) cellában ki kell emelni a teljes elõtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggõen fizetendõ díj(ak)
mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggõ díj mértékét, illetve összegét az n2) cellában
kell megadni pl. elõtörlesztés stb. A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggõ szerzõdésmódosítás mértékét, illetve
összegét az n3) cellában kell feltüntetni (pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás, átvállalás).
Az o1)–o2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az o1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi
kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), az o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb
késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja,
kintlévõség-kezelési eljárás költsége).
A p) cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ cellákban nem kerültek
bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható pl. a további biztosítékok kérése, jármû életkorára vonatkozó elõírások
szerzõdéskötéskor, szerzõdés lejáratakor, biztosítással kapcsolatos elõírások, illetve jelezhetõ, ha az adott termékhez
fix havidíjas törlesztés kapcsolódik stb.
A q1)–q5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
A q1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”),
akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
A q2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetõségek egyidejû
igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
A q3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
A q4)–q5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
a q5) cellába ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
Az r) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak
hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
9HG, F9HG, 25DG – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjármûhitel
A jelentés vonatkozásában gépjármûhitel a fogyasztók részére új és használt személygépkocsik és rendszámozható
motorkerékpár megvásárlásához fogyasztónak nyújtott hitel. Itt kell feltüntetni a nem közvetlenül a gépjármû
adásvételekor nyújtott hitelkonstrukciókat is (pl. hitellevél alapján történõ finanszírozás). Nem ebben, hanem a 9HK
táblában kell szerepeltetni a gépjármûhitel kiváltásához, illetve a saját gépjármû fedezete mellett nyújtott szabad
felhasználású hiteleket.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját gépjármû hitelkonstrukciók jellemzõ adatait.
Amennyiben egy termékhez a gépjármû hitel tárgya, devizanem és kamatozás típusa szempontok alapján alternatív
lehetõség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
Figyelemmel a gépjármû hitelek sokszínûségére és speciális jellemzõire (kereskedõnként és finanszírozandó
termékenként eltérõ kondíciókkal igényelhetõek, jelentõs szerepük van a gyorsan változó akciós lehetõségeknek)
– a termékvariációk számosságának optimalizálása érdekében – lehetõség van az árszintben nem túlzottan eltérõ
egyes hiteltermék változatokat ún. „összevont” konstrukcióként bemutatni, illetve az egyes sztenderd termékek
bemutatásánál jelezni a lehetséges kismértékû eltéréseket.
Ilyen eset lehet az, amikor egy adott ismérv (pl. hitelösszeg, futamidõ, hitelbírálat alapján meghatározott
ügyfél-kategória) alakulásától függõen különbözõ kamatláb szintek lehetségesek. Ilyenkor a jellemzõ
kamattartomány (i2) és i3) cellák) bemutatása mellett – az adatok értelmezését segítendõ – rövid magyarázatot kell
feltüntetni az i6) cellában. (pl. „Az ügyleti kamatláb a választott futamidõtõl/összegtõl/hitelbírálattól/biztosítás
meglététõl függõen kerül meghatározásra.”)
Nem szükséges külön termékvariációként feltüntetni azon konstrukcióváltozatokat sem, ahol csak a fizetési mód
(bankszámláról, csekken történõ fizetés), törlesztési lehetõségek, kedvezmények, illetve egyes díjtételek különböznek
bizonyos feltételek alapján. Ezen jellemzõkre vonatkozó megjegyzések is megtehetõk a jelzett helyeken.
A kért adatok mellett további tájékozódási forrás is jelezhetõ (pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény
tartalmaz.”). Közölhetõ a termék elérhetõségeire történõ utalás is az o) Egyéb megjegyzés cellában (pl. „Az érintett
kereskedések listája megtalálható honlapunkon.”).
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Az összes említett esetben, így „összevont termék” bemutatása esetén is, meg kell jelölni a kereskedelmi
kommunikációban szereplõ THM-et az arra szolgáló numerikus cellában. Az adatot a teljes hiteldíj mutató
meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet által meghatározott feltételû hiteltípusra,
amennyiben a pénzügyi intézmény az adott hitelt nem nyújtja adott feltételekkel, akkor a hiteltípusra létezõ
legközelebbi összeggel és futamidõvel kell meghatározni. (Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek
esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemzõ konstrukció-típushoz tartozó értéket kell ebben
a cellában feltüntetni.)
A jelzett kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM és ügyleti kamat értékek számításához fûzendõ magyarázat
a részletes kitöltési útmutatóban jelzett helyeken, h4) és i6) cellákban tüntetendõ fel.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy a termék elnevezése mellett egyértelmûen jelenjen meg a variációkat
megkülönböztetõ jellemzõre, a konstrukció „összevont” jellegére való utalás is.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában kell a hitelkonstrukció teljes megnevezését szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérõ
alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék
megnevezésében is.
A c) Gépjármûhitel tárgya cellában a finanszírozás tárgyát aszerint kell megkülönböztetni, hogy az „új gépjármû” vagy
„használt gépjármû” vásárlásához kapcsolódik.
A d) Devizanem cellában kell megjelölni a kölcsön nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben
a hiteltermék igénybe vehetõ forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy
termékvariációnként kell feltüntetni.
Az e1)–e2) Futamidõ (min. és max.) cellában kell szerepeltetni a futamidõ minimális és maximális hosszát. A futamidõt
hónapokban (numerikusan, egész számban) kell megadni. (Amennyiben a futamidõ egy meghatározott fix idõszak
lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott idõtartamát kell feltüntetni az e1)–e2) cellákban is.) A futamidõ
meghatározásához kapcsolódó megjegyzések az o) Egyéb megjegyzések cellában tüntethetõk fel (pl.
személygépkocsi maximális életkora szerzõdéskötéskor, illetve futamidõ végén).
Az f1)–f2) Igényelhetõ kölcsönösszeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhetõ finanszírozási
összeget kell feltüntetni forintban, numerikus egész számban a pénznem megjelölése nélkül. Ha a maximálisan
finanszírozható összeg nagyságát befolyásolja az önrész mértéke, akkor az f2) cellában az adott terméknél
a legmagasabb önrészhez tartozó összeget kell feltüntetni. (A finanszírozási összeghez kapcsolódó megjegyzések
az o) cellában feltüntethetõk.)
A g) cellában kell megjelölni a gépjármû megvásárlásánál elvárt önerõ minimális mértékét százalékos formában
(pl. 20). Összevont konstrukció esetén a minimális önerõ mértéke sávosan is megadható.
A h1)–h3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet
elõírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan két
tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
A h1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi
kommunikációra vonatkozó elõírásainál meghatározott feltételû hitelt kell alapul venni.
A h2)–h3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhetõ hitellehetõségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb
THM mértéket kell feltüntetni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket a h4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM
számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint a THM számításánál
figyelembe veendõ egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerûen.
Az i1)–i6) cellákban kell tájékoztatást adni a hitelkonstrukció kamat adatairól.
Az i1) cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt fix vagy változó.
A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges további megjegyzéseket az i6) cellában lehet megtenni (pl. változó
kamatozás esetén kamatperiódus hossza).
Az i2)–i3) cellákban az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni
(% jel feltüntetése nélkül).
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Az i4) cellában a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatbázist kell feltüntetni pl. 3 havi BUBOR.
Az i5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó alap kamatfelár/marge szerepeltetendõ, illetve ha az intézmény
alkalmaz további (kockázati) felárat, annak mértékét kell százalékos formában megadni. Amennyiben a konstrukció
nem kamatbázishoz kötõdik, az i4)–i5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
Az i4)–i5) cellákhoz fûzendõ magyarázat feltüntethetõ az i6) cellában.
Az i6) cella alkalmazható a kamatozásra vonatkozó további szöveges információk feltüntetésére is.
A j1)–j2) cellákban a kezelési költség mértékét és megfizetés módját kell bemutatni. A j1) cellában tüntetendõ fel
a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség alapja és az éves mértéke százalékosan vagy összegszerûen
(pl. jóváhagyott hitelösszeg 2%-a). A j2) cellában kell megadni a kezelési költség megfizetésének módját (pl. „havonta
esedékes, a törlesztõrészlettel egyidejûleg”, „folyósításkor esedékes, egyszeri kezelési költség”). Amennyiben
az intézmény adminisztrációs, vagy más megnevezéssel kezelési költség jellegû díjat számol fel, azt is a j1)–j2)
cellákban kell feltüntetni.
A k) cellában kell tételes bemutatással, felsorolással szerepeltetni összegszerûen vagy százalékos mértékben
a fogyasztó által a kölcsön folyósításáig és azt követõen, a futamidõ alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó
minden olyan költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló
kormányrendelet elõírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs
nevesítve.
Az l) cellában kell feltüntetni a folyósítás és törlesztés jellemzõit, mint például a devizában folyósítás, vagy törlesztés
lehetõségét, a törlesztés módját, illetve, hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az m1)–m3) cellákban a szerzõdésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni összegszerûen vagy százalékos
mértékben. Az m1) cellában ki kell emelni a teljes elõtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggõen fizetendõ díj(ak)
mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggõ díj mértékét, illetve összegét az m2) cellában
kell megadni pl. elõtörlesztés stb. A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggõ szerzõdésmódosítás mértékét, illetve
összegét az m3) cellában kell feltüntetni (pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás, átvállalás).
Az n1)–n2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az n1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi
kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), az n2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb
késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja,
kintlévõség-kezelési eljárás költsége).
Az o) cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ cellákban nem
kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható pl. a további biztosítékok kérése, jármû életkorára vonatkozó
elõírások szerzõdéskötéskor, szerzõdés lejáratakor, biztosítással kapcsolatos elõírások.
A p1)–p5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
A p1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”),
akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
A p2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetõségek egyidejû
igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
A p3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
A p4)–p5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, a p5)
cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
A q) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak
hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
9HH, F9HH, 25DH – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Hitelkártyák
A jelentés vonatkozásában hitelkártya terméknek minõsül a pénzügyi intézmény és a kártyabirtokos közötti
szerzõdésben meghatározott mértékû hitelkerethez kapcsolódó termék, amely egyenlegét egy hitelszámlán tartják
nyilván.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját hitelkártya-konstrukciók jellemzõ adatait.
Amennyiben egy termékhez a kártya típusa, devizanem szempontok alapján alternatív lehetõség kapcsolódik, akkor
azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy a termék elnevezése mellett egyértelmûen jelenjen meg a variációkat
megkülönböztetõ jellemzõre való utalás is.
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A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a hitelkártya-konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérõ
alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék
megnevezésében is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben
a hiteltermék igénybe vehetõ forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy
termékvariációnként kell feltüntetni.
A d) Kártya típusa cellában kell szerepeltetni a kártya típusát, (dombornyomott, elektronikus, charge, ikermárkás stb.)
így ebben a cellába egy kártyához több meghatározás is kapcsolódhat.
Az e) cellában kell feltüntetni a kártya érvényességi idejét években kifejezve.
Az f1)–f2) cellákban kell megadni a hitelkártya kapcsán igényelhetõ minimális és maximális hitelkeret összegét
forintban, numerikus egész számban, a pénznem megjelölése nélkül. Devizahitelek esetében, amennyiben
az igényelhetõ hitelösszeg devizában meghatározott, az átváltás árfolyama az egyéb megjegyzéseknél az r) cellában
jelezhetõ.
A g) cellában kell szerepeltetni a kamatmentes idõszak maximális idejét napokban kifejezve.
A h) cellában kell szerepeltetni a havonta fizetendõ minimális törlesztõrészlet értékét összegszerûen vagy
százalékosan (pl. a felhasznált hitelkeret 5%-a, min. 2000 Ft).
Az i1)–i3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet
elõírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két
tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
Az i1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi
kommunikációra vonatkozó elõírásainál meghatározott feltételû hitelt kell alapul venni.
Az i2)–i3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhetõ hitelösszegek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb THM
mértéket kell feltüntetni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket az i4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM
számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint a THM számításánál
figyelembe veendõ egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerûen.
A j) cellában az ügyleti kamat éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (százalékjel feltüntetése nélkül).
A k1) cellában a fõkártya normál éves díját kell feltüntetni a felszámítás devizanemében a k2) cellában a devizanem
megjelölésével. A k3) cellában kell megjeleníteni a hitelkártya normál éves díjától eltérõ, bármely idõszakban
felszámított éves díját a felszámítás devizanemében és devizanem megjelölésével.
Az l1)–l2) cellákban kell szerepeltetni a külföldi és belföldi készpénzfelvétel díját (pl. 3%, min. 1000 Ft, vagy
2000 Ft + 2%).
Az m1) cellában kell feltüntetni a kártyaletiltás díját a felszámítás devizanemében, az m2) cellában a devizanem
megjelölésével.
Az n) cellában kell szerepeltetni a kártya normál idejû, illetve sürgõsségi pótlásának díjait a felszámítás devizanemében
a devizanem megjelölésével.
Az o1)–o2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az o1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi
kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat + x%), az o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig
az egyéb, késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja,
kintlévõség-kezelési eljárás költsége).
A p) cellában kell szerepeltetni a hitelkeret túllépésének díját, illetve feltüntetni, ha a hitelkeret túllépése nem
lehetséges.
A q) Egyéb díjak cellában kell szerepeltetni a pénzügyi intézmény részére – a futamidõ alatt, illetve az ügylet
lezárásához kapcsolódó – szerzõdésszerû teljesítéshez fûzõdõ, még fel nem sorolt egyéb díjak rövid megnevezését és
mértékét.
Az r) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ
cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ebben a cellában kell feltüntetni például a hitelkeret maximális
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mértékét meghatározó egyéb feltételeket, illetve a hitelkártya nemzetközi elszámolásával kapcsolatos tudnivalókat
(elszámolás devizaneme stb.).
Az s) cellában a hitelkártyához kapcsolódó speciális kedvezményeket, jellegzetességeket kell feltüntetni (pl. vásárlási
kedvezmény, speciális lehetõségek, támogatások stb.)
A t1)–t4) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
A t1) cellában kell – igen vagy nem válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”),
akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
A t2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetõségek egyidejû
igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
A t3)–t4) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, a t4)
cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
Az u) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak
hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
9HI, F9HI, 25DI – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlanlízing
A jelentés vonatkozásában ingatlanlízing a fogyasztók részére új építésû és használt lakóingatlanok, üdülõingatlanok,
a lakóingatlanhoz kapcsolódó kiegészítõ ingatlanok (garázs, tároló, gépkocsi beálló), valamint építési telek
megvásárlásához kínált azon finanszírozási forma, amelynek során a lízingbeadó pénzügyi intézmény az ingatlant
adásvételi szerzõdéssel megvásárolja az eladótól, és egy lízingszerzõdéssel lízingbe adja a lízingbevevõnek azzal, hogy
a futamidõ végéig, illetve az esetleges végtörlesztésig az ingatlan tulajdonjogát a pénzügyi intézmény fenntartja.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját lakáslízing-konstrukciók jellemzõ adatait.
Amennyiben egy termékhez a lízing típusa, lízing tárgya, devizanem, kamatozás típusa (fix, változó) szempontok
alapján alternatív lehetõség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy egyértelmûen jelenjen meg a variációkat megkülönböztetõ jellemzõre
való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) Megnevezés cellában kell a lízingkonstrukció teljes megnevezését szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció
eltérõ alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék
megnevezésében is.
A c) Lízing típusa cellában meg kell jelölni, hogy a termék „zárt végû” vagy „nyílt végû” pénzügyi lízing. Zártvégû
pénzügyi lízing esetén a lízingbe vevõ az összes szerzõdéses kötelezettsége teljesítésével megszerzi az ingatlan
tulajdonjogát, a futamidõ alatt pedig tulajdonjog fenntartással szerepel az ingatlan tulajdoni lapján, nyíltvégû
pénzügyi lízing esetén a lízingbe vevõ az összes tartozás kiegyenlítését követõen vételi opcióval és vevõkijelölési
joggal rendelkezik.
A d) Lízing tárgya cellában a lízingfinanszírozás tárgyát aszerint kell megkülönböztetni, hogy az „új ingatlan” vagy
„használt ingatlan” vásárlásához kapcsolódik.
Az e) Devizanem cellában kell megjelölni a lízing nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a lízing
termék igénybe vehetõ forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy
termékvariációként kell feltüntetni.
Az f1)–f2) Futamidõ (min. és max.) cellákban kell szerepeltetni a futamidõ minimális és maximális hosszát. A futamidõt
hónapokban (numerikusan, egész számban) kell megadni. [Amennyiben a futamidõ egy meghatározott fix idõszak
lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott idõtartamát kell feltüntetni az f1)–f2) cellákban is.]
A g1)–g2) Igényelhetõ finanszírozási összeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhetõ
finanszírozási összeget kell feltüntetni forintban, numerikus egész számban, a pénznem megjelölése nélkül.
A h1)–h2) cellákban kell megadni a finanszírozás maximális arányát meghatározó adatokat. A h1) Alapja cellában kell
feltüntetni az igénybe vehetõ maximális finanszírozási összeg meghatározásának alapjául szolgáló ingatlan értéket
(piaci érték, likvidálási érték, hitelbiztosítéki érték) és az h2) cellában a kapcsolódó százalékos mértéket (pl. 60). Mivel
a tájékoztatás a fogyasztók számára készül, ezt a szövegezésnél figyelembe kell venni (pl. szakmai rövidítések
lehetséges mellõzése).
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Az i) cellában kell megjelölni a maradványérték maximális százalékos mértékét.
A j1)–j3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet
elõírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két
tizedes pontossággal % jel feltüntetése nélkül.
A j1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi
kommunikációra vonatkozó elõírásainál meghatározott feltételû terméket kell alapul venni.
A j2)–j3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhetõ lízinglehetõségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb
THM mértéket kell feltüntetni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket a j4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM
számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét, valamint a THM számításánál figyelembe veendõ
egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerûen.
A k1)–k5) cellákban kell tájékoztatást adni a lízingkonstrukciók kamat adatairól.
A k1) cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt „fix” vagy „változó”.
A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges további megjegyzéseket a k6) cellában lehet megtenni
(pl. a kamatperiódus hossza 6 hónap).
A k2)–k3) cellákban az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni
(% jel feltüntetése nélkül).
A k4) cellában a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatbázist kell feltüntetni pl. 3 havi BUBOR.
A k5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó alap kamatfelár/marge szerepeltetendõ, valamint ha az intézmény
alkalmaz további (kockázati) felárat, akkor annak mértékét is itt kell százalékos formában megadni. Amennyiben
a konstrukció nem kamatbázishoz kötõdik, a k4)–k5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A k6) cella alkalmazható a kamatozásra vonatkozó további szöveges információk feltüntetésére is.
Az l) cellában kell tételes bemutatással, felsorolással szerepeltetni összegszerûen vagy százalékos mértékben
a lízingbevevõ által a folyósításig fizetendõ és az azt követõen, a futamidõ alatt, illetve az ügylet lezárásához
kapcsolódó minden olyan költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és
közzétételérõl szóló kormányrendelet elõírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat
egyéb celláiban sincs nevesítve.
Az m) cellában kell feltüntetni a folyósítás és törlesztés jellemzõit, mint például a devizában folyósítás, vagy törlesztés
lehetõségét, a törlesztés módját (annuitásos, csak kamatfizetés havonta-futamidõ végi tõketörlesztés stb.), illetve
hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az n1)–n3) cellákban a szerzõdésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni összegszerûen vagy százalékos
mértékben. Az n1) cellában ki kell emelni a teljes elõtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggõen fizetendõ díj(ak)
mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggõ díj mértékét, illetve összegét az n2) cellában
kell megadni pl. elõtörlesztés stb. A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggõ szerzõdésmódosítás mértékét, illetve
összegét az n3) cellában kell feltüntetni (pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás, átvállalás).
Az o1)–o2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az o1) Késedelmes kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi
kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), az o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb
késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja,
kintlévõség-kezelési eljárás költsége).
A p) Egyéb megjegyzés cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ
cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható pl. a további biztosítékok kérése, óvadéki betét
szükségessége, magasabb finanszírozási arány feltételei stb.
A q1)–q5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
A q1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”),
akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
A q2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetõségek egyidejû
igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
A q3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
A q4)–q5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes, a q5)
cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
Az r) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak
hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
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9HJ, F9HJ, 25DJ – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel
A jelentés vonatkozásában szabad felhasználású jelzáloghitel terméknek minõsül az ingatlanon alapított jelzálog
fedezete mellett, felhasználási célhoz nem kötötten fogyasztónak folyósított hitel. Itt kell feltüntetni az ingatlan célú
hitel kiváltására folyósított jelzáloghitelek fõbb adatait is. Nem kell szerepeltetni a devizakölcsönök törlesztési
árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján nyújtott
gyûjtõszámlahiteleket azok speciális jellege és igénylési körülményei miatt.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját szabad felhasználású
jelzáloghitel-konstrukciók jellemzõ adatait. A termékvariációk számosságának optimalizálása érdekében célszerû
„összevont” konstrukcióként bemutatni az – egyes megkülönböztetõ ismérvek alapján egyébként részleteiben is
megjeleníthetõ, árszintben nem túlzottan eltérõ – hiteltermékeket. Ilyen eset lehet az, amikor az adott ismérv
(pl. hitelösszeg, futamidõ, hitelbírálat alapján meghatározott ügyfél-kategória) alakulásától függõen különbözõ
kamatláb szintek lehetségesek.
A konstrukció tekintetében lehetséges kamattartomány a h2)–h3) cellákban tüntetendõ fel. A h6) cellában
a kamatadatok értelmezését rövid magyarázat is segítheti (pl. „A hitel ügyleti kamatlába a választott
futamidõtõl/összegtõl/hitelbírálattól függõen kerül meghatározásra X%–Y% között”; „A kamat éves mértékénél
feltüntetett érték 20 éves futamidejû/5 millió forint összegû, normál kockázati besorolású, egyenletes törlesztésû
hitelre vonatkozik.”). További tájékoztatás elérhetõsége is jelezhetõ (pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény
tartalmaz.”).
Az összes említett esetben, így „összevont termék” bemutatása esetén is, meg kell jelölni a kereskedelmi
kommunikációban szereplõ THM-et az arra szolgáló numerikus cellában. Az adatot a teljes hiteldíj mutató
meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet által meghatározott feltételû hiteltípusra,
amennyiben a pénzügyi intézmény az adott hitelt nem nyújtja adott feltételekkel, akkor a hiteltípusra létezõ
legközelebbi összeggel és futamidõvel kell meghatározni. (Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek
esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemzõ konstrukció-típushoz tartozó értéket kell ebben
a cellában feltüntetni.)
A kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM értékek számításához fûzendõ magyarázat a g4) cellában
tüntetendõ fel.
Nem szükséges külön termékvariációként feltüntetni azon konstrukcióváltozatokat sem, ahol csak a fizetési mód
(bankszámláról, csekken történõ fizetés), törlesztési lehetõségek, kedvezmények, illetve egyes díjtételek különböznek
bizonyos feltételek alapján. Ezen jellemzõkre vonatkozó megjegyzések megtehetõk az érintett ismérvet bemutató
mezõben vagy az n) Egyéb megjegyzés cellában. Ezen túlmenõen további tájékoztatás elérhetõsége is jelezhetõ
(pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény tartalmaz.”).
A konstrukciók megnevezésének feltüntetésénél fontos, hogy egyértelmûen jelenjen meg a variációkat
megkülönböztetõ jellemzõre való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a szabad felhasználású jelzáloghitel-konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. Amennyiben
azonos konstrukció eltérõ alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt
feltüntetni a termék megnevezésénél is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben a szabad
felhasználású jelzáloghitel-termék igénybe vehetõ forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön
termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A d1)–d2) Futamidõ (min. és max.) cellákban kell szerepeltetni a futamidõ minimális és maximális hosszát. A futamidõt
hónapokban (numerikusan, egész számban) kell megadni. (Amennyiben a futamidõ egy meghatározott fix idõszak
lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott idõtartamát kell feltüntetni a d1) és d2) cellákban is.)
Az e1)–e2) Igényelhetõ kölcsönösszeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igénybe vehetõ
hitelösszeget kell feltüntetni forintban, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül. Devizahitelek
esetében, amennyiben az igényelhetõ hitelösszeg devizában meghatározott, az átváltás árfolyama az egyéb
megjegyzéseknél az n) Egyéb megjegyzés cellában jelezhetõ.
Az f1)–f2) Finanszírozás maximális aránya cellákban kell megadni a finanszírozás maximális arányát meghatározó
adatokat. Az f1) Finanszírozás alapja cellában kell feltüntetni az igénybe vehetõ maximális finanszírozási összeg
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meghatározásának alapjául szolgáló ingatlan értéket (hitelbiztosítéki érték, piaci érték) és az f2) Finanszírozás mértéke
(%) cellában a kapcsolódó százalékos mértéket (pl. 60). Mivel a tájékoztatás a fogyasztók számára készül ezt
a szövegezésnél figyelembe kell venni (pl. szakmai rövidítések lehetséges mellõzése).
A g1)–g3) cellákban a teljes hiteldíj meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet elõírásai
szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan két tizedes
pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
A g1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi
kommunikációra vonatkozó elõírásainál meghatározott feltételû hitelt kell alapul venni.
A g2)–g3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhetõ hitelösszegek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb
THM értékeket kell feltüntetni. Összevont konstrukció esetén is minden egyedi termékre meg kell határozni
a minimum és maximum THM értékeket, majd ezek közül a legkisebb minimum THM értéket a g2), a legnagyobb
maximum THM értéket a g3) cellában megadni.
A THM-hez kapcsolódó megjegyzéseket a g4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések cellában kell feltüntetni. Itt kell
tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint
a THM számításánál figyelembe veendõ egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy
összegszerûen.
A h1)–h6) cellákban kell tájékoztatást adni a hitelkonstrukció kamat adatairól.
A h1) Kamatozás típusa cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt „fix”
vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges megjegyzéseket (pl. kamatperiódus hossza) a h6)
cellában lehet megtenni.
A h2)–h3) Kamat éves mértéke (min. és max.) cellákban az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos
mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül). A h2) és h3) cellához fûzendõ magyarázat feltüntethetõ a h6)
cellában.
A h4) cellában kell feltüntetni, ha a pénzügyi intézmény kamatbázist alkalmaz, pl. 3 havi BUBOR.
A h5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó alap kamatfelár/marge szerepeltetendõ, valamint ha a pénzügyi
intézmény további (kockázati) felárakat alkalmaz, akkor annak mértékét is itt kell százalékos formában megadni.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötõdik, a h4)–h5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
Az összevont termékvariációk tekintetében a kamatozással kapcsolatos, illetve a h1)–h5) cellára vonatkozó további
szöveges információk feltüntetése is a h6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések cellában lehetséges.
Az i1)–i5) cellákban a futamidõ alatt folyamatosan felszámítandó kezelési költség alapját, mértékét összegszerûen
vagy százalékos mértékben kell bemutatni. Az i1) Kezelési költség alapja cellában tüntetendõ fel a kezelési költség
felszámításának alapja pl. „ügyfélév elején fennálló tõketartozás”. Az i2)–i5) cellákban kell rögzíteni a pénzügyi
intézmény által felszámítandó kezelési költség éves százalékos mértékét, minimumát, maximumát, illetve tételes
összegét és devizanemét. Amennyiben a futamidõ alatt folyamatosan tételes díj kerül felszámításra ezen a jogcímen,
akkor annak éves mértékét a minimum és maximum összegre vonatkozó cellákban egyaránt fel kell tüntetni (i3) és i4)
cellák).
A j) cellában kell tételenként bemutatni a hitelfelvevõ által a hitel folyósításáig fizetendõ és az azt követõen, a futamidõ
alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költséget, díjat összegszerûen vagy százalékos
mértékben, amelyek a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet
elõírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
A k) Folyósítás és törlesztés jellemzõi cellában kell feltüntetni a folyósítás és törlesztés jellemzõit, mint például
a devizában folyósítás, vagy törlesztés lehetõségét, a törlesztés módját (annuitásos, csak kamatfizetés
havonta-futamidõ végi tõketörlesztés stb.), illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az l1)–l3) cellákban a szerzõdésmódosítással kapcsolatos díjakat összegszerûen vagy százalékos mértékben kell
feltüntetni. Az l1) cellában be kell mutatni a teljes elõtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggõen fizetendõ díj(ak)
mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggõ díj mértékét, illetve összegét az l2) cellában kell
megadni pl. elõtörlesztés stb. A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggõ szerzõdésmódosítás mértékét, illetve összegét
az l3) cellában kell feltüntetni pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás.
Az m1)–m2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az m1) Késedelmes kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi
kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), az m2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig
az egyéb, késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja,
kintlévõség-kezelési eljárás költsége).
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Az n) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ
cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható például a további biztosítékok kérése, finanszírozási
arány meghatározás feltételei, a türelmi idõre vonatkozó elõírások, illetve feltüntethetõ itt a hitelterméket a pénzügyi
intézmény javára, nevében, felelõsségére és kockázatára értékesítõ hitelközvetítõk megnevezése is.
Az o1)–o5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
Az o1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék
(„igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
Az o2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetõségek egyidejû
igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
Az o3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az o4)–o5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
az o5) cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
A p) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak
hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
9HK, F9HK, 25DK – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Személyi kölcsön
A jelentés vonatkozásában személyi kölcsön a fogyasztók részére hitelcélhoz nem kötött, szabad felhasználású,
ingatlanfedezet bevonása nélkül nyújtott fogyasztási kölcsön. Nem ebben, hanem a 9HJ táblában kell jelenteni
az ingatlan jelzálogfedezet bevonása mellett nyújtott személyi kölcsönt, függetlenül a termék megnevezésétõl. Itt kell
azonban bemutatni a gépjármûhitel kiváltásához, valamint a gépjármû fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású
kölcsönt.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját személyi kölcsön-konstrukciók jellemzõ
adatait. Amennyiben egy termékhez a devizanem és kamatozás típusa szempontok alapján alternatív lehetõség
kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
Nem szükséges külön termékvariációként feltüntetni azon konstrukcióváltozatokat, ahol csak a fizetési mód
(bankszámláról, csekken történõ fizetés), törlesztési lehetõségek, kedvezmények, illetve egyes díjtételek különböznek
bizonyos feltételek alapján. Ezen jellemzõkre vonatkozó megjegyzések megtehetõk a kitöltési útmutatóban jelzett
helyeken.
A kért adatok mellett további tájékozódási forrás is jelezhetõ (pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény
tartalmaz.”). Közölhetõ a termék elérhetõségeire történõ utalás is az m) Egyéb megjegyzés cellában.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy a termék elnevezése mellett egyértelmûen jelenjen meg a variációkat
megkülönböztetõ jellemzõre, a konstrukció „összevont” jellegére való utalás is.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában kell a hitelkonstrukció teljes megnevezését szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció eltérõ
alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék
megnevezésében is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a kölcsön nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben
a hiteltermék igénybe vehetõ forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy
termékvariációként kell feltüntetni.
A d1)–d2) Futamidõ (min. és max.) cellákban kell szerepeltetni a futamidõ minimális és maximális hosszát, a d3)
cellában pedig azt, hogy az d1)–d2) cellák értékei hónapban („hó”), vagy hétben („hét”) értendõek (numerikus, egész
számban). Az utóbbi opció a heti törlesztési gyakoriságú hitelek esetén választható. (Amennyiben a futamidõ egy
meghatározott fix idõszak lehet csak, akkor annak a hetekben vagy hónapokban megadott idõtartamát kell feltüntetni
a d1)–d2) cellákban is.)
Az e1)–e2) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhetõ finanszírozási összeget kell feltüntetni forintban,
numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül.
Az f1)–f3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet
elõírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan két
tizedes pontossággal % jel feltüntetése nélkül.
Az f1) cellában a kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi
kommunikációra vonatkozó elõírásainál meghatározott feltételû hitelt kell alapul venni. Amennyiben a pénzügyi
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intézmény az adott hitelt nem nyújtja adott feltételekkel, akkor a hiteltípusra létezõ legközelebbi összeggel és
futamidõvel kell meghatározni. (Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek esetén a jogszabály nem ad
útmutatást, a leginkább jellemzõ konstrukció-típushoz tartozó értéket kell ebben a cellában feltüntetni.)
Az f2)–f3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhetõ hitellehetõségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb
THM mértéket kell feltüntetni.
A THM számításához kapcsolódó megjegyzéseket az f4) cellában kell feltüntetni. Itt kell tételesen megadni a THM
számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint a THM számításánál
figyelembe veendõ egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy összegszerûen.
A g1)–g6) cellákban kell tájékoztatást adni a hitelkonstrukció kamat adatairól.
A g1) cellában kell megadni a kamatozás típusát azaz, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt fix vagy változó.
A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges további megjegyzéseket a g6) cellában lehet megtenni (pl. változtatható
kamatozás, változó kamat esetén kamatperiódus hossza stb.).
A g2)–g3) cellákban az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel
feltüntetése nélkül).
A g4) cellában a pénzügyi intézmény által alkalmazott kamatbázist kell feltüntetni pl. 3 havi BUBOR.
A g5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó kamat felár / marge szerepeltetendõ, illetve ha az intézmény
alkalmaz további (kockázati) felárat, annak mértékét kell százalékos formában megadni. Amennyiben a konstrukció
nem kamatbázishoz kötõdik, a g4)–g5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A g4)–g5) cellához fûzendõ magyarázat is feltüntethetõ a g6) cellában.
A g6) cella alkalmazható a kamatozásra vonatkozó további szöveges információk feltüntetésére is.
A h1)–h2) cellákban a kezelési költség mértékét és megfizetésének módját kell bemutatni. A h1) cellában tüntetendõ
fel a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség alapja és az éves mértéke százalékosan vagy
összegszerûen (pl. jóváhagyott hitelösszeg 2%-a). A h2) cellában kell megadni a kezelési költség megfizetésének
módját (pl. „havonta esedékes, a törlesztõrészlettel egyidejûleg”, „folyósításkor esedékes, egyszeri kezelési költség”).
Amennyiben az intézmény adminisztrációs, vagy más megnevezéssel kezelési költség jellegû díjat számol fel, azt is
a h1)–h2) cellákban kell feltüntetni.
Az i) cellában kell tételes bemutatással, felsorolással szerepeltetni összegszerûen vagy százalékos mértékben
a fogyasztó által a kölcsön folyósításáig és az azt követõen, a futamidõ alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó
minden olyan költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló
kormányrendelet elõírásai szerint a THM számításánál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs
nevesítve.
A j) cellában kell feltüntetni a folyósítás és törlesztés jellemzõit, mint például a devizában folyósítás, vagy törlesztés
lehetõségét, a törlesztés módját, illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
A k1)–k3) cellákban a szerzõdésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni összegszerûen vagy százalékos
mértékben. A k1) cellában ki kell emelni a teljes elõtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggõen fizetendõ díj(ak)
mértékét, illetve összegét. Az egyéb, pénzügyi teljesítéssel összefüggõ díj mértékét, illetve összegét a k2) cellában kell
megadni pl. elõtörlesztés stb. A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggõ szerzõdésmódosítás mértékét, illetve összegét
a k3) cellában kell feltüntetni (pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás, átvállalás).
Az l1)–l2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az l1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi
kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), az l2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb
késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja,
kintlévõség-kezelési eljárás költsége).
Az m) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ
cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható pl. a további biztosítékok kérése (kezes), gépjármû
fedezet mellett nyújtott kölcsön esetén a gépjármû terhelhetõségének vetítési alapja, mértéke, a kapcsolódó
biztosítás stb.
Az n1)–n5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
Az n1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék
(„igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
Az n2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetõségek egyidejû
igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
Az n3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
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Az n4)–n5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
az n5) cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
Az o) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak
hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
9HL, F9HL, 25DL – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlancélú hitel
A jelentés vonatkozásában ingatlancélú hitelterméknek minõsül az ingatlanon alapított jelzálog fedezete, vagy más
fedezet (pl. óvadéki betét) mellett, lakáscélú és egyéb ingatlancélú felhasználási célhoz kötött (pl. lakás, üdülõ,
zártkert, garázs vásárlása, ingatlan bõvítése, építése, felújítása stb.) fogyasztónak nyújtott hitel. Nem kell szerepeltetni
a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ kezességrõl szóló 2009. évi IV. törvény alapján nyújtott áthidaló
kölcsönöket azok speciális jellege és igénylési körülményei miatt.
Ebben a táblában kell feltüntetni azokat a hiteltermékeket is, amelyeket a pénzügyi intézmény ingatlan célra folyósít,
függetlenül attól, hogy ingatlanfedezet nem kerül bevonásra.
A táblázatban kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott saját ingatlancélú hitelkonstrukciók jellemzõ adatait.
Amennyiben egy termékhez a devizanem, a kamatozás típusa (fix, változó), a konstrukció jellege (lakáscélú piaci
feltételû, lakáscélú államilag támogatott, nem lakáscélú) szempontok alapján alternatív lehetõség kapcsolódik, akkor
azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A termékvariációk számosságának optimalizálása érdekében célszerû „összevont” konstrukcióként bemutatni
az – egyes megkülönböztetõ ismérvek alapján egyébként részleteiben is megjeleníthetõ, árszintben nem túlzottan
eltérõ – hiteltermékeket. Ilyen eset lehet az, amikor az adott ismérv (pl. hitelösszeg, futamidõ, hitelbírálat alapján
meghatározott ügyfél-kategória, támogatott hiteleknél a nevelt gyermekek száma) alakulásától függõen különbözõ
kamatláb szintek lehetségesek.
Az ügyfél által fizetendõ lehetséges kamattartomány a k2) és k3) cellákban tüntetendõ fel, továbbá a k6) cellában
a kamatozásra vonatkozó rövid magyarázat is megjeleníthetõ (pl. „A hitel ügyleti kamatlába a választott futamidõtõl /
összegtõl / hitelbírálattól / gyermekek számától függõen kerül meghatározásra X%–Y% között”). Összevont
konstrukció esetén is a THM értékek számításánál figyelembe vett kamat mértékére vonatkozó megjegyzést a j4)
cellában kell szerepeltetni.
Nem szükséges külön termékvariációként feltüntetni azon konstrukcióváltozatokat, ahol csak a fizetési mód
(bankszámláról, csekken történõ fizetés), törlesztési lehetõségek, kedvezmények, illetve egyes díjtételek különböznek
bizonyos feltételek alapján. Ezen jellemzõkre vonatkozó megjegyzések megtehetõk az érintett ismérvet bemutató
mezõben vagy a q) Egyéb megjegyzés mezõben. Ezen túlmenõen további tájékoztatás elérhetõsége is jelezhetõ
(pl. „További részletes tájékoztatást a hirdetmény tartalmaz.”).
A konstrukciók megnevezésének feltüntetésénél fontos, hogy egyértelmûen jelenjen meg a variációkat
megkülönböztetõ jellemzõre való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában az ingatlancélú hitelkonstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. Amennyiben azonos konstrukció
eltérõ alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot javasolt feltüntetni a termék
megnevezésében is. Például: Lakáscélú hitel (csak kamatkonstrukció).
A c) Konstrukció jellege cellában szükséges megjelölni a konstrukció jellegét, miszerint „lakáscélú piaci feltételû”,
„lakáscélú államilag támogatott” vagy „nem lakáscélú”.
A d) A felhasználás célja cellában kell megnevezni az ingatlancélú hitel felhasználási célját, ami lehet például új, vagy
használt lakás vásárlása, építése, felújítása, korszerûsítése, bõvítése, egyéb, nem lakáscélú ingatlan megvásárlása stb.
Az e) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben
a hiteltermék igénybe vehetõ forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként vagy
termékvariációként kell feltüntetni.
Az f1)–f2) Futamidõ (min. és max.) cellákban kell szerepeltetni a futamidõ minimális és maximális hosszát. A futamidõt
hónapokban numerikusan, egész számban kell megadni. [Amennyiben a futamidõ egy meghatározott fix idõszak
lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott idõtartamát kell feltüntetni az f1) és f2) cellákban is.]
A g1)–g2) Igényelhetõ kölcsönösszeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhetõ hitelösszeget
kell feltüntetni forintban, numerikus egész számban, a pénznem feltüntetése nélkül. Devizahitelek esetében,
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amennyiben az igényelhetõ hitelösszeg devizában meghatározott, az átváltás árfolyama a q) Egyéb megjegyzések
cellában jelezhetõ.
A h) Önerõ minimális mértéke cellában a pénzügyi intézmény által adott termékhez/termékvariációhoz folyósítandó
kölcsönnél elvárt minimális önrész mértékét kell feltüntetni %-os mértékben (% jel feltüntetésével). Amennyiben egy
adott konstrukción belül eltérõek lehetnek az önerõ követelmények, azt is itt kell részletezni.
Az i1)–i2) cellákban kell megadni a finanszírozás maximális arányát meghatározó adatokat. Az i1) Finanszírozás alapja
cellában kell feltüntetni az igénybe vehetõ maximális finanszírozási összeg meghatározásának alapjául szolgáló
ingatlan értéket („hitelbiztosítéki érték”, „piaci érték”) és az i2) Maximális mértéke cellában a kapcsolódó százalékos
mértéket (pl. 60). Mivel a tájékoztatás a fogyasztók számára készül, ezt a szövegezésnél figyelembe kell venni
(pl. szakmai rövidítések lehetséges mellõzése).
A j1)–j3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet
elõírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két
tizedes pontossággal, %-jel feltüntetése nélkül.
A j1) A ker. kommunikációban szereplõ THM cellában a kormányrendelet kereskedelmi kommunikációra vonatkozó
elõírásainál meghatározott feltételû hitelt kell alapul venni. Olyan további tulajdonságok tekintetében, amelyek
esetén a jogszabály nem ad útmutatást, a leginkább jellemzõ konstrukció-típushoz tartozó THM-et kell feltüntetni.
A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.)
Korm. rendelet alapján nyújtható állami kamattámogatásos hitelek esetén a j2) cellában az új lakás építése vagy
vásárlása céljából fiatal támogatott személynek nyújtott hitel ügyfél által fizetendõ éves kamat mértékével kell
kalkulálni a THM számításakor.
A j2)–j3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhetõ hitellehetõségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb
THM mértéket kell feltüntetni. Összevont konstrukció esetén is minden egyedi termékre meg kell határozni
a minimum és maximum THM értékeket, majd ezek közül a legkisebb minimum THM értéket a j2), a legnagyobb
maximum THM értéket a j3) cellában megadni.
A THM-hez kapcsolódó megjegyzéseket a j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések cellában kell feltüntetni. Itt kell
tételesen megadni a kereskedelmi kommunikációban szereplõ THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési
költség éves mértékét, valamint a THM számításánál figyelembe veendõ egyéb költség és díjtételek megnevezését és
mértékét százalékosan vagy összegszerûen.
A k1)–k5) cellákban kell tájékoztatást adni a hitelkonstrukció ügyfél által fizetendõ kamatának adatairól.
A k1) Kamatozás típusa cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt „fix”
vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges megjegyzéseket (pl. kamatperiódus hossza) a k6)
cellában lehet megtenni.
A k2)–k3) Kamat éves mértéke (min. és max.) cellákban az ügyfél által fizetendõ ügyleti kamat minimális és maximális
éves százalékos mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül).
A k2)–k3) cellákhoz fûzendõ magyarázat feltüntethetõ a k6) cellában.
A k4) cellában kell feltüntetni, ha a pénzügyi intézmény kamatbázist alkalmaz, pl. 3 havi BUBOR.
A k5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó kamat felár/marge szerepeltetendõ, valamint ha az intézmény
további (kockázati) felárakat alkalmaz, akkor annak mértékét kell százalékos formában megadni.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötõdik, a k4)–k5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A kamatozással kapcsolatos, illetve a k1)–k5) cellákra vonatkozó további szöveges információk feltüntetése is a k6)
Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések cellában lehetséges.
Az l1)–l5) cellákban a futamidõ alatt felszámítandó kezelési költség alapját, mértékét kell bemutatni. A l1) Kezelési
költség alapja cellában tüntetendõ fel a kezelési költség felszámításának, vetítésének alapja. Az l2)–l5) cellákban kell
rögzíteni a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség éves százalékos mértékét, minimumát,
maximumát, illetve tételes összegét és devizanemét. Amennyiben a futamidõ alatt folyamatosan tételes díj kerül
felszámításra ezen a jogcímen, akkor annak éves mértékét a minimum és maximum összegre vonatkozó cellákban
egyaránt fel kell tüntetni [l3) és l4) cellák].
Az m) cellában kell tételenként, összegszerûen vagy százalékos mértékben bemutatni a hitelfelvevõ által a hitel
folyósításáig fizetendõ és az azt követõen, a futamidõ alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó összes olyan
költséget, díjat, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló
kormányrendelet elõírásai szerint a THM számításnál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs
nevesítve.
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Az n) Folyósítás és törlesztés cellában kell feltüntetni a hitel folyósításának és törlesztésének jellemzõit, mint például
a devizában folyósítás, vagy törlesztés lehetõségét, a törlesztés módját (annuitásos, csak kamatfizetés
havonta-futamidõ végi tõketörlesztés stb.), illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az o1)–o3) cellákban a szerzõdésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni. Az o1) cellában be kell mutatni
a teljes elõtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggõen fizetendõ díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb,
pénzügyi teljesítéssel összefüggõ díj mértékét, illetve összegét az o2) cellában kell megadni pl. elõtörlesztés stb.
A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggõ szerzõdésmódosítás mértékét, illetve összegét az o3) cellában kell feltüntetni
pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás.
A p1)–p2) cellákban kell bemutatni azon tételek megnevezését és mértékét, melyek az ügyfél szerzõdésbõl eredõ
kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. A p1) Késedelmi kamat mértéke cella
tartalmazza a késedelmi kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), a p2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó
díjak cella pedig az egyéb, késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási
díj, kiszállás díja, kintlévõség-kezelési eljárás költsége).
A q) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ
cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható például a további biztosítékok kérése, finanszírozási
arány meghatározás feltételei, a türelmi idõre vonatkozó elõírások, illetve feltüntethetõ itt a hitelterméket értékesítõ
hitelközvetítõk megnevezése is.
Az r1)–r5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
Az r1) cellában kell – igen vagy nem válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e.
Az r2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni (pl. „az értékbecslési díjat elengedjük”), jelezve azt is, ha
a feltüntetett akciós lehetõségek egyidejû igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
Az r3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az r4)–r5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
az r5) cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
Az s) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak
hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
9HM, F9HM, 25DM – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Megtakarítási fedezet mellett nyújtott hitel
A jelentés vonatkozásában megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitelterméknek minõsül az olyan felhasználási
célhoz nem kötött, megtakarítás fedezetként történõ bevonásával folyósított hitel, mint amilyen például a betét,
értékpapír, biztosítás, önkéntes pénztári megtakarítás.
Itt kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által megtakarítás fedezete mellett nyújtott saját hitelkonstrukciók jellemzõ
adatait. Amennyiben egy termékhez a devizanem, a kamatozás típusa (fix, változó), a fedezet típusa alapján alternatív
lehetõség kapcsolódik, akkor azt külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy egyértelmûen jelenjen meg a variációkat megkülönböztetõ jellemzõre
való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitelkonstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni.
Amennyiben azonos konstrukció eltérõ alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), az eltérési szempontot
javasolt feltüntetni a termék megnevezésében is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben
a megtakarítás fedezete mellett nyújtott hiteltermék igénybe vehetõ forintban és egyéb devizanemben is, akkor
a változatokat külön termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A d1)–d2) Futamidõ (min. és max.) cellában kell szerepeltetni a futamidõ minimális és maximális hosszát. A futamidõt
hónapokban (numerikusan, egész számban) kell megadni. [Amennyiben a futamidõ egy meghatározott fix idõszak
lehet csak, akkor annak a hónapokban megadott idõtartamát kell feltüntetni a d1) és d2) cellákban is.]
Az e1)–e2) Igényelhetõ kölcsönösszeg (min. és max.) cellákban a minimálisan és maximálisan igényelhetõ
hitelösszeget kell feltüntetni forintban, numerikus, egész számban, a pénznem feltüntetése nélkül. Devizahitelek
esetében, amennyiben az igényelhetõ hitelösszeg devizában meghatározott, az átváltás árfolyama az egyéb
megjegyzéseknél a p) cellában jelezhetõ.
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Az f) cellában a hitel fedezetének meghatározását kell szerepeltetni, mint például: betét, értékpapír, biztosítás,
önkéntes pénztári megtakarítás.
A g1)–g2) cellákban kell megadni a finanszírozás maximális arányát meghatározó adatokat. A g1) Finanszírozás alapja
cellában kell feltüntetni az igénybe vehetõ maximális finanszírozási összeg meghatározásának alapjául szolgáló
értéket és a g2) Maximális mértéke cellában a kapcsolódó százalékos mértéket (pl. 60). Mivel a tájékoztatás
a fogyasztók számára készül, ezt a szövegezésnél figyelembe kell venni (pl. szakmai rövidítések lehetséges mellõzése).
A h1)–h3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet
elõírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két
tizedes pontossággal a%-jel feltüntetése nélkül.
A h1) A ker. kommunikációban szereplõ THM cellában a THM számításakor a kormányrendelet kereskedelmi
kommunikációra vonatkozó elõírásainál meghatározott feltételû hitelt kell alapul venni.
A h2)–h3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhetõ hitellehetõségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb
THM mértéket kell feltüntetni.
A THM-hez kapcsolódó megjegyzéseket a h4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések cellában kell feltüntetni. Itt kell
tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét vagy összegét, valamint
a THM számításánál figyelembe veendõ egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy
összegszerûen.
Az i1)–i6) cellákban kell tájékoztatást adni a hitelkonstrukció kamat adatairól.
Az i1) Kamatozás típusa cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt „fix”
vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges megjegyzéseket (pl. kamatperiódus hossza) az i6)
cellában lehet megtenni.
Az i2)–i3) Kamat éves mértéke (min. és max.) cellában az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos
mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül). Az i2)–i3) cellához fûzendõ magyarázat feltüntethetõ az i6)
cellában.
Az i4) cellában kell feltüntetni, ha a pénzügyi intézmény kamatbázist alkalmaz, pl. 3 havi BUBOR.
Az i5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó kamat felár/marge szerepeltetendõ, valamint ha a pénzügyi
intézmény további (kockázati) felárakat alkalmaz, akkor azok mértékét kell százalékos formában megadni.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötõdik, az i4)–i5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A kamatozással kapcsolatos szöveges információk feltüntetése is az i6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
cellában lehetséges.
A j1)–j2) cellákban a kezelési költség mértékét és megfizetés módját kell bemutatni. A j1) cellában tüntetendõ fel
a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség alapja és az éves mértéke százalékosan vagy összegszerûen
(pl. jóváhagyott hitelösszeg 2%-a). A j2) cellában kell megadni a kezelési költség megfizetésének módját (pl. „havonta
esedékes, a törlesztõrészlettel egyidejûleg”, „folyósításkor esedékes, egyszeri kezelési költség”). Amennyiben
az intézmény adminisztrációs, vagy más megnevezéssel kezelési költség jellegû díjat számol fel, azt is a j1)–j2)
cellákban kell feltüntetni.
A k) cellában kell tételenként bemutatni a hitelfelvevõ által a hitel folyósításáig fizetendõ és az azt követõen,
a futamidõ alatt, illetve az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költség, díj megnevezését és mértékét
a meghirdetés módja szerint, amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló
kormányrendelet elõírásai szerint a THM számításnál nem kell figyelembe venni, és a táblázat egyéb celláiban sincs
nevesítve.
Az l) cellában kell feltüntetni a hitel folyósításának és törlesztésének jellemzõit, mint például a devizában folyósítás,
vagy törlesztés lehetõségét, a törlesztés módját (pl. egyenlõ részletekben (annuitás), vagy havi
kamatfizetéssel-futamidõ végén történõ tõkefizetéssel, vagy futamidõ végén történõ kamat és tõkefizetéssel stb.),
illetve hogy az ügyfél által választható-e a törlesztés napja.
Az m1)–m3) cellákban a szerzõdésmódosítással kapcsolatos díjakat kell feltüntetni. Az m1) cellában be kell mutatni
a teljes elõtörlesztéssel (végtörlesztéssel) összefüggõen fizetendõ díj(ak) mértékét, illetve összegét. Az egyéb,
pénzügyi teljesítéssel összefüggõ díj mértékét, illetve összegét az m2) cellában kell megadni pl. elõtörlesztés stb.
A nem pénzügyi teljesítéssel összefüggõ szerzõdésmódosítás mértékét, illetve összegét az m3) cellában kell
feltüntetni pl. fizetési átütemezés, fedezetmódosítás.
Az n1)–n2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. Az n1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi
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kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), az n2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb,
késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételeket (pl. felszólítási díj, kiszállás díja, kintlévõség-kezelési eljárás költsége).
Az o) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ
cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra. Ide sorolható például a további biztosítékok kérése, finanszírozási
arány meghatározás feltételei, a türelmi idõre vonatkozó elõírások.
A p1)–p5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
A p1) cellában kell – igen vagy nem válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”),
akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
A p2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetõségek egyidejû
igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
A p3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
A p4)–p5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
a p5) cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
A q) cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termék részletes leírásához vagy annak hiányában a termékre
vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
9HS, F9HS – Termékismertetõ – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Számlahitel
A jelentés vonatkozásában számlahitel terméknek minõsül a lakossági bankszámlához (fizetési számlához)
kapcsolódó, átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló hitelkeret (folyószámlahitel termék).
Itt kell feltüntetni a pénzügyi intézmény által nyújtott számlahitel-konstrukciók jellemzõ adatait. Amennyiben egy
termékhez a devizanem, a kamatozás típusa szempontok alapján alternatív lehetõség kapcsolódik, akkor azt külön
termékként vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A konstrukciók megnevezésénél fontos, hogy egyértelmûen jelenjen meg a variációkat megkülönböztetõ jellemzõre
való utalás.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a számlahitel-konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a hitel nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját). Amennyiben
a számlahitel-termék igénybe vehetõ forintban és egyéb devizanemben is, akkor a változatokat külön termékként
vagy termékvariációként kell feltüntetni.
A d) cellában kell szerepeltetni a futamidõ maximális hosszát. A futamidõt hónapokban kell megadni. Amennyiben
a szerzõdésben taxatíve nem kerül rögzítésre a futamidõ mértéke, akkor a szerzõdésben / általános szerzõdési
feltételekben / üzletszabályzatban meghatározott hitelkeret felülvizsgálat rendszeressége alapján kell a futamidõ
maximális mértékét megadni, és ennek tényét az l) Egyéb megjegyzések cellában feltüntetni.
Az e1)–e2) Igényelhetõ hitelkeret (min. és max.) cellákban a konstrukcióhoz tartozó minimálisan és maximálisan
igényelhetõ hitelkeret nagyságát kell feltüntetni forintban, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül.
Devizahitelek esetében amennyiben az igényelhetõ hitelkeret devizában meghatározott, az átváltás árfolyama
az egyéb megjegyzéseknél az l) cellában jelezhetõ. Az e3) Igénylés feltétele cellában az igényelhetõ egyedi
hitelkeretet meghatározó feltételeket kell szerepeltetni (pl. max. az igénylõ havi rendszeres jövedelmének kétszerese).
Az f1)–f3) cellákban a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet
elõírásai szerint kiszámított teljes hiteldíj mutató értékeket kell szerepeltetni százalékos formában, numerikusan, két
tizedes pontossággal %-jel feltüntetése nélkül.
Az f1) A ker. kommunikációban szereplõ THM cellában a THM számításáról szóló kormányrendelet kereskedelmi
kommunikációra vonatkozó elõírásainál meghatározott feltételû hitelt kell alapul venni.
Az f2)–f3) cellákban a konstrukció keretein belül elérhetõ hitellehetõségek tekintetében a legkisebb és a legnagyobb
THM mértéket kell feltüntetni.
A THM-hez kapcsolódó megjegyzéseket az f4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések cellában kell szerepeltetni. Itt kell
tételesen megadni a THM számításánál figyelembe vett kamat, kezelési költség éves mértékét, valamint a THM
számításánál figyelembe veendõ egyéb költség és díjtételek megnevezését és mértékét százalékosan vagy
összegszerûen.
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A g1)–g6) cellákban kell tájékoztatást adni a számlahitel-konstrukció kamat adatairól.
A g1) Kamatozás típusa cellában kell megadni a kamatozás típusát, azaz, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt „fix”
vagy „változó”. A kamatozás típusához kapcsolódó esetleges megjegyzéseket a g6) cellában lehet megtenni.
A g2)–g3) Kamat éves mértéke (min. és max.) cellában az ügyleti kamat minimális és maximális éves százalékos
mértékét kell szerepeltetni (% jel feltüntetése nélkül). A g2)–g3) cellához fûzendõ magyarázat feltüntethetõ
a g6) cellában.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötõdik, az i4)–i5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A g4) cellában kell feltüntetni, ha a pénzügyi intézmény kamatbázist alkalmaz, pl. 3 havi BUBOR.
A g5) cellában az irányadó kamathoz kapcsolódó kamat felár/marge szerepeltetendõ, illetve ha a pénzügyi intézmény
további (kockázati) felárakat alkalmaz, akkor azok mértékét kell százalékos formában megadni.
Amennyiben a konstrukció nem kamatbázishoz kötõdik, a g4)–g5) cellákat „nincs” megjelöléssel kell kitölteni.
A kamatozással kapcsolatos szöveges információk feltüntetése a g6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések
cellában lehetséges.
A h) cellában a hitelkeret fel nem használt részének rendelkezésre tartásáért felszámított díjat, jutalékot kell
feltüntetni.
Az i1)–i2) cellákban a kezelési költség mértékét és megfizetés módját kell bemutatni. Az i1) cellában tüntetendõ fel
a pénzügyi intézmény által felszámítandó kezelési költség alapja és az éves mértéke százalékosan vagy összegszerûen
(pl. jóváhagyott hitelösszeg 2%-a). Az i2) cellában kell megadni a kezelési költség megfizetésének módját (pl. „havonta
esedékes, a törlesztõrészlettel egyidejûleg”, „folyósításkor esedékes, egyszeri kezelési költség”). Amennyiben
az intézmény adminisztrációs vagy más megnevezéssel kezelési költség jellegû díjat számol fel, azt is az i1)–i2)
cellákban kell feltüntetni.
A j) cellában kell tételenként bemutatni a hitelfelvevõ által fizetendõ, és az azt követõen, a futamidõ alatt, illetve
az ügylet lezárásához kapcsolódó minden olyan költség, díj megnevezését és mértékét a meghirdetés módja szerint,
amelyet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételérõl szóló kormányrendelet elõírásai
szerint a THM számításnál nem kell figyelembe venni és a táblázat egyéb celláiban sincs nevesítve.
A k1)–k2) cellákban kell bemutatni azon tételeket, melyek az ügyfél szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése esetén kerülnek elszámolásra. A k1) Késedelmi kamat mértéke cella tartalmazza a késedelmi
kamat kiszabható mértékét (pl. ügyleti kamat+x%), a k2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak cella pedig az egyéb,
késedelmes teljesítéskor felszámított díjtételek megnevezését és összegét (pl. felszólítási díj, kiszállás díja,
kintlévõség-kezelési eljárás költsége).
Az l) Egyéb megjegyzés cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ
cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra.
Az m1)–m5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
Az m1) cellában kell – igen vagy nem válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék („igen”),
akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
Az m2) cellában a kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett akciós lehetõségek egyidejû
igénybevétele valamely szempontból korlátozott.
Az m3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az m4)–m5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
az m5) cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
Az n) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz cellában a pénzügyi intézmény honlapján az adott termékhez kapcsolódó
részletes leíráshoz vagy annak hiányában a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.

II.2. 9BB – 9BT, F9BB – F9BT – Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termék
A táblák célja
A táblák célja a hitelintézet által a fogyasztók részére forgalmazott meghatározott betéti és megtakarítási termékek
fõbb paramétereinek bemutatása, valamint a Felügyelet honlapján elérhetõ Betét- és megtakarítás keresõ program
megbízható és naprakész adatokkal való ellátása.
Általános szabályok
A nem a fogyasztóknak nyújtott termékeket, valamint az ügynökként forgalmazott termékeket jelen
adatszolgáltatásban nem kell szerepeltetni. Az ügynökként forgalmazott termékek esetében a terméket eredetileg
forgalmazó intézménynek lehetõsége van adatszolgáltatásában (az Egyéb megjegyzések cellában, illetve a megjelölt
internetes oldalon) jelezni, hogy a termék milyen további pénzügyi intézményeknél érhetõ el.
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Továbbá nem kell feltüntetni a rögzített célú megtakarításokat (pl.: lakástakarékpénztári megtakarítások,
nyereménybetétkönyvek, gyámhatósági takarékbetétkönyvek stb.), valamint a private és premium banking
szolgáltatás keretében elérhetõ termékeket.
Betéti kamat és EBKM számítás
Az EBKM értékeket a mindenkor hatályos, a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl
szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet elõírása szerint kell meghatározni.
Sávos kamatozás esetében sávonként, az adott sáv felsõ határa szerinti, a betét elhelyezésétõl számított idõszakra,
illetve teljes betétösszegre megadott EBKM értékekkel kell a segédtáblázatot feltölteni.
Mind az egyszeri, mind a folyamatosan (ismétlõdõ) lekötött betétek esetében az összehasonlíthatóság céljából
a segédtáblában az egyszeri alkalomra szóló betétlekötésre vonatkozó EBKM értékeket kell szerepeltetni.
Amennyiben a betéti termék kamatozása referencia kamathoz (pl. mindenkori jegybanki alapkamat) kötött, akkor
a jelentés beküldésekor érvényes kamatmértéket kell számszerûsítve megjeleníteni. A referencia kamat változása
miatt bekövetkezõ kamat és EBKM változásokat legkésõbb a változás érvénybelépésének napján kell
az adatszolgáltatásban aktualizálni. A napi rendszerességgel változó betéti kamatokat minden naptári hét utolsó
banki munkanapján kell aktualizálni.
Akciós termék esetén a közzététel idõpontjában hatályos kondíciós lista szerinti nem akciós EBKM értéket is fel kell
tüntetni, azt a segédtáblában az akciós EBKM cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában kell
szerepeltetni. Az akciós kamattal meghirdetett, automatikusan megújuló betét esetén a nem kedvezményes EBKM
értéket kötelezõ feltüntetni [82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés].
9BB, F9BB Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek – Lekötött betét
A jelentés vonatkozásában lekötött betétnek tekintjük a lekötött betéteken túl a takarékbetétkönyveket és az olyan
betéti jellegû okiratokat, ahol a betételhelyezés általános célja az értékmegõrzés, illetve a vagyon gyarapítása.
Az adott konstrukció keretében rögzített célú megtakarításokat (pl. lakástakarékpénztári megtakarítások,
nyereménybetétkönyvek, gyámhatósági takarékbetétkönyvek, hitelfedezeti célbetétek, lakáscélú betétek stb.),
a strukturált betéteket, valamint a privát- és prémiumbanki termékeket nem kell feltüntetni.
A táblában azokat a megtakarítási konstrukciókat kell részletezni, amelyek alapvetõen más megtakarítási termékektõl
függetlenül érhetõk el.
A két vagy több betéti termék összekapcsolásával létrehozott kombinált betéti termékeket is ebben a táblában kell
szerepeltetni termékenként külön-külön. Az m) cella igénybevétel feltételei között kell arra utalni, hogy a termék
milyen egyéb betéti termék(ek)kel együtt vehetõ igénybe.
Továbbá itt kell rögzíteni azokat a termékeket, melyek az összetett megtakarítási konstrukcióban és azoktól
függetlenül is elérhetõek. Így e termékek ismételt rögzítése az összetett megtakarítási konstrukciónál (9BT Tartós
befektetési szerzõdés) nem szükséges, azok ott a termékkód kiválasztásával megadhatóak. Azokat a lekötött betéti
termékeket, amelyek csak a tartós betéti szerzõdés keretében érhetõk el, nem itt, hanem az adott terméktípusnál (9BT)
a 9BB táblákkal megegyezõ segédtáblákban kell rögzíteni a 9BB táblára vonatkozó kitöltési útmutató szerint.
Abban az esetben, ha a lekötött betéti termék valamely jellemzõjében (pl. elhelyezhetõ megtakarítási összeg
minimuma, maximuma) a lekötés kezdeményezésének módja (pl. bankfiókban, netbankon vagy telebankon keresztül)
eltérést okoz, azokat termékvariációként kell szerepeltetni.
Az akciós termékeket is külön termékként kell megadni.
Abban az esetben, ha egy betét különbözõ futamidõkre is leköthetõ, azt a táblában „összevont” konstrukcióként kell
szerepeltetni.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a betéti konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. A könnyebb beazonosíthatóság érdekében
célszerû a hirdetményekben is használt megnevezéseket alkalmazni. Amennyiben azonos konstrukció eltérõ
alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), a megkülönböztetõ jellemzõt javasolt feltüntetni a termék,
termékvariáció megnevezésében is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a betét nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját).
A d1)–d4) cellák szolgálnak az elhelyezhetõ megtakarítási összeg minimumára és maximumára vonatkozó elvárások
feltüntetésére numerikus, egész számban. A d2) és d4) cellákban kell megjelölni a betét minimumára, illetve
maximumára vonatkozó elõírás devizanemét (ISO-kód). Ha az elhelyezhetõ összeg minimuma közvetlenül nincs
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meghatározva, de a leköthetõ betét összegére kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési
szabályból adódó minimális összeget kell megadni. Amennyiben a betéti termék maximumára nincs elõírás, akkor azt
az összeghatárt kell megadni, amely felett már egyedi kamatkondíciót ad(hat) az adatszolgáltató. Ha ilyen összeghatár
sem határozható meg, a „Nincs felsõ határ” opciót kell kiválasztani.
Az e1)–e2) cellában kell megadni, hogy a betéti konstrukció kamatozási típusa az idõ, illetve az összeg függvényében
„sávos”, „lépcsõs” vagy „egyszerû”.
e1) Az idõ függvényében:
– Sávos: a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétõl eltelt idõperiódusok számától, azaz
kamatperiódusonként különbözõ mértékû a járó kamat.
– Lépcsõs: az adott határ feletti futamidõre lekötött betét a hosszabb futamidõre érvényes feltételek szerint
kamatozik a lekötés teljes ideje alatt (pl. lekötési idõ: 20–30 nap, 31–60 nap. Egy 35 napra lekötött betét a 31–60
nap közötti lekötésekre érvényes feltételek szerint kamatozik a lekötés teljes ideje alatt).
– Egyszerû: az idõ függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.
e2) Az összeg függvényében:
– Sávos: az összeg egyes sávokba esõ részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.
– Lépcsõs: az adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint
kamatozik.
– Egyszerû: az összeg függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.
Az f) cellában kell megjelölni, hogy a lekötött betéti termék „fix”, „változó” vagy „változtatható” kamatozású.
Fix kamat esetén a lekötés futamideje alatt nem változik a kamatláb. Változó kamatozást abban az esetben kell
megadni, ha a hirdetményben elõre rögzített tényezõ függvényében, annak változásakor automatikusan módosul
a kamatláb mértéke a hirdetményben közzétett módon. Ha a betét kamatlába a futamidõ alatt a hitelintézet döntése
alapján, elõre nem szabályozott módon módosítható, akkor a kamatozás jellegeként a változtatható típust kell
megjelölni.
A g) cellában kell szerepeltetni a kamatjóváírással kapcsolatos információkat (pl.: kamatjóváírás idõpontja, gyakorisága
stb.).
A h1) és h2) cellák a betéti termékkonstrukció keretében elérhetõ legkisebb és legnagyobb EBKM értékeket jelenítik
meg 2 tizedesjegy pontossággal. Az itt szereplõ minimális és maximális EBKM értékeket a program automatikusan
feltölti a termékhez kapcsolódó kamatozási segédtábla legkisebb és legnagyobb értékeivel.
Az i) cellában kell a kamatszámítással, EBKM-mel kapcsolatos megjegyzéseket megjeleníteni. A kamatszámítással
összefüggõ információk egy részét a kamatozási segédtábla tartalmazza. Mivel a segédtábla számszerûsített
kamatokat jelenít meg, itt lehet a változó, illetve változtatható kamatozással kapcsolatos tájékoztatást is megadni (pl.
amennyiben a termék báziskamathoz kötött az ezzel kapcsolatos információ is megjeleníthetõ itt). Ha adott feltételek
teljesülése estén (nem akciós) bónusz kamat is jár az általánosan érvényes alapkamaton felül, annak feltételei is ide
kerülnek.
A j) cellában a hitelintézet által alkalmazott kamatszámítási képletet kell feltüntetni az alábbi példához hasonlóan.
Pl. Kamat összege a kamatperiódus végén = (Tõke a periódus elején) x (éves kamatráta) x (futamidõ napjainak száma) /
365
A k) cellában kell a betét futamidejének lejárta elõtti teljes vagy részleges megszüntetése esetén alkalmazandó
kamatlábról tájékoztatást adni. Ha a betét elhelyezésétõl számított napok száma vagy egyéb feltételek alapján az ilyen
esetben alkalmazott kamat mértéke eltérõ lehet, ennek részletes bemutatása is szükséges.
Az l) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy az adott betéti termék igénybevételéhez szükséges-e
a betételhelyezõnek folyószámlával rendelkezni az adott hitelintézetnél, vagy sem.
Az m) Igénybevételi feltételek cella az elõzõ cellákban még be nem mutatott, a termék igénybevételével kapcsolatos
egyéb feltételeket tartalmazza. Pl. csak új forrás helyezhetõ el az adott konstrukcióban, a lekötés kezdeményezhetõ
bankfiókban, TeleBankon keresztül stb. A két vagy több betétbõl álló kombinált betétek elemei esetében itt kell
megjelölni, hogy mely más termék(ek)kel együtt, milyen feltételekkel lehet, illetve kell igénybe venni (pl.
a megtakarítás összegét hogyan kell megosztani a termékek között). Az esetleges akciós kamat elérésének feltételeit
nem itt, hanem az o2) cellában kell megadni.
Az n) Egyéb megjegyzések cellában kell azokat a speciális paramétereket, jellemzõket szerepeltetni, amelyek az elõzõ
cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra és nem az akciós kedvezményekkel kapcsolatosak. Pl. a lekötés
módjára vonatkozóan az egyszeri és/vagy ismétlõdõ tõkésedõ, ismétlõdõ nem tõkésedõ lekötés lehetõsége,
a társtulajdonosi, állandó meghatalmazotti és haláleseti rendelkezési lehetõség stb.
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Az o1)–o4) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
Az o1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék
(„igen”), akkor az akció feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
Az o2) cellában az akciós kedvezmény igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni. A részletes leírásnak
minimum utalás formájában ki kell terjednie az akció lezárultával elérhetõ (nem akciós) kamatozás legfontosabb
szabályaira is.
Az o3)–o4) cellában feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
az o4) cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
A p) cellában a hitelintézet honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz, vagy annak hiányában
a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
A q1)–q4) cellákban kell feltüntetni az adatszolgáltató azon kapcsolattartójának elérhetõségét, akit szükség esetén
a Felügyelet munkatársai az adott termékkel kapcsolatban elérhetnek. Az itt szereplõ információk nem jelennek meg
a fogyasztók által is látható felületen.
A kamatozási segédtábla kitöltése
Minden, a fõtáblában szereplõ lekötött betéti termékhez kapcsolódik egy, a kamatozással kapcsolatos információkat
tartalmazó segédtábla.
A segédtáblában kell megadni a különbözõ idõszakokra (futamidõ vagy kamatperiódus) és eltérõ összegekre
vonatkozó éves betéti kamatszinteket, valamint EBKM értékeket.
A segédtábla és a fõtábla között a termékkód teremt kapcsolatot. A segédtábla alkalmas mind az egyszerû, mind
a sávos és mind a lépcsõs kamatozású termékek kondícióinak megadására.
A tábla oszlopai különbözõ megtakarítási összeghatárok megadását teszik lehetõvé a betét nyilvántartásának
devizanemében. Ha az elhelyezhetõ összeg minimuma közvetlenül nincs meghatározva, de a leköthetõ betét
összegére kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell
megadni. Ha az elhelyezhetõ megtakarítási összeg maximumára nincs elõírás, a segédtáblában a „Nincs felsõ határ”
opciót kell kiválasztani.
A tábla soraiban a lekötési idõszakokat (futamidõk), kamatperiódusokat kell feltüntetni. A táblában különbözõ
formátumú lekötési idõszakok, illetve kamatperiódusok megadására van lehetõség: napokban, hetekben,
hónapokban, években megadott (numerikus) kamatozási idõtartam vagy ezek hiányában szövegesen
megfogalmazott idõszak rögzíthetõ.
– Ha az idõ függvényében egyszerû a kamatozás, a futamidõ (összevont termék esetén az összes elérhetõ futamidõ)
a tábla elsõ oszlopában adható meg. Összevont termék esetén a futamidõket növekvõ sorrendben kell megadni
pl. Lekötés idõtartama: 1 hó, 2 hó, 3 hó, 6 hó.
– Idõben sávos kamatozás esetén a tábla elsõ 2 oszlopa szolgál a kamatperiódusok rögzítésére.
– Idõben lépcsõs kamatozás esetén a tábla elsõ 2 oszlopában kell megadni a futamidõ határait.
Az oszlopok és a sorok száma tetszõlegesen bõvíthetõ.
A segédtábla numerikus kamatértékeket kell, hogy tartalmazzon (2 tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése
nélkül). A kamathoz kapcsolódó megjegyzéseket (pl. alkalmazott referencia kamat, arra vonatkozó szabály stb.)
a fõtábla i) cellájában lehet szerepeltetni. Ha az alapkamat felett lehetõség van kamatprémium/bónuszkamat
elérésére is, akkor ezt a segédtáblában az alapkamat cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet
megjeleníteni.
Az egyes kamatértékek mellett minden egyes esetben az EBKM értéket is fel kell tüntetni két tizedesjegy pontossággal,
a % jel feltüntetése nélkül, a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály elõírásait betartva. Az EBKM-hez kapcsolódó
megjegyzéseket az EBKM cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet szerepeltetni.
9BO, F9BO Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek – Kombinált megtakarítási termék
A jelentés azoknak a kombinált megtakarítási termékeknek a bemutatására szolgál, amelyekben betétek és
befektetési termékek kapcsolódnak össze. A termékek bemutatása során fõ hangsúly a megtakarítás betéti részére
esik. A befektetési termékek teljes körû bemutatására az adatszolgáltatásban nincs lehetõség. Az alapvetõ
tájékoztatás érdekében a kombinált termék befektetési összetevõjét néhány lényeges szempont alapján kell
bemutatni.
Ha a választható befektetési termékek függvényében vagy a betét és a befektetési termék(ek) arányának
függvényében a kombinált megtakarítás betéti elemére más-más kamatszint jellemzõ, az eltérõ betéti kamatozás
alapján a különbözõ kombinációkat termékvariációként kell megjeleníteni az adatszolgáltatásban. A konstrukciók
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megnevezésénél fontos, hogy a termék elnevezése mellett egyértelmûen jelenjen meg a variációkat
megkülönböztetõ jellemzõre való utalás is.
Ebben a táblában kell rögzíteni azokat a termékeket, melyek az összetett megtakarítási konstrukcióban és azoktól
függetlenül is elérhetõk. Így e termékek ismételt rögzítése az összetett megtakarítási konstrukciónál (9BT Tartós
befektetési szerzõdés) nem szükséges, azok ott a termékkód kiválasztásával megadhatóak. Azokat a kombinált
megtakarítási termékeket, amelyek csak a tartós betéti szerzõdés keretében érhetõk el, nem itt, hanem az adott
terméktípusnál (9BT) a 9BO táblákkal megegyezõ segédtáblákba kell rögzíteni a 9BO táblára vonatkozó kitöltési
útmutató szerint.
A két vagy több betéti termék összekapcsolásával létrehozott kombinált betéti termékek bemutatása nem itt, hanem
a 9BB Lekötött betét táblában történik termékenként külön-külön.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) cellában a kombinált konstrukció teljes megnevezését kell szerepeltetni. A könnyebb beazonosíthatóság
érdekében célszerû a hirdetményekben is használt megnevezéseket alkalmazni. Amennyiben azonos konstrukció
eltérõ alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”), a megkülönböztetõ jellemzõt javasolt feltüntetni
a termék, termékvariáció megnevezésében is.
A c)–k) cellákban a kombinált megtakarítási termék betéti részével kapcsolatos információkat kell feltüntetni.
A c) cellában kell megjelölni a betét nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját).
A d1)–d4) cellák szolgálnak a kombinált konstrukció betéti részében elhelyezhetõ összeg minimumára, illetve
maximumára vonatkozó elvárások feltüntetésére numerikus, egész számban. A d2) és d4) cellákban kell megjelölni
a betét minimumára és maximumára vonatkozó elõírás devizanemét (ISO-kód). Ha az elhelyezhetõ összeg minimuma
közvetlenül nincs meghatározva, de a leköthetõ betét összegére kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben
a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell megadni. Amennyiben a betét maximumára nincs elõírás, akkor
azt az összeghatárt kell megadni, amely felett már egyedi kamatkondíciót ad(hat) az adatszolgáltató. Ha ilyen
összeghatár sem határozható meg, a „Nincs felsõ határ” opciót kell kiválasztani.
Az e1)–e2) cellában kell megjelölni, hogy a betéti rész kamatozási típusa az idõ, illetve az összeg függvényében
„sávos”, „lépcsõs” vagy „egyszerû”.
e1) Az idõ függvényében:
– Sávos: a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétõl eltelt idõperiódusok számától, azaz
kamatperiódusonként különbözõ mértékû a járó kamat.
– Lépcsõs: az adott határ feletti futamidõre lekötött betét a hosszabb futamidõre érvényes feltételek szerint
kamatozik a lekötés teljes ideje alatt (pl. lekötési idõ: 20–30 nap, 31–60 nap. Egy 35 napra lekötött betét a 31–60
nap közötti lekötésekre érvényes feltételek szerint kamatozik a lekötés teljes ideje, azaz 35 nap alatt.)
– Egyszerû: az idõ függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.
e2) Az összeg függvényében:
– Sávos: az összeg egyes sávokba esõ részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.
– Lépcsõs: az adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint
kamatozik.
– Egyszerû: az összeg függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban.
Az f) cellában kell szerepeltetni, hogy a betéti rész „fix”, „változó” vagy „változtatható” kamatozású.
Fix kamat esetén a lekötés futamideje alatt nem változik a kamatláb. Változó kamatozást abban az esetben kell
megadni, ha a hirdetményben elõre rögzített tényezõ függvényében, annak változásakor automatikusan módosul
a kamatláb mértéke a hirdetményben közzétett módon. Ha a betét kamatlába a futamidõ alatt a hitelintézet döntése
alapján, elõre nem szabályozott módon módosítható, akkor a változtatható típust kell megadni a kamatozás
jellegeként.
A g1) és g2) cellákban kell megadni a betétek kombinált megtakarítási termékeken belüli elõírt százalékos arányát.
A g1) cellába kerül a megtakarítandó összeg betétben elhelyezendõ összegének minimális aránya, a g2) cellába pedig
annak maximális aránya.
A h1) és h2) cellák a betéti termékkonstrukció keretében elérhetõ legkisebb és legnagyobb EBKM értékeket jelenítik
meg 2 tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése nélkül. Az itt szereplõ minimális és maximális EBKM értékeket
a program automatikusan feltölti a termékhez kapcsolódó kamatozási segédtábla legkisebb és legnagyobb értékeivel.
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Az i) cellában kell a kamatszámítással, EBKM-mel kapcsolatos megjegyzéseket megjeleníteni. A kamatszámítással
összefüggõ információk egy részét a kamatozási segédtábla tartalmazza. Mivel a segédtábla számszerûsített
kamatokat jelenít meg, itt lehet a változó, illetve változtatható kamatozással kapcsolatos tájékoztatást is megadni (pl.
amennyiben a termék báziskamathoz kötött az ezzel kapcsolatos információ is megjeleníthetõ itt). Ha adott feltételek
teljesülése estén (nem akciós) bónusz kamat is jár az általánosan érvényes alapkamaton felül, annak feltételei is ide
kerülnek.
A j) cellában kell a betét futamidejének lejárata elõtti teljes vagy részleges megszüntetése esetén alkalmazandó
kamatlábról tájékoztatást adni. Ha a betét elhelyezésétõl számított napok száma vagy egyéb feltételek alapján az ilyen
esetben alkalmazott kamat mértéke eltérõ lehet, ennek részletes bemutatása is szükséges. Azt a kamatlábat is ezen
a helyen kell feltüntetni, amelyet a hitelintézet abban az esetben alkalmaz, amikor a betét futamideje alatt
a befektetési termék értékesítésre kerül.
A k) cellában kell megadni minden olyan egyéb, a konstrukció betéti részével kapcsolatos információt, amely
a megelõzõ cellákban feltüntetett adatokon felül a termék ezen összetevõjérõl érdemi tájékoztatást nyújt. Ilyen
jellemzõk lehetnek például a betét és a befektetési termékek arányával kapcsolatos további tájékoztatás; a betét
lekötési idejére, módjára (pl. egyszeri vagy ismétlõdõ lekötés) vonatkozó információ, vagy ha az adott kamat csak új
betétösszegre érvényes. Ha a betét elhelyezésével kapcsolatban a szolgáltató díjat, jutalékot számol fel, azt is itt kell
szerepeltetni.
Az l1)–o3) cellákban a kombinált megtakarítási termék befektetési termék(ek)kel kapcsolatos jellemzõit kell
bemutatni.
Az l1)–l3) cellák szolgálnak a befektetési részben elhelyezendõ minimum és maximum értékekre vonatkozó elõírások
megjelenítésére numerikus egész számban. A minimum és maximum elõírások devizanemét az l2), illetve l4) cellákban
kell feltüntetni (ISO-kód). Ha a befektethetõ összeg minimuma közvetlenül nincs meghatározva, de az összegre
kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell megadni.
Amennyiben a befektethetõ összeg maximumára nincs elõírás, akkor a „Nincs felsõ határ” opciót kell kiválasztani.
Az m) cellában kell bemutatni a választható befektetési termék jellegét, típusát. Ha a választható termékek köre
lehetõvé teszi, azok pontos megnevezése is lehetséges, ha azonban a szóba jöhetõ termékek nagy száma miatt nem
megoldható, akkor elegendõ azok jellegére utalni: pl. (állam-, vállalati-, egyéb) kötvény, részvény, befektetési jegy
(lehetõleg jelezve a mögötte álló termékeket is), megtakarítási életbiztosítások, származtatott ügyletek (jelezve
típusukat, illetve az alaptermékeket) stb.
Az n) cella ad tájékoztatást arról, hogy a befektetési termékek közül milyen elvek és szabályok alapján lehet választani,
az ügyfél milyen kombinációkat állíthat össze, illetve a megtakarítás összegét hogyan kell megosztani e termékek
között. Továbbá minden egyéb, a befektetési termékre vonatkozó egyéb megjegyzést is itt lehet feltüntetni.
Az o1)–o3) cellákban kell szerepeltetni a befektetési termékek igénybevétele esetén felmerülõ költségeket. A díjak,
költségek megnevezése mellett azok hirdetmény szerinti mértékét is fel kell tüntetni. Az itt szerepeltetett költségek
között a termék igénybevétele szempontjából elengedhetetlen tételek megadása szükséges. Azokat
a költségtételeket, melyeket a hitelintézet a termékhez kapcsolódóan számít fel ugyan, de nem a szokásos, alapvetõ
termékhasználatból adódóan merülnek fel, nem kell megjeleníteni.
Az o1) cellában a befektetési termék vásárlásakor fizetendõ költségeket kell megjeleníteni. A termék eladásakor
felszámított díjak az o2) cellába kerülnek. Minden egyéb, a befektetési termékkel kapcsolatban felmerülõ költséget,
díjat az o3) cellában kell megadni, pl. itt kell a befektetési termékekhez kötõdõ számlavezetési alapdíjakat is
bemutatni.
A p) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy az adott kombinált megtakarítási termék
igénybevételéhez szükséges-e a betételhelyezõnek folyószámlával rendelkeznie az adott hitelintézetnél, vagy sem.
A q) cellában kell szerepeltetni a kombinált megtakarítási termék igénybevételeinek feltételeit (pl. értékpapír
számlavezetési kötelezettség). Az olyan lényeges információkat is itt kell megadni, amelyek a termék igénybevétele
esetén korlátozó megkötéseket jelentenek (pl. a betét adott idõtartam alatt nem törhetõ fel).
Az r) Egyéb megjegyzések cella a kombinált megtakarítási termékre vonatkozó minden olyan egyéb, a korábbi
cellákban nem szerepeltett információ megjelenítésére szolgál, amelyeket az adatszolgáltató lényegesnek tart
kiemelni. Pl. Ha a betéten és a befektetési termékeken felül más kiegészítõ szolgáltatás is tartozhat (pl. biztosítás)
a konstrukcióhoz, azt is jelezni kell.
Az s1)–s5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
Az s1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék
(„igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
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Az s2) cellában a konstrukcióhoz kapcsolódó kedvezmények leírását kell szerepeltetni, az s3) cellában az akció
igénybevételének esetleges feltételeit kell feltüntetni. A részletes leírásnak minimum utalás formájában ki kell
terjednie az akció lezárultával elérhetõ (nem akciós) kamatozás legfontosabb szabályaira is.
Az s4)–s5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
az s5) cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
A t) cellában a hitelintézet honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz, vagy annak hiányában
a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
A kamatozási segédtábla kitöltése
Minden, a fõtáblában szereplõ kombinált megtakarítási termék betéti részéhez kapcsolódik egy, a kamatozással
kapcsolatos információkat tartalmazó segédtábla.
A segédtáblában kell megadni a különbözõ idõszakokra (futamidõ vagy kamatperiódus) és eltérõ összegekre
vonatkozó éves betéti kamatszinteket, valamint EBKM értékeket.
A segédtábla és a fõtábla között a termékkód teremt kapcsolatot. A segédtábla alkalmas mind az egyszerû, mind
a sávos és mind a lépcsõs kamatozású termékek kondícióinak megadására.
A tábla oszlopai különbözõ megtakarítási összeghatárok megadását teszik lehetõvé a betét nyilvántartásának
devizanemében. Ha az elhelyezhetõ összeg minimuma közvetlenül nincs meghatározva, de a leköthetõ betét
összegére kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell
megadni. Ha az elhelyezhetõ megtakarítási összeg maximumára nincs elõírás, a segédtáblában a „Nincs felsõ határ”
opciót kell kiválasztani.
A tábla soraiban a lekötési idõszakokat (futamidõk), kamatperiódusokat kell feltüntetni. A táblában különbözõ
formátumú lekötési idõszakok, illetve kamatperiódusok megadására van lehetõség: napokban, hetekben,
hónapokban, években megadott (numerikus) kamatozási idõtartam vagy ezek hiányában szövegesen
megfogalmazott idõszak rögzíthetõ.
– Ha az idõ függvényében egyszerû a kamatozás, a futamidõ (összevont termék esetén az összes elérhetõ futamidõ)
a tábla elsõ oszlopában adható meg. Összevont termék esetén a futamidõket növekvõ sorrendben kell megadni
pl. Lekötés idõtartama: 1 hó, 2 hó, 3 hó, 6 hó.
– Idõben sávos kamatozás esetén a tábla elsõ 2 oszlopa szolgál a kamatperiódusok rögzítésére.
– Idõben lépcsõs kamatozás esetén a tábla elsõ 2 oszlopában kell megadni a futamidõ határait.
Az oszlopok és a sorok száma tetszõlegesen bõvíthetõ.
A segédtábla numerikus kamatértékeket kell, hogy tartalmazzon (2 tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése
nélkül). A kamathoz kapcsolódó megjegyzéseket (pl. alkalmazott referenciakamat, arra vonatkozó szabály stb.)
a fõtábla h) cellájában lehet szerepeltetni. Ha az alapkamat felett lehetõség van kamatprémium/bónuszkamat
elérésére is, akkor ezt a segédtáblában a kamat cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet
megjeleníteni.
Az egyes kamatértékek mellett minden egyes esetben az EBKM értéket is fel kell tüntetni két tizedesjegy pontossággal,
a % jel feltüntetése nélkül, a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály elõírásait betartva. Az EBKM-hez kapcsolódó
megjegyzéseket az EBKM cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet szerepeltetni.
9BT, F9BT Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek – Tartós Befektetési Szerzõdés
A jelentés vonatkozásában Tartós Befektetési Szerzõdésnek az Szja tv. 67/B. §-ban meghatározott terméket tekintjük.
Adatszolgáltatási kötelezettség az Szja tv. 67/B. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott szerzõdés esetében áll
fenn, azaz a tartós betéti számla jellemzõit, az arról indítható tranzakciókat, valamint a számláról elérhetõ lekötések
jellemzõit kell bemutatni. Továbbiakban tartós betéti szerzõdés néven kerül megjelenítésre.
A tartós betéti szerzõdés keretében elérhetõ lekötött betéti termékek és betétekkel kombinált megtakarítási termékek
rögzítésénél az önálló konstrukcióként is elérhetõ, a 9BB és 9BO táblákban már rögzítésre került termékeket itt még
egyszer nem kell rögzíteni, azok a termékkód alapján kiválaszthatóak.
Azokat a lekötött betéti termékeket és betétekkel kombinált megtakarítási termékeket, melyek csak a tartós betéti
szerzõdés keretében érhetõek el, a tartós betéti szerzõdés keretében a 9BB és 9BO táblákkal megegyezõ
segédtáblákba kell rögzíteni az azokra vonatkozó kitöltési útmutató szerint.
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
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A b) Konstrukció teljes megnevezése cellában a tartós betéti szerzõdés teljes megnevezését, vagy fantázianevét kell
szerepeltetni, amely a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a hirdetményekben használt megnevezésekkel
megegyezik.
A c) Minimálisan elhelyezendõ összeg (Ft) cellában a számla megnyitásához minimálisan szükséges összeget kell
feltüntetni, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül.
d1) Kamatozás típusa az idõ függvényében: A cella nem töltendõ.
A d2) cellában kell megjelölni a tartós betéti szerzõdés kamatozási típusát, azaz hogy a tartós betéti számlán
elhelyezett összeg kamatozása az összeg függvényében „sávos”, „lépcsõs” vagy „egyszerû”.
– Sávos: az összeg egyes sávokba esõ részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.
– Lépcsõs: az adott összeghatár felett a megtakarítás teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint
kamatozik.
– Egyszerû: az összeg függvényében nincs eltérés a betéti számlán elhelyezett összeg után fizetett kamatban.
Az e) Kamatozás jellege cellában kell megadni, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt „fix” „változó” vagy
„változtatható”.
Fix kamat esetén a lekötés futamideje alatt nem változik a kamatláb. Változó kamatozást abban az esetben kell
megadni, ha a hirdetményben elõre rögzített tényezõ függvényében, annak változásakor automatikusan módosul
a kamatláb mértéke a hirdetményben közzétett módon. Ha a betét kamatlába a futamidõ alatt a hitelintézet döntése
alapján, elõre nem szabályozott módon módosítható, akkor a kamatozás jellegeként a változtatható típust kell
megjelölni.
Az f1)–f2) cellák a tartós betéti szerzõdés keretében elérhetõ legkisebb és legnagyobb EBKM értékeit jelenítik meg
százalékos formában, numerikusan, két tizedes pontossággal, a %-jel feltüntetése nélkül. Az itt szereplõ minimális és
maximális EBKM értékeket a program automatikusan feltölti a termékhez kapcsolódó kamatozási segédtábla
legkisebb és legnagyobb értékeivel.
A g) Kamathoz/EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések cellában kell a kamatozással és EBKM-mel kapcsolatos
megjegyzéseket megjeleníteni (pl. kamatszámítás módja, kamatjóváírás gyakorisága stb.). A kamatszámítással
összefüggõ információk egy részét a kamatozási segédtábla tartalmazza. Mivel a segédtábla számszerûsített
kamatokat jelenít meg, itt lehet a változó, illetve változtatható kamatozással kapcsolatos tájékoztatást is megadni (pl.
referencia kamatra vonatkozó adatok). Ha adott feltételek teljesülése estén (nem akciós) bónusz/prémium kamat is jár
az általánosan érvényes alapkamaton felül, annak feltételei is ide kerülnek.
A h1)–h2) cellában a számlavezetési díjat kell bemutatni.
A h1) cellában kell a számlavezetési díj mértékét forintban, numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül
szerepeltetni. (Amennyiben a számlavezetés díjmentes, a cellában a 0 érték tüntetendõ fel.)
A h2) cellában kell megadni a számlavezetési díj gyakoriságát, azaz, hogy a számlavezetési díj „havonta”,
„negyedévente”, „félévente” vagy „évente” esedékes. Az i) cellában kell feltüntetni a tartós betéti szerzõdéshez
szorosan kapcsolódó tranzakciós és egyéb díjak mértékét (pl. indítható betétlekötés díja, betétfeltörés díja, saját
számlára történõ átvezetés díja, TBSZ megszüntetése esetén kifizetéshez kapcsolódó díjak, számlakivonat postázása
stb.).
A j) cellában kell feltüntetni a tartós betéti szerzõdés igénybevételének feltételeit (pl. számlavezetés szükségessége
stb.).
A k) Egyéb megjegyzések cellában jeleníthetõk meg azok a speciális paraméterek, jellemzõk, amelyek az elõzõ
cellákban nem kerültek bemutatásra, felsorolásra és nem az akciós kedvezményekkel kapcsolatosak (pl. adófizetési
kötelezettség bemutatása, kapcsolódó biztosítás).
Az l1)–l5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
Az l1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék
(„igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
Az l2) cellában a konstrukcióhoz kapcsolódó kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett
akciós lehetõségek egyidejû igénybevétele valamely szempontból korlátozott. A részletes leírásnak minimum utalás
formájában ki kell terjednie az akció lezárultával elérhetõ (nem akciós) kamatozás legfontosabb szabályaira is.
Az l3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az l4)–l5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
az l5) cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
Az m) cellában a hitelintézet honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz, vagy annak hiányában
a termékre vonatkozó hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 138. szám

33217

Az n) cellában kell a tartós betéti szerzõdés keretében elérhetõ betéti és kombinált megtakarítási termékeket
felsorolni, vagy a termékek körére utalni (pl. ha a TBSZ keretében elérhetõ a betéti termékek teljes köre, akkor
elegendõ erre utalni).
Itt kell a „Meglevõ termék hozzáadása” funkció segítségével a termékkód alapján kiválasztani a TBSZ keretében és
önállóan is elérhetõ, korábban a 9BB és 9BO táblákban már rögzített betéti és kombinált megtakarítási termék(ek)et.
Amennyiben a kapcsolódó betéti vagy kombinált megtakarítási termék(ek) csak a TBSZ keretében érhetõek el, azok
rögzítését is itt kell elvégezni. Az „Új altermék felvétele” gomb választásával a termékeket a 9BB és 9BO táblákkal
megegyezõ segédtáblákba kell rögzíteni az azokra vonatkozó kitöltési útmutató szerint.
A kamatozási segédtábla kitöltése
Minden, a fõtáblában szereplõ tartós betéti szerzõdéshez kapcsolódik egy, a tartós betéti számla látra szóló kamatával
kapcsolatos információkat tartalmazó segédtábla.
A segédtáblában kell megadni az eltérõ összegekre vonatkozó éves kamatszinteket, valamint EBKM értékeket.
A segédtábla és a fõtábla között a termékkód teremt kapcsolatot. A segédtábla alkalmas mind az egyszerû, mind
a sávos és mind a lépcsõs kamatozású termékek kondícióinak megadására.
A tábla oszlopai a különbözõ megtakarítási összeghatárok megadását teszik lehetõvé. Az elsõ oszlopban kell
feltüntetni az elhelyezhetõ összeg minimumát. Ha a megtakarítási összeg maximumára nincs elõírás, a segédtáblában
a „Nincs felsõ határ” opciót kell kiválasztani.
A tábla sorában a szöveges mezõben a „Látra szóló kamat” szöveget kell feltüntetni.
Az oszlopok és a sorok száma tetszõlegesen bõvíthetõ.
A segédtábla numerikus kamatértékeket kell, hogy tartalmazzon (2 tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése
nélkül). A látra szóló kamathoz kapcsolódó megjegyzéseket (pl. alkalmazott referenciakamat, arra vonatkozó szabály
stb.) a 9BT fõtábla i) cellájában lehet szerepeltetni. Ha a látra szóló kamat felett lehetõség van
kamatprémium/bónuszkamat elérése is, akkor ezt a segédtáblában a látra szóló kamat cellájához közvetlenül
kapcsolódó megjegyzés cellában lehet megjeleníteni.
Az egyes kamatértékek mellett minden egyes esetben az EBKM-t is fel kell tüntetni két tizedesjegy pontossággal, a %
jel feltüntetése nélkül, a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály elõírásait betartva. Az EBKM-hez kapcsolódó
megjegyzéseket az EBKM cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet szerepeltetni.
9BZ, F9BZ Termékismertetõ – Betéti és megtakarítási termékek – Megtakarítási számla
A jelentés vonatkozásában megtakarítási számlának tekintjük az olyan termékeket, ahol a számlanyitás általános célja
az értékmegõrzés, illetve a vagyon gyarapítása, azonban nincs meghatározott lekötési idõ, a számla jelleg dominál,
továbbá a számla nem meghatározott célt szolgál.
Nem kell a táblában szerepeltetni a meghatározott célt szolgáló számlákat (pl. Start-számla, társasházi felújításra
vonatkozó megtakarítási számla, iskolai osztályoknak szóló megtakarítási számla; nyugdíj-elõtakarékossági számla,
gyámhatósági számla stb.).
A jelentés kitöltése
Az a) Termékkód cellában – a Felügyelet útmutatása alapján automatikusan generált – a termékhez kapcsolódó egyedi
azonosító szerepel, amely végigkíséri a terméket forgalmazásának teljes idejében. Amennyiben a termék értékesítése
szünetel, az értékesítés újrakezdésekor is az eredeti termékkóddal kell küldeni az adatszolgáltatásban.
A b) Konstrukció teljes megnevezése cellában a megtakarítási számla teljes megnevezését, vagy fantázianevét kell
szerepeltetni, amely a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a hirdetményekben használt megnevezésekkel
megegyezik. Amennyiben azonos konstrukció eltérõ alternatíváiról van szó (és nincs külön „fantázianeve”),
a megkülönböztetõ jellemzõt javasolt feltüntetni a termék, termékvariáció megnevezésében is.
A c) Devizanem cellában kell megjelölni a megtakarítási számla nyilvántartásának devizanemét (ISO-kódját).
A d1)–d2) cellákban a számlán meghatározott idõközönként minimálisan elhelyezendõ összeget kell feltüntetni.
A d1) cellában kell feltüntetni a rendszeresen megtakarítandó összeg minimumát a számla devizanemében,
numerikus, egész számban, a pénznem megjelölése nélkül. A d2) cellában kell megadni a megtakarítási számlán
minimálisan elhelyezendõ összeg elvárt gyakoriságát, azaz hogy „havonta”, „negyedévente”, „félévente”, „évente” kell
a számlán a minimális megtakarítási összeget elhelyezni.
Amennyiben nincs erre vonatkozó elõírás, a d1) cellában a „0”, a d2) cellában a „tetszõleges” szöveg a kiválasztandó.
Az e1)–e4) cellákban kell megadni a kamatozásra vonatkozó információkat.
Az e1) cellában kell feltüntetni a kamatfizetés gyakoriságát, azaz, hogy a pénzügyi szolgáltató „havonta”,
„negyedévente”, „félévente” vagy „évente” írja jóvá a megtakarítási számlán a kamat összegét.
e2) Kamatozás típusa az idõ függvényében: A cella nem töltendõ.
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Az e3) cellában kell megadni, hogy a megtakarítási számla kamatozási típusa az összeg függvényében „sávos”,
„lépcsõs” vagy „egyszerû”:
– Sávos: az összeg egyes sávokba esõ részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.
– Lépcsõs: az adott összeghatár felett a megtakarítás teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint
kamatozik.
– Egyszerû: az összeg függvényében nincs eltérés a számlán elhelyezett összeg után fizetett kamatban.
Az e4) cellában kell feltüntetni a kamatozás jellegét azaz, hogy a kamat mértéke a futamidõ alatt „fix” „változó” vagy
„változtatható”.
Fix kamat esetén a lekötés futamideje alatt nem változik a kamatláb. Változó kamatozást abban az esetben kell
megadni, ha a hirdetményben elõre rögzített tényezõ függvényében, annak változásakor automatikusan módosul
a kamatláb mértéke a hirdetményben közzétett módon. Ha a betét kamatlába a futamidõ alatt a hitelintézet döntése
alapján, elõre nem szabályozott módon módosítható, akkor a változtatható típust kell megadni a kamatozás
jellegeként.
Az f1)–f2) cellák a megtakarítási számlán elérhetõ legkisebb és legnagyobb EBKM értékeket jelenítik meg,
numerikusan, két tizedes pontossággal, %-jel feltüntetése nélkül. Az itt szereplõ minimális és maximális EBKM
értékeket a program automatikusan feltölti a termékhez kapcsolódó kamatozási segédtábla legkisebb és legnagyobb
értékeivel.
A g) cellában kell a kamatszámítással, EBKM-mel kapcsolatos megjegyzéseket megjeleníteni (pl. referencia kamatra
vonatkozó adatok, kamatperiódus hossza, kamatszámítás módja, felmondásnál alkalmazott kamatláb stb.).
A kamatszámítással összefüggõ információk egy részét a kamatozási segédtábla tartalmazza. Mivel a segédtábla
számszerûsített kamatokat jelenít meg, itt lehet a változó, illetve változtatható kamatozással kapcsolatos tájékoztatást
is megadni (pl. amennyiben a termék báziskamathoz kötött az ezzel kapcsolatos információ is megjeleníthetõ). Ha
adott feltételek teljesülése estén (nem akciós) bónusz kamat is jár az általánosan érvényes alapkamaton felül, annak
feltételei is ide kerülnek.
A h1)–h5) cellákban a számlavezetéshez kapcsolódó költségeket kell bemutatni.
A h1) cellában kell szerepeltetni a számla megnyitásának díját.
A h2) cellában a számlavezetés díját kell feltüntetni. Amennyiben különbözõ feltételek teljesülése esetén eltérõ
számlavezetési díjakat ír elõ a hitelintézet, azok részletes bemutatására is itt van lehetõség.
A h3) cellában kell a rendszeres számlakivonat költségét bemutatni.
A h4) cellában a számlacsomag váltásának díját kell megadni.
A h5) cellában a megtakarítási számla megszüntetéséhez kapcsolódó költségek (számlazárási díj) bemutatására
szolgál.
Az i1)–i7) cellákban kell feltüntetni a megtakarítási számla használatához kapcsolódó tranzakciós díjakat.
Az i1) cellában a megtakarítási számlára történõ készpénzbefizetés díját kell bemutatni.
Az i2) cellában kell megjeleníteni a fõszámlára, a pénzügyi intézménynél vezetett másik saját számlára történõ
átvezetés díját.
Az i3) cellában kell bemutatni a pénzügyi intézményen belüli átvezetés/átutalás díját (eltérõ ügyfélszámlára)
Az i4) cellában kell a pénzügyi intézményen kívüli átutalás díját megjeleníteni.
Az i5) cellában kell a visszavont/módosított tételekre vonatkozó költségeket feltüntetni.
Az i6) cellában feltüntetendõ a pénztárból történõ készpénzfelvétel díja.
Az i7) cellában kell feltüntetni azon egyéb díjakat, melyek a fent megnevezett díjakon felül a megtakarítási számla
használatához kapcsolódnak.
A j1)–j3) cellákban kell a megtakarítási számlához kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatásokra vonatkozó elõírásokat
feltüntetni.
A j1) cellában kell a haláleseti rendelkezõ megadására vonatkozó információkat, költségeket bemutatni. A j2) cellában
a rendelkezõre, illetve a társtulajdonos módosítására vonatkozó információkat, költségeket bemutatni. A j3) cellában
kell a megtakarítási számlához kapcsolódó egyéb kiegészítõ szolgáltatásokat, valamint díjait, költségeit feltüntetni
(pl. elektronikus szolgáltatások stb.).
A k) cellában kell szerepeltetni a megtakarítási számla igénybevételi feltételeit (pl. számla nyitásához szükséges
minimális összeg; szolgáltatónál vezetett folyószámla stb.).
Az l) cellában jeleníthetõk meg azok a speciális paraméterek, jellemzõk, amelyek az elõzõ cellákban nem kerültek
bemutatásra, felsorolásra.
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Az m1)–m5) cellákban kell bemutatni az akció jellegére és idõtartamára vonatkozó adatokat.
Az m1) cellában kell – „igen” vagy „nem” válasszal – jelölni, hogy a termék akciós-e. Amennyiben akciós a termék
(„igen”), akkor az akció jellegére, feltételeire, érvényességére vonatkozó mezõk kitöltése is kötelezõ.
Az m2) cellában a konstrukcióhoz kapcsolódó kedvezmények leírását kell szerepeltetni, jelezve azt is, ha a feltüntetett
akciós lehetõségek egyidejû igénybevétele valamely szempontból korlátozott. A részletes leírásnak minimum utalás
formájában ki kell terjednie az akció lezárultával elérhetõ (nem akciós) kamatozás legfontosabb szabályaira is.
Az m3) cellában az akció igénybevételének esetleges feltételeit kell szerepeltetni.
Az m4)–m5) cellákban feltüntetendõ az akció kezdete és záró napja. Amennyiben az akció visszavonásig érvényes,
a m5) cellában ezt szövegszerûen kell jelezni („visszavonásig”).
Az n) cellában a hitelintézet honlapján az adott termékhez kapcsolódó részletes leíráshoz vagy annak hiányában
a hirdetményhez vezetõ hiperhivatkozást kell megadni.
A kamatozási segédtábla kitöltése
Minden, a fõtáblában szereplõ megtakarítási számlához kapcsolódik egy, a számla kamatozásával kapcsolatos
információkat tartalmazó kamatozási segédtábla.
A segédtáblában kell megadni az eltérõ összegek és különbözõ feltételek (pl. havi megtakarítás összege) teljesülése
esetén elérhetõ éves kamatszinteket, valamint EBKM értékeket.
A segédtábla és a fõtábla között a termékkód teremt kapcsolatot. A segédtábla alkalmas mind az egyszerû, mind
a sávos és mind a lépcsõs kamatozású termékek kondícióinak megadására.
A tábla oszlopai különbözõ megtakarítási összeghatárok megadását teszik lehetõvé a megtakarítási számla
nyilvántartásának devizanemében. Ha az elhelyezhetõ összeg minimuma közvetlenül nincs meghatározva, de arra
kerekítési szabály van érvényben, abban az esetben a kerekítési szabályból adódó minimális összeget kell megadni. Ha
az elhelyezhetõ megtakarítási összeg maximumára nincs elõírás, a segédtáblában a „Nincs felsõ határ” opciót kell
kiválasztani.
A tábla soraiban lekötési idõszakok hiányában a kamatra kiható egyéb feltételeket kell feltüntetni. (Pl. Ha a havi
megtakarított összeg, vagy a havi terhelések számának, illetve egyéb feltételek függvényében eltérõ a kamat, azokat
itt lehet szerepeltetni.)
Az oszlopok és a sorok száma tetszõlegesen bõvíthetõ.
A segédtábla numerikus kamatértékeket kell, hogy tartalmazzon (2 tizedesjegy pontossággal, a % jel feltüntetése
nélkül). A kamat képzésével kapcsolatos információkat a termék 9BZ fõtáblájának g) cellájában lehet szerepeltetni. Ha
a látra szóló kamat felett lehetõség van kamatprémium/bónuszkamat elérése is, akkor annak feltételeit és
mértékét/mértékeit a segédtáblában a látra szóló kamat cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet
megjeleníteni.
Az egyes kamatértékek mellett minden egyes esetben az EBKM értéket is fel kell tüntetni két tizedesjegy pontossággal,
a % jel feltüntetése nélkül, a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabály szerint. Az EBKM-hez kapcsolódó
megjegyzéseket az EBKM cellájához közvetlenül kapcsolódó megjegyzés cellában lehet szerepeltetni.

II.3. Teljességi nyilatkozat
A teljességi nyilatkozat küldésével a pénzügyi intézmény nyilatkozik arról, hogy a beküldött termékek adatai
a nyilatkozat megtétele napján naprakészek és az adatok egyeznek a mindenkori aktuális kondíciós listában szereplõ
termékadatokkal. A teljességi nyilatkozatot a pénzügyi intézménynek nem terméktípusonként, hanem
szolgáltatásonként („Hitel- és pénzügyi lízing termékbejelentõ”, valamint „Betéti és megtakarítási termékbejelentõ”
szolgáltatás) kell megküldeni. A teljességi nyilatkozatot havonta, a tárgyhónapot követõ 5. munkanapig, elsõ
alkalommal 2012. február 7-ig kell a Felügyelet részére megküldeni, a „Teljességi nyilatkozat megküldése” elnevezésû
gomb választásával.
Nem kell teljességi nyilatkozatot tenni azon pénzügyi intézménynek, mely korábban minden hitel- és pénzügyi lízing,
illetve betéti és megtakarítási termékre vonatkoztatva nemleges jelentést küldött.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 33/2011. (XI. 24.) KIM rendelete
a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó
személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeirõl szóló
33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 12. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljáró, a miniszterelnök általános helyettesével és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának
tartalmi és formai követelményeirõl szóló 33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következõ
11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó
személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeirõl szóló 33/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról
szóló 33/2011. (XI. 24.) KIM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezései
az 1. módosító rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott okmányok érvényességét nem érinti.”

2. §

A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 33/2011. (XI. 24.) KIM rendelethez
1. A Rendelet 1. melléklet 1. „Magyar igazolvány” pont elsõ elõzéke részében „A Magyar Köztársaság felelõsséget érez
a határain kívül élõ magyarok sorsáért, és elõmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását. A Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló (1949. évi XX.) törvény I. fejezet 6. § (3)” szövegrész helyébe a „Magyarország
az egységes magyar nemzet összetartozását szem elõtt tartva felelõsséget visel a határain kívül élõ magyarok sorsáért,
elõsegíti közösségeik fennmaradását és fejlõdését, támogatja magyarságuk megõrzésére irányuló törekvéseiket,
egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülõföldön való
boldogulásukat, valamint elõmozdítja együttmûködésüket egymással és Magyarországgal. Magyarország
Alaptörvénye Alapvetés D) cikk” szöveg lép.
2. A Rendelet 1. melléklet 1. „Magyar igazolvány” pont „Az igazolvány 11. belív oldala” részben található 2. melléklet
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
2. melléklet
Diákkedvezmények
Tájékoztató
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 10. §-a értelmében a szomszédos
államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap- és
középfokú oktatási intézmények tanulói és a felsõfokú oktatási intézmények hallgatói Magyarország területén
diákkedvezményre jogosultak.
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó tanulókat és
hallgatókat megilletõ utazási kedvezmények mértékét illetõen a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekrõl szóló jogszabály elõírásai az irányadók.
”
3. A Rendelet 1. melléklet 1. „Magyar igazolvány” pont „Az igazolvány 14. belív oldala” részben található 3. melléklet
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
3. melléklet
Pedagógus- és oktatói kedvezmények
Tájékoztató
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a szomszédos
államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó,
óvodában, alap-, közép- és felsõfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató Magyarország területén
pedagógus- és oktatói kedvezményekre jogosult.
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó pedagógusokat és
oktatókat megilletõ utazási kedvezmények igénybevételének rendjét illetõen a közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezményekrõl szóló jogszabály elõírásai az irányadók.
”
4. A Rendelet 1. melléklet 1. „Magyar igazolvány” pont „Borító belsõ, hátsó elõzéke” részben található „Általános
tudnivalók” címû szöveg 2. mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kedvezmények igénybevételének feltétele a törvényben foglaltakon túl, hogy az igazolványt tulajdonosa
sértetlenül megõrizze, és azt a kedvezményt, valamint a támogatást biztosító szerv felhívására bemutassa.”
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5. A Rendelet 1. melléklet 2. „Magyar hozzátartozói igazolvány” pont „Az igazolvány 11. belív oldala” részben található
2. melléklet helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
2. melléklet
Diákkedvezmények
Tájékoztató
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 10. §-a értelmében a szomszédos
államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap- és
középfokú oktatási intézmények tanulói és a felsõfokú oktatási intézmények hallgatói Magyarország területén
diákkedvezményre jogosultak.
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó tanulókat és
hallgatókat megilletõ utazási kedvezmények mértékét illetõen a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekrõl szóló jogszabály elõírásai az irányadók.
”
6. A Rendelet 1. melléklet 2. „Magyar hozzátartozói igazolvány” pont „Az igazolvány 14. belív oldala” részben található
3. melléklet helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
3. melléklet
Pedagógus- és oktatói kedvezmények
Tájékoztató
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a szomszédos
államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó,
óvodában, alap-, közép- és felsõfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató Magyarország területén
pedagógus- és oktatói kedvezményekre jogosult.
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó pedagógusokat és
oktatókat megilletõ utazási kedvezmények igénybevételének rendjét illetõen a közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezményekrõl szóló jogszabály elõírásai az irányadók.
”
7. A Rendelet 1. melléklet 2. „Magyar hozzátartozói igazolvány” pont „Borító belsõ, hátsó elõzéke” részben található
„Általános tudnivalók” címû szöveg 2. mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kedvezmények igénybevételének feltétele a törvényben foglaltakon túl, hogy az igazolványt tulajdonosa
sértetlenül megõrizze, és azt a kedvezményt, illetve támogatást biztosító szerv felhívására bemutassa.”
8. A Rendelet 1. melléklet 3. „Pótfüzet” pont „Borító belsõ oldala” részben található „Általános tudnivalók” címû szöveg
1. mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a Magyar igazolvány, illetve a Magyar hozzátartozói igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére
jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, akkor az adott kedvezmény (utazási, diák, pedagógus és
oktatói) igénybevételére a pótfüzet jogosít.”
9. A Rendelet 1. melléklet 3. „Pótfüzet” pont „A pótfüzet 1. számozott oldala” részben található „Utazási kedvezmények”
címû szöveg 4. mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Nemzetközi utazás magyarországi szakaszán a kedvezmény nem vehetõ igénybe. Egy utazási alkalomnak tekintendõ
a magyarországi kiindulási és magyarországi célállomás közötti menettérti – közvetlen vagy átszállásos – utazás akkor
is, ha az több közlekedési eszközzel történik.”
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10. A Rendelet 1. melléklet 3. „Pótfüzet” pont „A pótfüzet 9. számozott oldala” részben található „Diákkedvezmények”
szöveg helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
Diákkedvezmények
Tájékoztató
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 10. §-a értelmében a szomszédos
államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap- és
középfokú oktatási intézmények tanulói és a felsõfokú oktatási intézmények hallgatói Magyarország területén
diákkedvezményre jogosultak.
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó tanulókat és
hallgatókat megilletõ utazási kedvezményeket illetõen a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl
szóló jogszabály elõírásai az irányadók.
”
11. A Rendelet 1. melléklet 3. „Pótfüzet” pont „A pótfüzet 12. számozott oldala” részben található „Pedagógus- és oktatói
kedvezmények” szöveg helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
Pedagógus- és oktatói kedvezmények
Tájékoztató
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a szomszédos
államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó,
óvodában, alap-, közép- és felsõfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató Magyarország területén
pedagógus- és oktatói kedvezményekre jogosult.
A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó pedagógusokat és
oktatókat megilletõ utazási kedvezményeket illetõen a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl
szóló jogszabály elõírásai az irányadók.
”
12. A Rendelet 1. melléklet 1. „Magyar igazolvány” pont „1. A 2. oldal szövege:” részben az „a Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 1. melléklet 1. „Magyar igazolvány” pont „Az igazolvány 4–8. belív
oldalai” részben az „Utazási kedvezmény” szövegrész helyébe az „Utazási kedvezmények” szöveg, 1. melléklet
1. „Magyar igazolvány” pont „Az igazolvány 9–10. belív oldalai” részben a „Csoportos utazási kedvezmény” szövegrész
helyébe a „Csoportos utazási kedvezmények” szöveg, 1. melléklet 1. „Magyar igazolvány” pont „Az igazolvány 17–20.
belív oldalai” részben a „215008-Pénzjegynyomda Rt., Budapest V., Markó utca 13–17.” szövegrész helyébe
az „Impresszum:” szöveg, 1. melléklet 2. „Magyar hozzátartozói igazolvány” pont „1. A 2. oldal szövege” részben
az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 1. melléklet 2. „Magyar hozzátartozói
igazolvány” pont „Az igazolvány 4–8. belív oldalai” részben az „Utazási kedvezmény” szövegrész helyébe az „Utazási
kedvezmények” szöveg, 1. melléklet 2. „Magyar hozzátartozói igazolvány” pont „Az igazolvány 9–10. belív oldalai”
részben a „Csoportos utazási kedvezmény” szövegrész helyébe a „Csoportos utazási kedvezmények” szöveg,
1. melléklet 2. „Magyar hozzátartozói igazolvány” pont „Az igazolvány 17–20. belív oldalai” részben
a „215008-Pénzjegynyomda Rt., Budapest V., Markó utca 13–17.” szövegrész helyébe az „Impresszum:” szöveg,
1. melléklet 3. „Pótfüzet” pont „A pótfüzet 2–6. számozott oldalai” részben az „Utazási kedvezmény” szövegrész
helyébe az „Utazási kedvezmények” szöveg, 1. melléklet 3. „Pótfüzet” pont „A pótfüzet 7–8. számozott oldalai” részben
a „Csoportos utazási kedvezmény” szövegrész helyébe a „Csoportos utazási kedvezmények” szöveg lép.
13. Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet 1. „Magyar igazolvány” pontjában az „Az „Általános tudnivalók” mintája”
szövegrész.
14. Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet 1. „Magyar igazolvány” pont „2. Adatoldal” részben a „NYILVÁNTARTÓ HIVATAL”
szövegrész, 1. melléklet 2. „Magyar hozzátartozói igazolvány” pont „2. Adatoldal” részben a „NYILVÁNTARTÓ HIVATAL”
szövegrész.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelete
a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazási köre kiterjed
a) a közúti jármûvezetõk képzésére és vizsgáztatására,
b) a közúti jármûvezetõi szakoktató, továbbá a képzõ szerv szakmai irányítását ellátó iskolavezetõ képzésére,
továbbképzésére és vizsgáztatására,
c) a közúti jármûvezetõi vizsgabiztos képzésére, továbbképzésére és vizsgáztatására,
d) a b) és c) pontban nem említett, egyéb közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére és
vizsgáztatására.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A rendelet alkalmazásában:
1. alapismeretek: az elméleti tantárgyak és a „biztonsági ellenõrzés és üzemeltetés” tantárgyak összessége,
2. alapoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a jármû technikai kezelésének,
a manõverezési feladatoknak, valamint a jármû biztonsági ellenõrzésének oktatására irányul,
3. „D12” alkategória: autóbusz, amelyben a vezetõ ülésén kívül legfeljebb 11 állandó ülés van,
4. „D25” alkategória: autóbusz, amelyben a vezetõ ülésén kívül legfeljebb 24 állandó ülés van,
5. együtt tartott tanfolyamok: különbözõ kategóriás tanfolyamok tanulói számára az azonos tartalmú elméleti
tananyag azonos helyen és idõben végzett oktatása,
6. fõoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok oktatására irányul,
7. gyakorlati vizsga: jármûkezelési vagy rutinvizsga, biztonsági ellenõrzés és üzemeltetés vizsga, valamint forgalmi
vizsga (külön-külön is),
8. havi óra-összesítõ lap: a szakoktató által kötelezõen vezetett nyilvántartás az adott hónapban teljesített oktatással
töltött idõrõl,
9. iktatókönyv: a regionális igazgatóságnál és a képzõ szervnél a tanulók adatainak nyilvántartására szolgáló
számítógépes vagy írásos dokumentum,
10. iskolavezetõ: a képzõ szerv szakmai irányításáért felelõs személy, aki a képzõ szerv tagja vagy munkavállalója és akit
az iskolavezetõi névjegyzékbe felvettek; iskolavezetõként egyidejûleg egy képzõ szervnél lehet tevékenykedni,
11. jármûkezelési vizsga: a jármû technikai kezelésének, a manõverezési feladatok végrehajtásának, valamint a jármû
biztonsági ellenõrzésének számonkérése az „A”, „AM”, „A korl.”, „M”, „A2” kategóriák, továbbá az „A1” alkategória
esetében,
12. jelentkezési lap: a bizonylati albumban szereplõ nyomtatvány vagy elektronikus ûrlap, amely a tanuló képzéséhez
és vizsgáztatásához szükséges adatokat tartalmazza,
13. kategória, alkategória és kombinált kategória: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendeletben meghatározott vezetõi engedély kategóriái; e rendelet
szempontjából a korábban megszerzett „A/1” alkategóriát „A1” alkategóriának kell tekinteni,
14. kerti traktor: a lassú jármûnek külön jogszabályban meghatározott fajtája,
15. képzõ szerv: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy
oktatói munkaközösség, aki/amely a teljes képzési szolgáltatásra képzési engedélyt kapott,
16. közúti jármûvezetõ: a gépjármû, a mezõgazdasági vontató, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármû és a kerti traktor
vezetõje, továbbá az állati erõvel vontatott jármû hajtója,
17. közúti közlekedési szakember: a közúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott, engedéllyel rendelkezõ
személy,
18. különleges felépítmény: a jármûre állandó jelleggel felszerelt, külön jogszabályban meghatározott eszköz és
berendezés,
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19. névjegyzék: a közúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott engedéllyel rendelkezõ szakoktatóról,
iskolavezetõrõl és jármûvezetõi vizsgabiztosról a közlekedési hatóság által vezetett nyilvántartás,
20. összevont tanfolyam: a tanuló számára két kategóriában egy tanfolyam keretében végzett oktatás a közös
ismeretek összevonásával,
21. rendkívüli esemény: minden olyan zavaró körülmény, amely a vizsgáztatás megszokott menetét megzavarja,
elõírásszerû lefolytatását gátolja, vagy a vizsgázó teljesítményének objektív megítélését akadályozza,
22. rutinvizsga: a jármû technikai kezelésének, valamint a manõverezési feladatok végrehajtásának számonkérése a
„C”, „D”, „T”, „Trolibusz” kategóriák, valamint a „C1”, „D1” alkategóriák, továbbá a „B+E”, „C+E”, „C1+E”, „D+E”, „D1+E”
kombinált kategóriák esetében,
23. szakfelügyelet: a személyi és tárgyi feltételek, az ügyvitel, valamint a tevékenység végzésére meghatározott
elõírások betartásának ellenõrzése, továbbá a szakmai iránymutatás,
24. szakoktató: a közúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott, a közúti jármûvezetõ képzésben oktatóként
részt vevõ személy,
25. szaktanfolyam: a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése és továbbképzése,
26. tanalváz: a biztonsági ellenõrzés és üzemeltetés tantárgy oktatására alkalmas, az oktatni kívánt kategóriának
megfelelõ, mûködõképes szerkezeti elemekkel és tartozékokkal rendelkezõ jármû szerkezet,
27. tanterem: az olyan elméleti oktatás és vizsgáztatás végzésére alkalmas helyiség, amely fûthetõ és szellõztethetõ,
falitáblával, a tanulók és az elõadó számára elegendõ – jegyzetelésre alkalmas – ülõhellyel, természetes és
mesterséges világítással rendelkezik, WC és kézmosási lehetõség tartozik hozzá,
28. technikai rendezõ: a biztonsági ellenõrzés és üzemeltetés vizsgán résztvevõ, a vizsgaterem üzemeltetõje által
megbízott személy, aki a vizsgához szükséges eszközök biztonságos állapotban történõ rendelkezésre állásáról
gondoskodik,
29. alapfokú iskolai végzettség: a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettség, vagy a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek megfelelõ külföldön
szerzett iskolai végzettség,
30. vezetési karton: a bizonylati albumban szereplõ nyomtatvány vagy elektronikus eszköz, amely a tanuló vezetési
gyakorlat tantárgyból történõ oktatásának bizonylata,
31. vezetõi engedély: a külön jogszabályban meghatározott, közúti jármûvezetésre jogosító okmány,
32. vizsgabiztos: a közúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott, a közúti jármûvezetõk vizsgáztatását végzõ
személy, valamint a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásában tanúsító szervezetként közremûködõ személy,
33. vizsgajegyzõkönyv: a közlekedési hatóság által kiállított, nyilvántartási számmal ellátott dokumentum, amely
tartalmazza a vizsgázók személyazonosító adatait (név, születési dátum), aláírását és vizsgaeredményeit is,
34. vizsgalap: a vizsgázó azonosító adatait tartalmazó, fényképpel ellátott, a vizsgaeredmények bejegyzésére szolgáló
okmány,
35. vizsgarendezõ: a vizsgabiztos munkájának elõsegítése céljából a közlekedési hatóság által kijelölt személy,
36. zárt felépítmény: ponyvás vagy zárt kocsiszekrény,
37. tehergépkocsi és autóbuszvezetõk alapképesítése és továbbképzési képesítése: a tehergépkocsival és autóbusszal
végzett közúti közlekedési szolgáltatást, illetõleg közúti áru- és személyszállítást végzõ jármûvet vezetõ részére külön
jogszabályban meghatározott képesítés,
38. tanterv: a képzõ szerv képzési tevékenységét meghatározó követelményrendszert tartalmazó pedagógiai
dokumentum, az oktatandó tartalom kiválasztásának, elrendezésének, egymásra épülésének, feldolgozásának
koncepciója, amely az egyes képzési fajtákra és tantárgyakra bontva magában foglalja az oktatás céljait, az oktatandó
ismeretanyagot és azok megszerzésének legcélravezetõbb módszereit, eszközeit,
39. tanrend: tantermi oktatás esetén a tantervnek a tanfolyam idõtartamára lebontott ütemezése a hozzá kapcsolódó
erõforrások (pl. oktató, tanterem) meghatározásával,
40. képzés: a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyamon történõ oktatása,
41. tanuló azonosító: a képzõ szerv azonosítóját, a tanfolyam képzõ szerv által meghatározott egyedi azonosítóját, és
a tanuló tanfolyamon belüli egyedi sorszámát tartalmazó azonosító,
42. képzõ szerv azonosító: a közlekedési hatóság által meghatározott, a képzõ szervet egyértelmûen azonosító szám.
(2) E rendeletben az (1) bekezdésben nem meghatározott fogalmak értelmezésekor a közúti közlekedésrõl szóló
törvényben, és a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános
szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt értelmezõ rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.”
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3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Képzés a közlekedési hatóság képzési engedélye (a továbbiakban: engedély) alapján tartható az „A”, „A korl.”,
„A2”, „B”, „C”, „D”, „M”, „AM”, „T”, „K”, „Trolibusz” kategóriákban, valamint az „A1”, „C1”, „D1” alkategóriákban, továbbá
a „BE”, „CE”, „C1E”, „DE”, „D1E” (a továbbiakban, sorrendben: a „B+E”, „C+E”, „C1+E”, „D+E”, „D1+E”) kombinált
kategóriákban.
(2) Az 1. melléklet szerinti képzési engedély – a 37. §-ban említett képzõ szervek kivételével – nem tagadható meg
attól, aki az elõírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, az engedélyezési eljárásra vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díjat igazoltan megfizette, és a 2. mellékletben meghatározott, írásos tájékoztatót és a vállalkozási
feltételeit a közlekedési hatóságnak bemutatta. A képzõ szervnek a jogszabályi változások miatt szükséges
módosításokat a vállalkozási feltételeken és az írásos tájékoztatón – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
a jogszabály hatálybalépését követõ 30 napon belül át kell vezetnie.
(3) A képzési engedély tartalmazza:
a) azokat a vezetõi engedély kategóriákat, alkategóriákat, kombinált kategóriát, amelyek oktatását a képzõ szerv
végezheti,
b) azokat a képzési formákat (elméleti tantermi, elméleti e-learning, gyakorlati), amelyben a képzõ szerv az oktatást
végezheti.
(4) A képzõ szervnek az engedély szerinti kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára, a rendeletben
meghatározott elméleti, illetve gyakorlati részbõl álló képzés feltételeit folyamatosan biztosítania kell.
(5) A képzés felelõse a képzési engedéllyel rendelkezõ, a tanulóval szerzõdéses jogviszonyban álló képzõ szerv
iskolavezetõje.
(6) A képzést vagy vizsgáztatást érintõ jogszabályok és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
elnökének e rendelet alapján kiadott rendelkezéseinek változásairól a közlekedési hatóság tájékoztatást ad.”

4. §

(1) Az R. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A képzõ szerv a tanulót köteles az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeirõl tájékoztatni.
(3) Az iskolavezetõ feladata és felelõssége biztosítani, hogy:
a) a tanuló a hatályos jogszabályoknak és elõírásoknak megfelelõ képzésben vegyen részt,
b) a képzõ szerv tevékenysége a hatályos jogszabályoknak és elõírásoknak, valamint dokumentációs
követelményeknek megfeleljen,
c) a képzõ szerv a képzési tevékenységre elõírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megõrizze, továbbá hogy ezen
dokumentumokat az erre irányuló, a 35. § (1) bekezdése szerinti hatósági ellenõrzés során a képzõ szerv
ügyfélfogadási idejében bemutassa a helyszínen.”
(2) Az R. 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Képzésre az vehetõ fel, aki:)
„a) a megszerezni kívánt vezetõi engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort betöltötte,
vagy
aa) tanfolyami képzés esetén annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, vagy
ab) közoktatási intézményben végzett képzés esetén annál legfeljebb 12 hónappal fiatalabb, továbbá”
(3) Az R. 4. § (4) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Képzésre az vehetõ fel, aki:)
„c) a képzés megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy megfelel a 10. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak.”
(4) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól
– kérésére – az iskolavezetõ mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képzõ szerv a tanulóval kötött külön
megállapodás szerint mûködik közre.”

5. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A képzést e rendelet mellékletei, valamint a közlekedési hatóság által kiadott tanterv szerint kell megtartani.
A képzés és a vizsgáztatás során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság által elõírt
dokumentumokat (az ún. „Bizonylati album”-ban szereplõ nyomtatványokat) kell alkalmazni.
(2) A képzés keretében tartott elméleti oktatást – az e-learning képzés kivételével – tanteremben kell végezni.
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(3) A tanulók számára a képzõ szerv által – a 2. melléklet alapján – elkészített vállalkozási feltételekben meghatározott
óraszámok szerinti tanórákon – az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével – való részvétel és az elõírt
feladatok képzõ szerv által igazolt teljesítése kötelezõ.
(4) A képzés során a képzõ szerv köteles a tanulók számára a képzésnek megfelelõ tansegédletet biztosítani.
(5) E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idõ akkor tekinthetõ teljesítettnek, ha az e-learning képzést
a tanuló elvégezte és errõl a képzõ szerv igazolást állított ki.”
6. §

Az R. 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után, fõoktatási
része – a „B” kategóriás képzés kivételével – a sikeres jármûkezelési, vagy rutinvizsga után kezdhetõ meg. Amennyiben
a tanuló az „A1” kategória megszerzésével kapcsolatos tanfolyami képzésen „B” kategóriában érvényes vezetõi
engedéllyel vesz részt, a gyakorlati képzésen az elméleti tantárgyakból tett sikeres vizsgát megelõzõen is részt vehet.
(2) A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a közlekedési hatóság
által érvényesített, a tanuló nevére kiállított vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor
minõsül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a tanuló az egyes
gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor az óra kezdetének és befejezésének – pontos idejének feljegyzése
mellett – sajátkezû aláírásával hitelesítette.
(3) A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása olyan érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkezõ jármûvel
végezhetõ, amely megfelel a 4. vagy az 5. mellékletben meghatározott további mûszaki feltételeknek, és errõl a
közlekedési hatóság a 6. melléklet szerinti tartalommal „oktatójármû-igazolás”-t állít ki. A trolibuszra, a
motorkerékpárra és a segédmotoros kerékpárra vonatkozóan nem kell „oktatójármû-igazolás”-t kiállítani.”

7. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A vizsgára jelentkezés feltételeként elõírt képzési rész teljesítését a képzõ szerv igazolja.”

8. §

Az R. 7. §-át követõen a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Állami alap- és középfokú oktatási intézményben végzett képzés esetén e rendelet 4–6. §-ait és a
3. mellékletet az oktatási intézményre is megfelelõen kell alkalmazni.
(2) Állami alap- és középfokú oktatási intézményben történõ képzés esetén az iskolavezetõ feladatait és felelõsségét az
oktatási intézmény intézményvezetõje teljesíti, illetve viseli.”

9. §

(1) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közúti jármûvezetõk vizsgáztatását a közlekedési hatóság végzi. A vizsgát a közlekedési hatóság szervezi.
A vizsgára bejelentett tanuló (a továbbiakban: vizsgázó) vizsgáztatásában – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével –
a közlekedési hatóság vizsgabiztosi névjegyzékében szereplõ vizsgabiztosa mûködik közre.”
(2) Az R. 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A vizsgán a vizsgabiztos tanúsító szervezetként nem mûködhet közre, ha:)
„a) a vizsgázó vagy a b) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],”
(3) Az R. 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közlekedési hatóság gondoskodik a vizsgán olyan vizsgabiztos részvételérõl, aki a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével a vizsgát lebonyolítja. A kizárási okot a vizsgabiztos haladéktalanul köteles bejelenteni a
közlekedési hatóság vezetõje részére.
(5) A vizsga érvénytelen, ha a vizsgán a vizsgabiztos a vele szemben fennálló kizárási ok ellenére vizsgáztatott.”

10. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az elméleti és gyakorlati vizsgáztatással kapcsolatos eljárást a 8. mellékletben meghatározottak szerint kell
lefolytatni.
(2) A vizsgáztatás során a képzésre elõírt – a 3., 4. és 5. mellékletben meghatározott – szakmai feltételeket a vizsgáztatás
sajátosságainak megfelelõen kell alkalmazni.
(3) A közlekedési hatóságnak biztosítania kell minden megyében a vizsgázás lehetõségét.
(4) A közlekedési hatóság a székhelyén – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – minden munkanapon tart vizsgát.
(5) A vizsgák helyét és idõpontját a közlekedési hatóság jelöli ki.
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(6) Az adott kategóriás vezetõi engedély megszerzésére irányuló ezen rendeletben elõírt összes vizsgakövetelmény
teljesítésérõl az utolsó vizsgát követõen a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki.
(7) A vizsgatárgyra vonatkozó vizsgakötelezettség teljesítése alól felmentést – kérelemre – megfelelõ képesítés,
végzettség esetén a közlekedési hatóság ad.
(8) Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb
vizsgát.”
11. §

(1) Az R. 10. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)
„a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az errõl szóló 7. § szerint kiállított
igazolást a közlekedési hatóság részére bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésben foglaltak alapján
mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,”
(2) Az R. 10. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)
„c) nem gépjármû vezetésére jogosító vezetõi engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,
d) a megszerezni kívánt vezetõi engedély kiadásának feltételéül – a „K” kategóriás jármû vezetõje kivételével –
a jogszabályban elõírt életkornál
da) tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb,
db) közoktatási intézmény által végzett képzés esetén legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,”
(3) Az R. 10. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)
„e) a gépjármû vezetésére jogosító vezetõi engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai
végzettség meglétét hitelt érdemlõ módon igazolja.”
(4) Az R. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetében is kizárólag az bocsátható elméleti vizsgára, akinek
a közlekedési igazgatási hatóság vagy külön jogszabályban meghatározott külföldi hatóság által kiállított:]
„a) „C” kategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetõi engedélye van;”
(5) Az R. 10. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetében is kizárólag az bocsátható elméleti vizsgára, akinek
a közlekedési igazgatási hatóság vagy külön jogszabályban meghatározott külföldi hatóság által kiállított:]
„e) „C1” alkategóriás vizsgához „B” kategóriára érvényes vezetõi engedélye van;”
(6) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben elõírt, érvényes vezetõi engedély helyett – a képzés és a vizsgáztatás tekintetében – egy évig
el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított,
a forgalmi vizsga teljesítésérõl szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga
letételének idõpontjától kell számítani.”
(7) Az R. 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel igazolható:
a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyzõ, vagy a kiállító által hitelesített példányával,
külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem
kötelezõ, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által
létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkezõ – magyar hatóság által hozott elismerõ
határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három
hónapnál nem régebbi Magyarországon felsõoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely
kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét
elõfeltételezi.”

12. §

(1) Az R. 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki)
„a) a 10. § (1) bekezdés b)–c) pontjában, valamint (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
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b) a jogszabályban a vezetõi engedély kiadásának feltételéül elõírt életkort betöltötte; „M” kategóriás jármûkezelési
vizsgát tehet az is, aki az elõírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után
bocsátható. Közoktatási intézmény által végzett képzés esetén gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki a
jogszabályban meghatározott életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb, azonban forgalmi vizsgára csak a
jogszabályban meghatározott életkor betöltése után bocsátható,”
Az R. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki)
„d) a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és
az errõl szóló 7. § szerint kiállított igazolást a közlekedési hatóság részére bemutatta; ez a követelmény nem vonatkozik
arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet.”
Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Forgalmi vizsga – a „B” kategóriás képzés kivételével – sikeres jármûkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenõrzés és
üzemeltetés vizsga után tehetõ.”
Az R. 11. § (5) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés c) pontjában elõírt feltételek teljesülésének hiányában is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki]
„a) „A korl.”, „A2” kategóriás vizsgához – egy évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetõi engedéllyel
rendelkezik;
b) „A” kategóriás vizsgához – egy évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vagy – egy évnél nem régebben
szerzett – „A korl” vagy „A2” kategóriás vezetõi engedéllyel rendelkezik;”
Az R. 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdésben említett, valamint a 10. § (2) bekezdésében elõírt vezetõi engedély helyett egy évig el kell
fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító – a közlekedési hatóság által kiállított –
a forgalmi vizsga teljesítésérõl szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga
letételének idõpontjától kell számítani.”

13. §

Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli, vagy számítógépes elméleti vizsga lehet. Az egyes vizsgatárgyak típusát a
vonatkozó jogszabályok alapján a közlekedési hatóság határozza meg.
(2) A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:
a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélõ, értõ (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélõ) külföldi
állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven,
tolmács közremûködésével szóbeli vizsgát tehet,
b) az egészségi állapotából következõen – a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság által
kiállított szakértõi szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdõ személy szóban
is vizsgázhat.
(3) Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, a vizsgabiztosok, a vizsgarendezõ, a vizsgáztatást
ellenõrzõ személyek, a vizsgabiztos jelöltek és szükség esetén a tolmács tartózkodhatnak.
(4) Elméleti vizsga csak olyan vizsgateremben tartható, amelyet a közlekedési hatóság elõzetesen arra alkalmasnak
nyilvánított.
(5) A közúti jármûvezetõk elméleti vizsgája – a (2) bekezdésben foglaltak, valamint a „Tr” kategória kivételével –
kizárólag számítógépes elméleti vizsga (a továbbiakban: SZEV) formájában bonyolítható le.
(6) A (2) bekezdés a) pontjában említett tolmács közremûködésével történõ vizsgára a tolmácsot a közlekedési
hatóság az Országos Fordító- és Fordításhitelesítõ Irodától rendeli ki. Ha az Országos Fordító- és Fordításhitelesítõ
Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt
kell kirendelni.”

14. §

Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A jármûkezelési, a rutin és a forgalmi vizsgán a vizsgajármûben egy vizsgázó, valamint – a jármûben
kialakított ülõhelyek számának megfelelõen – a vizsgabiztos(ok), a szakoktató, a vizsgáztatást ellenõrzõ személy(ek) és
a vizsgabiztos-jelölt foglalhatnak helyet. A „D” kategóriájú és „D1” alkategóriájú jármûvön több vizsgázó és több
vizsgabiztos-jelölt is helyet foglalhat.
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(2) Tehergépkocsi és pótkocsi rakfelületén, valamint motorkerékpár hátsó ülésén vizsga közben személy nem
szállítható.
(3) Forgalmi vizsga – a vizsgáztatásra vonatkozó elõírások figyelembevételével – csak a közlekedési hatóság által
kijelölt vizsgaútvonalon tartható. A kijelölés idõkorlátozást is tartalmazhat.
(4) A körülmények jelentõs megváltozása esetén errõl való bejelentés alapján vagy hivatalból a közlekedési hatóság
a vizsgaútvonalat felülvizsgálja, és a vizsgaútvonalat ideiglenesen vagy véglegesen megszünteti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeken túlmenõen a jármûkezelési, a rutin és a forgalmi vizsgán,
amennyiben a vizsgán nincsen szakfelügyelet, a vizsgajármûben – a jármûben kialakított ülõhelyek számának
megfelelõen – helyet foglalhat a képzõ szerv iskolavezetõje vagy – az iskolavezetõ felelõssége mellett – írásban
meghatalmazott megbízottja, azonban sem az iskolavezetõ sem megbízottja a vizsga rendjét részvételével nem
zavarhatja meg. Az írásbeli meghatalmazás legfeljebb egy napra szólhat.”
15. §

(1) Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga – a 11. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében – két évig érvényes.”
(2) Az R. 14. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A vezetõi engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási elõírásoknak az a vizsgázó
tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben elõírt
vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A vizsgaigazolást
elektronikus úton továbbítani kell az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
(6) A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely
jármûvezetési vizsgát (jármûkezelési, rutin vagy forgalom)
a) tengelykapcsoló-pedál (A, Akorl, A1, A2, AM kategória esetében kézzel mûködtetett tengelykapcsoló-kar) nélküli
jármûvön,
b) automata sebességváltóval rendelkezõ jármûvön (amelyben nincsen tengelykapcsoló-pedál, vagy A, A korl, A1, A2,
AM kategória esetében kézzel mûködtetett tengelykapcsoló-kar)
tette le.”

16. §

Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt
a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhetõ. Ebben az esetben, vagy a vizsgáztatás szabályainak
megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni.
(2) A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki:
a) személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
b) a biztonsági ellenõrzés és üzemeltetési, a jármûkezelési, a rutin- vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban
meghatározott feltételeknek nem felel meg,
c) a vizsgabiztost döntésének meghozatalában elõny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett,
vagy
d) az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett
segédeszközt (pl. mobiltelefon, kép vagy hangrögzítõ eszköz) használ.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a közlekedési hatóság az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat
hónapi idõtartamra eltilthatja.
(4) A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a közlekedési hatóság a vizsgától legfeljebb három hónapi
idõtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.
(5) A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta, vagy a
vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a közlekedési hatóság a szakoktatót – legfeljebb
hat hónapi idõtartamra – a szakoktatói tevékenységtõl eltilthatja.
(6) A közlekedési hatóság érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis
adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével
tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a közlekedési hatóság már kiadta, a vizsga érvénytelenítésérõl szóló jogerõs
határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti okmányirodának is meg kell küldeni.
(7) Amennyiben a vizsga a vizsgabiztos mulasztása miatt a vizsgáztatás szabályainak megsértésével zajlott le,
a közlekedési hatóság a vizsgabiztost legfeljebb egy évi idõtartamra a vizsgáztatástól eltilthatja.”
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Az R. 16. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A közlekedési hatóság eljárása és az általa végzett tevékenység
16. § A közlekedési hatóság
a) meghatározza:
aa) a képzés, továbbképzés és a vizsgáztatás tárgyi feltételeinek alkalmazására vonatkozó technológiai és mûszaki
követelményeket,
ab) a vizsgakövetelményekre vagy a képesítés megszerzésére vonatkozó elõírások alapján a számonkérhetõ
ismeretanyagot, a vizsgafeladatokat, vizsgatárgyakat, a képzések tanterveit, a tantervi óraszámokat, az egyes elméleti
tantárgyak hallgatása alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét, a tanfolyamon való
részvétel és a vizsgára bocsátás feltételeit,
ac) a képzések és a továbbképzések, valamint az ezekhez kapcsolódó vizsgák lebonyolításának rendjét, ügyvitelét és
módszereit,
ad) a szaktanfolyamokon oktató személyekkel szemben támasztott képesítési, végzettségi követelményeket,
ae) az e-learning rendszer minõsítésének és tanúsításának módját, a Közlekedési Szakértõi Testület szakmai
állásfoglalására figyelemmel,
af) a vizsgabiztosi tevékenység engedélyezésének feltételeit, az elõírt képesítések, végzettségek körét és az eljárási
rendjét,
ag) a vezetési kartont helyettesítõ, a vezetési gyakorlat oktatása során alkalmazott elektronikus eszközök és az
elektronikusan rögzített adatok körét, a rögzítés és a rögzített adatok nyilvántartásának módját,
ah) a legalább az alapfokú iskolai végzettség igazolásával és ennek ügyvitelével kapcsolatos szabályokat,
ai) a képzés során alkalmazható tansegédleteket,
aj) a vizsga sikeres letételéhez szükséges ismereti szintet a vonatkozó jogszabályi elõírások hiányában,
ak) a szakoktató képzés keretében teljesítendõ követelményszintet, és annak számonkérési módját, amelynek alapján
a szakoktató jelölt ideiglenesen szakoktatói engedélyt kaphat,
al) a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez kötelezõen elõírt dokumentumok körét és azokról „Bizonylati
albumot” ad ki, továbbá
b) szabályozza a szakfelügyelet módszertanát,
c) létrehozza és mûködteti a 15. melléklet szerinti Közlekedési Szakértõi Testületet,
d) a Közlekedési Szakértõi Testület minõsítése és javaslata alapján jóváhagyja a képzésben használható e-learning
rendszereket,
e) a szakoktatókról, az iskolavezetõkrõl, a vizsgabiztosokról és a képzõ szervekrõl központi nyilvántartást
(névjegyzéket) vezet; a vizsgabiztos, a szakoktató, valamint az iskolavezetõ részére kiadott tevékenységi engedélyt a
közlekedési hatóság visszavonja és a vizsgabiztost, a szakoktatót és az iskolavezetõt törli a névjegyzékbõl, ha a
tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket súlyosan vagy 2 éven belül ismételten megsértette. A rendelkezések súlyos
megsértésének minõsül különösen:
ea) az engedélyezett tevékenységének végzése közben tanúsított magatartásával bûncselekményt vagy
szabálysértést követett el,
eb) olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a vizsga eredményét vagy az errõl vezetett nyilvántartások
ellenõrizhetõségét befolyásolja vagy a 13. § (5) bekezdése szerinti eljárása során a vizsga rendjét megzavarta.”
18. §

Az R. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) Közúti jármûvezetõ képzést – a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével – csak közúti
jármûvezetõi szakoktatói engedéllyel és érvényes közúti jármûvezetõi szakoktatói igazolvánnyal rendelkezõ,
névjegyzékbe vett személy (a továbbiakban: szakoktató) végezhet.
(2) E-learning képzés esetén az iskolavezetõnek a tanulóval történõ esetleges kapcsolattartáshoz – az (1) bekezdés
szerinti – szakoktatót kell biztosítania.
(3) A névjegyzékbe felvett szakoktatónak a közlekedési hatóság évente szakoktatói igazolványt ad ki.
(4) A közlekedési hatóság kérelemre a szakoktatói tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi
a) azt a szakoktatói vagy a 3. melléklet 2.5. pontjában meghatározott képesítéssel rendelkezõ jelentkezõt, aki az
engedélyezés idõpontjában megfelel az (5) bekezdésben és a 18. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott
feltételeknek;
b) korlátozással (legfeljebb egyévi idõtartamra és kizárólag a szakoktató képzés elvégzéséhez szükséges
tevékenységre) jármûvezetési gyakorlat oktatására azt a jelentkezõt, aki szakoktatói szaktanfolyam hallgatója és
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igazolja, hogy teljesítette a 16. § ak) pontjának rendelkezései alapján meghatározott követelményszintet, továbbá
megfelel az (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek.
(5) A szakoktatói engedély kiadásának további feltételei:
a) az engedélyezési eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjat megfizette,
b) a szakoktatói tevékenységtõl való eltiltás vagy törlés hatálya alatt nem áll a jelentkezõ,
c) érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezik,
d) nem vonatkozik olyan rendelkezés, amely szerint vezetõi engedélyét csak utánképzés elvégzését követõen
kaphatja vissza, illetve tarthatja meg,
e) a közlekedési hatóság a szakoktatói tevékenység végzésére vonatkozó elõírások súlyos megszegése miatt jogerõs
határozatban az engedélyezési kérelem benyújtását megelõzõ 2 éven belül nem marasztalta el.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti jelentkezõ ideiglenesen engedélyezett szakoktatói tevékenységének idõtartama
alatt szakoktatói oklevelének bemutatásával külön eljárási díj nélkül kérheti szakoktatói tevékenysége idõbeli
korlátozásának törlését.”
19. §

Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A szakoktatók képzését a közlekedési hatóság engedélye alapján szakirányú mûszaki felsõoktatási intézmény
végzi. A szakoktatói képesítés megszerzéséhez szükséges tantervek oktatási témaköreit és a képzési engedély
megszerzéséhez szükséges feltételeket a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Szakoktatói szaktanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres szakoktatói felvételi vizsgát tett.
(3) A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:
a) betöltött 22. életév,
aa) középiskolai érettségi,
b) alapképzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „A”, „B”, „C” kategóriás vezetõi engedély, amely nem
minõsül kezdõ vezetõi engedélynek:
ba) D kategóriás kiegészítõ képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „D” kategóriás vezetõi engedély,
bb) E kategóriás kiegészítõ képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „CE” kategóriás vezetõi engedély,
bc) Trolibusz kategóriás kiegészítõ képzésre jelentkezés esetén legalább két éves „Tr” kategóriás vezetõi engedély.
(4) A felvételi vizsgán a közlekedési hatóság által vezényelt a névjegyzékben szereplõ vizsgabiztosok vizsgáztatnak.
A szakoktatói felvételi vizsga a 16. § ab) és ac) pontjai alapján meghatározottak szerint történik.
(5) Szakoktatói szaktanfolyam csak a 3. melléklet 2.1 pontjában említett szakok együttes megszerzésére irányuló
alapképzésre vagy a „D”, „E”, „Tr” kategóriás jármûvezetési gyakorlat szakos kiegészítõ képzésekre indíthatók.”

20. §

Az R. 19–21. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„19. § A közlekedési hatóság a szakoktatói szaktanfolyam egyes tantárgyainak hallgatása és vizsgakötelezettsége alól
– kérelemre – a 16. § ab) pontja alapján megalkotott szabályzat szerint mentesítheti a korábban megfelelõ szakirányú
képesítést megszerzõ hallgatót.
20. § (1) Szakoktatói vizsgára az bocsátható, aki a szakoktatói szaktanfolyamot igazoltan elvégezte.
(2) A szakoktatói vizsgán a közlekedési hatóság által vezényelt, a névjegyzékben szereplõ vizsgabiztosok
vizsgáztatnak. A szakoktatói vizsga a 16. § ab) és ac) pontjai alapján meghatározottak szerint történik.
21. § (1) A szakoktatónak – a 17. § (4) bekezdés b) pontja alapján ideiglenesen névjegyzékbe vett szakoktató
kivételével – évenként a 16. § ab) és ac) pontjai alapján meghatározottak szerinti továbbképzésen kell részt venni és
ezt követõen sikeres vizsgát kell tenni. Az elméleti vizsgát a közúti jármûvezetõk számítógépes elméleti vizsgájánál
alkalmazott és elvárt körülmények betartásának megfelelõen kell teljesíteni.
(2) A szakoktatók továbbképzését a – közlekedési hatóság engedélye alapján – szakirányú mûszaki felsõoktatási
intézmény végzi.
(3) Amennyiben a vizsgakötelezettségét a szakoktató sikeresen teljesítette, a közlekedési hatóság újabb érvényességi
idejû szakoktatói igazolványt ad ki.”

21. §

Az R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakoktató oktatás, valamint jármûkezelési, rutin és forgalmi vizsgáztatás közben köteles magánál tartani
a) a vezetõi engedélyét, szakoktatói igazolványát,
b) a jármûvezetési gyakorlat tantárgy oktatásakor és a gyakorlati vizsgán az a) pontban foglaltakon kívül az érvényes
oktatójármû-igazolást és a vezetési kartont.”
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22. §

Az R. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) A közúti jármûvezetõ vizsgabiztosok képzését a közlekedési hatóság engedélye alapján szakirányú mûszaki
felsõoktatási intézmény végzi. A képesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket, a képzésre, továbbképzésre
vonatkozó rendelkezéseket a 17. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben említett képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyami képzés tartalmát és
követelményeit, a képesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati vizsgák rendjét és követelményeit,
továbbá a vizsgázó eredményeinek értékelésére vonatkozó szabályokat, a továbbképzés rendjét, tartalmát és
követelményeit, a kötelezõen teljesítendõ vizsgakövetelményeket a közlekedési hatóság határozza meg.”

23. §

(1) Az R. 25. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Vizsgabiztosi felvételi vizsgára az jelentkezhet, aki)
„b) szakirányú felsõfokú végzettséggel és legalább kétéves szakoktatói gyakorlattal, vagy legalább középiskolai
érettségivel és ötéves szakoktatói gyakorlattal rendelkezik,”
(2) Az R. 25. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Vizsgabiztosi felvételi vizsgára az jelentkezhet, aki)
„d) „A”, „B”, „C”, „D” kategóriákra valamint a „CE” kombinált kategóriára érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezik,
melyek közül bármely kategória, kombinált kategória, alkategória megszerzésének idõpontjától eltelt legalább
3 év.”
(3) Az R. 25. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vizsgabiztosi felvételi vizsgán a közlekedési hatóság által kijelölt, a névjegyzékben szereplõ vizsgabiztosok
vizsgáztatnak.”

24. §

Az R. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § (1) Vizsgabiztosi vizsgára az bocsátható, aki a vizsgabiztosi tanfolyamot igazoltan elvégezte.
(2) A vizsgabiztosi vizsgán a közlekedési hatóság által kijelölt, a névjegyzékben szereplõ vizsgabiztosok vizsgáztatnak.
A vizsgabiztosi vizsga a 16. § ab) és ac) pontjai alapján meghatározottak szerint történik.”

25. §

(1) Az R. 27. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság kérelemre a vizsgabiztosi tevékenységet engedélyezi és a vizsgabiztosi névjegyzékbe veszi fel azt)
„c) aki nem áll a vizsgáztatástól való eltiltás vagy törlés hatálya alatt,”
(2) Az R. 27. § (1) bekezdés a következõ g) ponttal egészül ki:
(A közlekedési hatóság kérelemre a vizsgabiztosi tevékenységet engedélyezi és a vizsgabiztosi névjegyzékbe veszi fel azt)
„g) aki a vizsgabiztosi képzésre jelentkezés feltételeit teljesíti.”
(3) Az R. 27. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vizsgabiztosoknak a vizsgabiztosi tevékenység folytatásához – a szükséges ismeret és képesség megõrzése,
frissítése, új szakmai alkalmassági tényezõk elsajátítása és a további vizsgáztatás tisztességes és egységes
követelményeinek megfelelõsége érdekében – évente összesen legalább kétnapos, – a szükséges gyakorlati
jármûvezetõi képesség megõrzése, illetve továbbfejlesztése érdekében – öt évente legalább ötnapos
továbbképzésen kell részt venniük és ezt követõen sikeres vizsgát kell tenniük. Az elméleti vizsgát a közúti
jármûvezetõk számítógépes elméleti vizsgájánál alkalmazott és elvárt körülmények betartásának megfelelõen kell
teljesíteni.
(4) A vizsgabiztosok továbbképzését a közlekedési hatóság engedélye alapján szakirányú mûszaki felsõoktatási
intézmény végzi. Amennyiben a vizsgakötelezettségét a vizsgabiztos sikeresen teljesítette, a közlekedési hatóság
újabb érvényességi idejû vizsgabiztosi igazolványt ad ki.
(5) Elméleti vizsgabiztosi képesítéssel kizárólag számítógépes elméleti vizsgáztatást lehet végezni.”

26. §

Az R. a következõ 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § 2013. január 19-éig a vizsgabiztosoknak a vizsgabiztosi tevékenység folytatásához évente összesen
egynapos – a szükséges ismeret és képesség megõrzése, frissítése, új szakmai alkalmassági tényezõk elsajátítása és
a további vizsgáztatás tisztességes és egységes követelményeinek megfelelõsége érdekében továbbképzésen kell
részt venniük és ezt követõen sikeres vizsgát kell tenniük Az elméleti vizsgát a közúti jármûvezetõk számítógépes
elméleti vizsgájánál alkalmazott és elvárt körülmények betartásának megfelelõen kell teljesíteni.”
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27. §

Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) Közúti jármûvezetõ és közúti közlekedési szakember képzés csak az iskolavezetõi névjegyzékben lévõ
iskolavezetõ irányításával folytatható.
(2) A közlekedési hatóság kérelemre az iskolavezetõi tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi fel azt
a jelentkezõt, aki
a) a rendeletben meghatározott iskolavezetõi képesítéssel rendelkezik,
b) az engedélyezési eljárás díját befizette,
c) nem áll az iskolavezetõi névjegyzékbõl való eltiltás vagy törlés hatálya alatt.”

28. §

Az R. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § Az iskolavezetõk képzése a közlekedési hatóság engedélye alapján szakirányú mûszaki felsõoktatási
intézményekben történik. A képesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket a 11. melléklet tartalmazza.”

29. §

Az R. 31. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közlekedési hatóság az egyes tárgyak hallgatása és vizsgája alól – kérelemre – mentesítheti a megfelelõ
szakirányú képesítéssel rendelkezõ hallgatót.
(3) Iskolavezetõi vizsgára az bocsátható, aki az iskolavezetõi tanfolyamot igazoltan elvégezte.
(4) Az iskolavezetõket a közlekedési hatóság által vezényelt, a névjegyzékben szereplõ vizsgabiztosok vizsgáztatják.”

30. §

Az R. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) Az iskolavezetõnek évenként a 16. § ab) és ac) pontjai alapján meghatározottak szerinti továbbképzésen kell
részt vennie és ezt követõen sikeres vizsgát kell tennie.
(2) Az iskolavezetõk továbbképzése a közlekedési hatóság engedélye alapján szakirányú mûszaki felsõoktatási
intézményekben végezhetõ.”

31. §

(1) Az R. 33. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti jó hírnév követelményének nem felel meg az a szaktanfolyami képzõ szerv,
amelyben a szaktanfolyami képzésért felelõs iskolavezetõ
a) a szaktanfolyami képzésre vonatkozó elõírásokat két éven belül ismételten megsértette, és ezért a közlekedési
hatóság jogerõsen elmarasztalta;
b) irányítása mellett a szaktanfolyam tartására való jogosultságát a szaktanfolyami képzõ szerv – az a) pontban
foglaltak miatt – két éven belül elvesztette.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szakmai alkalmasság feltételeinek az a szaktanfolyami képzõ szerv felel meg,
amelynél igazolt az adott szaktanfolyam megtartásához szükséges:
a) a 16. § ad) pontja szerint meghatározott személyi és
b) a 3. melléklet 3.1.1 és 3.1.2 pontja, a 16. § aa) pontja, és a közúti közlekedésrõl szóló törvény szerinti szaktanfolyamra
vonatkozó jogszabály szerint meghatározott tárgyi
feltételek megléte.
(5) Szaktanfolyamra vagy szakképesítõ vizsgára az bocsátható, aki megfelel a közlekedési hatóság e rendeletben
foglalt jogosultsága alapján meghatározott feltételeknek.
(6) A vizsgát a közlekedési hatóság vagy az általa megbízott képzõ szerv szervezheti. A közúti közlekedési
szakembereket a szaktanfolyamot követõ vizsgán a közlekedési hatóság által vezényelt – a vizsgajegyzõkönyvben
megnevezett és a szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben szereplõ – vizsgabiztosok vizsgáztatják.
A szaktanfolyami vizsgabiztosnak – a vizsgabiztosi engedélye érvényben tartásához – évente a közlekedési hatóság
által szervezett továbbképzésen kell részt vennie.
A szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékbe olyan személy vehetõ fel,
a) aki felsõfokú, szakirányú iskolai végzettséggel és az adott szakterületen legalább 2 év szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
b) aki a közlekedési hatóság által meghatározott szakmai képesítéssel, végzettséggel rendelkezik,
c) akinek a névjegyzékbe való felvétel elõtti két éven belül a szakoktatói, a vizsgabiztosi, az iskolavezetõi tevékenységi
engedélyét a közlekedési hatóság elmarasztalása kapcsán nem vonták vissza.”
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(2) Az R. 33. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A rendelet elõírásait, különösen 5. §-a, 8. §-ának (1) és (3)–(5) bekezdése, 9. §-ának (5) és (7)–(8) bekezdése, 12. §-a,
a 15. §-a, 27. § (2) bekezdése, a 28. § (1) bekezdése, a 34. § (1)–(2) bekezdése, a 35–38. §-a, a 3. mellékletének 3.2.2 és
3.2.3. pontjának rendelkezéseit a szaktanfolyami képzésre és vizsgáztatásra is megfelelõen alkalmazni kell.”
32. §

Az R. 33/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A képzõ szerv részére az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyam
megtartását a közlekedési hatóság a rendeletben foglaltak alapján engedélyezi. A képzési engedély alapképesítési és
továbbképzési képesítési szaktanfolyamok megtartására együttesen adható.”

33. §

Az R. 33/G. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33/G. § Az alapképesítési és a továbbképzési képesítési szaktanfolyami képzés engedélyezési díját, továbbá az
alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati vizsgák, és a
„Gépjármûvezetõi képesítési igazolvány” kiállításának díját a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek
képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggõ díjakról szóló jogszabály határozza
meg.”

34. §

Az R. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34. § (1) A közúti jármûvezetõ-képzést, a szaktanfolyami képzést, továbbá a vizsgáztatást rendszeresen ellenõrizni
kell, és el kell látni mindezek szakfelügyeletét. A közlekedési hatóság minõségbiztosítási szabályokat állapít meg a
vizsgabiztosokra vonatkozó követelmények fenntartása érdekében. A minõségbiztosítási szabályok magukban
foglalják a vizsgabiztosok ellenõrzését és szakfelügyeletét, munkájuk, továbbképzésük, ismételt engedélyezésük, és
folyamatos szakmai fejlõdésük során, illetve megtartott vizsgáik eredményeinek rendszeres felülvizsgálatán keresztül.
(2) A közúti jármûvezetõi vizsgákon közremûködõ vizsgabiztos tevékenységének ellenõrzését a munkáltatói jogkör
gyakorlója vagy a vizsgabiztos közvetlen vezetõje végezheti kizárólagos (át nem ruházható) jogkörben.
(3) A közúti jármûvezetõi vizsgákon közremûködõ vizsgabiztos szakmai tevékenységének szakfelügyeletét évente
– az (1) bekezdés szerinti minõségbiztosítási szabályoknak megfelelõen – legalább nyolc órában biztosítani kell.
A szakfelügyelet keretében öt évente egyszer minden vizsgabiztost legalább 4 órán át meg kell figyelni vizsgáztatás
közben, több vizsga figyelemmel kísérését lehetõvé tevõ módon.
(4) Amennyiben a szakfelügyelet során a vizsgabiztos tevékenységében hiányosságok vagy szakmai ismereti
problémák merülnek fel, a vizsgabiztosnak a közlekedési hatóság által meghatározott rendkívüli továbbképzésen kell
részt vennie, továbbá sikeres vizsgájának teljesítéséig a vizsgabiztos vizsgára nem vezényelhetõ.
(5) A rendkívüli továbbképzés elvégzésére kötelezett vizsgabiztos csak annak teljesítésével tehet eleget a 27. §
(3) bekezdésében elõírt éves továbbképzési kötelezettségének. A rendkívüli továbbképzés elvégzése és sikeres
vizsgája mentesíti a vizsgabiztost a rendes továbbképzés alól abban az évben.
(6) Amennyiben a vizsgabiztos több kategóriában is jogosult vizsgáztatni, úgy az egyik kategóriában végzett
ellenõrzésre vonatkozó megfelelõ eredményt több kategóriára is érvényesnek kell tekinteni.
(7) A közúti jármûvezetõk és a közlekedési szakemberek képzésének ellenõrzését és annak eredményérõl való
beszámolót a közlekedési hatóság által kiadott ellenõrzési terv figyelembe vételével kell végezni.”

35. §

Az R. 35–36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35. § (1) A szakfelügyelet és az ellenõrzés lehet elõre bejelentett és soron kívüli.
(2) A szakfelügyelõ és az ellenõrzést végzõ tapasztalatairól az érintett szakoktatót, a vizsgabiztost, az iskolavezetõt,
valamint a közlekedési hatóságot tájékoztatja.
(3) A szakfelügyelõ megállapításától függõen javaslatot tehet
a) visszatérõ szakfelügyeletre, a képzési vagy a vizsgáztatási tevékenységet érintõ tematikus szakfelügyelet
megtartására;
b) a szakoktató, a vizsgabiztos, az iskolavezetõ, a képzõ szerv szankcionálására;
c) a képzési engedély felfüggesztésére, részleges vagy teljes visszavonására;
d) a vizsgahelyek és a vizsgapályák minõsítésének felülvizsgálatára, illetve minõsítésének visszavonására.
(4) A szakfelügyelõ és az ellenõrzést végzõ haladéktalanul felfüggeszti
a) a képzést vagy a vizsgát,
a1) ha életet vagy testi épséget fenyegetõ balesetveszély áll fenn,
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a2) ha az ellenõrzést, szakfelügyeletet az ellenõrzés alá vont gátolja, akadályozza,
b) a képzést, ha a feltételek hiánya vagy a körülmények miatt a képzés az elõírásoknak és a tantervnek megfelelõ
módon nem tartható meg,
c) a vizsgát, ha a feltételek hiánya, a vizsgakörülmények, vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése miatt a vizsgázó
teljesítménye objektív módon nem értékelhetõ.
(5) Amennyiben a szakoktató ellenõrzése során az ellenõrzést végzõ szakmai, módszertani hiányosságot tapasztal, úgy
a szakoktató felé történõ jelzés mellett köteles a szakfelügyeletet végzõ közlekedési hatóság részére az elõírt módon
jelentést tenni.
36. § Szakfelügyelet és ellenõrzés nem gyakorolható annál a képzõ szervnél, amelyhez a szakfelügyelõt vagy
ellenõrzést végzõt vagy közeli hozzátartozóját [Ptk. 685. § b) pont] munkaviszony, megbízási jogviszony vagy társasági
szerzõdésen alapuló anyagi érdekeltség köti.”
36. §

(1) Az R. 37. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közlekedési hatóság a képzési engedélyt
a) visszavonja, ha a felfüggesztõ határozatban meghatározott feltételeknek, az abban meghatározott idõtartamon
belül nem tesz eleget;
b) a képzõ szerv a képzési tevékenység gyakorlására vonatkozó elõírásokat megszegte;
c) visszavonhatja, ha a képzõ szervet a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal jogerõs
határozatával elmarasztalta.”
(2) Az R. 37. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A képzési engedélynek a (3) bekezdés a)–c) pontjai alapján történõ visszavonása után az érintett képzõ szerv
részére két évig újabb képzési engedély nem adható.”

37. §

Az R. 39. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A „B” kategóriában végzett képzés esetén a tanuló 2011. december 31-ig a 8. melléklet 5.2. pontjában külön
megjelölt „B” kategóriás forgalmi vizsgát tehet.”

38. §

Az R. 42. § a következõ e) és f) ponttal egészül ki:
„e) az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetõi engedélyekrõl, a közúti
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló, többször
módosított 35/2000. (XI. 30.) BM rendelettel és a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról
szóló, többször módosított 13/1992. (VI. 26.) NM rendelettel együtt.
f) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatásokról.”

39. §

40. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
Az R. 3. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
Az R. 4. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
Az R. 6. számú melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
Az R. 7. számú melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.
Az R. 8. számú melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.
Az R. 11. számú melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.
Az R. 12. számú melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.
Az R. 13. számú melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.
Az R. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
Az R. 15. számú melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.
Az R. e rendelet 14. melléklete szerinti 16. melléklettel egészül ki.
Az R. e rendelet 15. melléklete szerinti 17. melléklettel egészül ki.
Az R. a következõ 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § A rendelet
a) az „AM”, „A2” vezetõi engedély kategóriákra vonatkozó rendelkezéseit 2013. január 19. napjától kell alkalmazni,
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b) az „M” és az „A korl.” vezetõi engedély kategóriákra vonatkozó rendelkezéseket 2013. január 18. napjáig lehet
alkalmazni,
c) a 2013. január 19. elõtt szerzett közúti jármûvezetõi vizsgabiztosi képesítések továbbra is érvényesek, azonban
a minõségbiztosításra és a rendszeresen továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket ebben az esetben is alkalmazni
kell.”
41. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2011. december 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdése és 15. § (1) bekezdése, valamint a 12. melléklete 2012. január 1-jén lép
hatályba.
(3) A 25. § (3) bekezdéssel megállapított R. 27. § (3) bekezdése 2013. január 19-én lép hatályba.
(4) A (2) bekezdésben említett rendelkezések, továbbá az R. 14. § (2) bekezdése és az R. 8. mellékletének 9. pontja
2012. január 2-án hatályukat vesztik.
(5) Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdésének 3., 4., 9., 10., 15., 16., 17., 20., 24., 25., 31., 32., 34. és 40. pontja, az R. 11. §
(5) bekezdésének ba) és bb) pontjai, az R. 33/D. § (2) bekezdésének b) pontja, az R. 33/D. § (4) bekezdésének b) pontja,
az R. 37. § (1) bekezdése, az R. 37. § (2) bekezdése, az R. 37. § (4) bekezdése, az R. 39. § (1) és (3) bekezdése és az R. 39. §
(4) bekezdése, 3. mellékletének 3.3. és 4.1.4.1. pontjai, 1. mellékletének 6. pontja, 8. mellékletének 1.2. pontja,
11. mellékletének 3. pontja, 13. mellékletének 3. pontja.

42. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdésében, a 6. melléklet III. fejezet 5. pontjában, a 8. melléklet 1.4., 2., 2.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.3., 4.,
6.1.7., 7.2.1., 7.3.1., 7.4.2.1., 9. pontjaiban és a 9. melléklet 8., 13. pontjaiban a „regionális igazgatóság” szövegrész
helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg kerül. Az R. 27. § (1) bekezdésében, a 33. § (8) bekezdésében, a 33/D. §
(2) bekezdésében és a (2) bekezdés a) pontjában, a 33/D. § (4) bekezdésében és a (4) bekezdés a) pontjában, a 33/F. §
(1)–(6) bekezdéseiben, a 3. melléklet 2.5., 3.2. pontjaiban, a 7. melléklet II. fejezet második és harmadik fordulatában,
a 8. melléklet 7.5.2.3. pontban, a 12. melléklet 5.3., 6., 9.2., 9.4., 9.5. pontjaiban, a 13. melléklet 5., 6.1. pontjaiban az
„az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe a „a közlekedési hatóság” szöveg lép.
(2) Az R. 33. § (1) bekezdésében az „az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság”
szöveg, az R. 9. melléklet 14. pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság”
szöveg lép.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
43. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetõi engedélyekrõl, a közúti
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
35/2000. (XI. 30.) BM rendelettel és a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelettel együtt,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatásokról.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

33238

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 138. szám

1. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 1. mellékletének módosítása
Az R. 1. melléklet 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. Engedélyes (képzõ szerv) azonosítója”

2. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 2. mellékletének módosítása
(1) Az R. 2. mellékletét megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A képzõ szerv tájékoztatási kötelezettsége a jármûvezetõ és a közlekedési szakember képzésben
résztvevõk számára”
(2) Az R. 2. melléklet 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. a tanfolyamra vagy szaktanfolyamra való felvétel módját,”
(3) Az R. 2. melléklet 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. a tanuló által igényelt tanfolyam vagy szaktanfolyam tantárgyait, a képzõ szerv által tartott óraszámát, az elméleti
tanórák idõtartamát, továbbá csak elméleti, illetve csak gyakorlati oktatásra jogosító képzési engedély esetén annak a
képzõ szervnek a megnevezését és elérhetõségeit, amelyikkel a képzési engedély jogosultja szerzõdéses
jogviszonyban áll.”
(4) Az R. 2. melléklet 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. a tandíj összegét, tandíj befizetésének módját, azért nyújtott szolgáltatások tételes tartalmának felsorolását,
továbbá a megszerezni kívánt kategória vagy szakképesítéshez szükséges egyéb díjakat (vizsgadíjak,
elsõsegély-nyújtási ismeretek vizsga díját, egyéb költségeket),”
(5) Az R. 2. melléklet 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. a pótórák igénylésének módját, díjait,”
(6) Az R. 2. melléklet 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. az engedélyezõ hatóság megnevezését, címét és telefonszámát,”
(7) Az R. 2. melléklet 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. a vezetõi engedély vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb
elõírásokat. Nem magyar állampolgárokat érintõen különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó
elõírásokra, továbbá a 10. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapfokú iskolai végzettség külföldön kiállított oklevéllel,
bizonyítvánnyal való igazolásának módjára. Az írásos tájékoztatót a képzõ szerv készíti el és végzi a szükséges
módosításokat. Az írásos tájékoztató egy példányát a képzõ szerv a tanfolyamra történõ jelentkezéssel egyidejûleg a
jelentkezõnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezõk kellõ tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló
helyiségben jól látható helyen ki is függeszti. A képzõ szervet népszerûsítõ felhívásokban közzétett adatoktól az írásos
tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.”
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3. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 3. mellékletének módosítása
(1) Az R. 3. melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Beiskolázási feltételek
Ha a képzõ szerv a jelentkezés idõpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján –
megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetõi engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem
felel meg, köteles errõl a tényrõl a tanulót írásban tájékoztatni.”
(2) Az R. 3. melléklet 2. pont 2.4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.4. A „Jármûvezetési gyakorlat” szakos képesítés jogosít:
a jármûvezetési gyakorlat oktatására (beleértve az „Alapoktatás” biztonsági ellenõrzési feladatainak oktatását is)
abban a vezetõi engedélyre vonatkozó nemzetközi- és nemzeti kategóriában, amellyel a szakoktató a szakoktatói
tanfolyamra jelentkezéskor rendelkezett továbbá a „Jármûvezetés elmélete” tantárgy oktatására minden
kategóriában.
A 2011. december 1. napját megelõzõen szerzett „Jármûvezetési gyakorlat” szakos képesítés – a jogszabályban
meghatározott egyéb feltételek teljesítése esetén – azon vezetõi engedély kategóriák gyakorlati oktatására jogosít,
amelyek megfelelnek a 18. § (3) bekezdés b) pontokban meghatározott feltételeknek.”
(3) Az R. 3. melléklet 3. pont 3.1.2–3.1.5. alpontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.1.2. Az elméleti tárgyak oktatásához
A képzõ szervnek rendelkeznie kell
a) tantermi oktatáshoz
aa) tanteremmel,
ab) fali tablókkal,
ac) multimédiás oktatástechnológiai eszközzel vagy video lejátszóval és televíziókészülékkel, vagy számítógéppel és
projektorral (kivetítõ berendezés),
b) e-learning esetében
ba) a 16. mellékletben foglaltaknak és az engedélyezett képzésnek megfelelõ e-learning rendszerrel.
3.1.3. A „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgy oktatásához
Az „A”, „A korl.”, „A2” és „B” kategóriás, valamint az „A1” alkategóriás tantermi képzést olyan tanteremben kell végezni,
amely alkalmas a világító- és jelzõberendezések mûködõképes modelljének bemutatására.”
3.1.4. A „Biztonsági ellenõrzés és üzemeltetés” tantárgy oktatásához
A „C”, „D”, „T”, „Trolibusz” kategóriás, valamint a „C1”, „D1” alkategóriás, továbbá a „B+E”, „C+E”, „C1+E”, „D+E”, „D1+E”
kombinált kategóriás képzés esetén a képzõ szervnek rendelkeznie kell az oktatásra kialakított helyiséggel, amelyben
el kell helyezni legalább egy darab, az oktatni kívánt kategóriának (alkategóriának, kombinált kategóriának) megfelelõ
típusú üzemképes jármûvet vagy tanalvázat, továbbá a közlekedési hatóság által meghatározott tantervi feladatok
végrehajtásához szükséges szerszámokat és eszközöket.
A helyiségben oly módon kell elhelyezni az oktatni kívánt jármûvet vagy tanalvázat, hogy a tantervekben
meghatározott létszámú tanulók a bemutatott feladatokat megfigyelhessék, gyakorolhassák.
A helyiségnek meg kell felelnie a munkavédelmi és tûzvédelmi elõírásoknak is. Az oktatás ideje alatt gondoskodni kell
a motor üzemeltetésébõl keletkezõ gázok elvezetésérõl.
A helyiségben el kell helyezni továbbá a tûzvédelmi elõírásoknak megfelelõ számú és töltetû tûzoltó készüléket,
valamint az oktatáshoz szükséges számú, de legalább 1-1 db asztalt és széket.
A helyiség fûtését – minimálisan 18 °C –, világítását és szellõzését biztosítani kell.
A képzésben és vizsgáztatásban résztvevõk számára megfelelõ WC-t és kézmosási lehetõséget kell biztosítani.
3.1.5. A jármûvezetés gyakorlati oktatásának feltételei
Az „A”, „A2”, „Akorl.”, „B”, „C”, „D”, „M”, „AM”, „T”, „Trolibusz” kategóriás, valamint az „A1”, „C1”, „D1” alkategóriás,
továbbá a „B+E”, „C+E”, „C1+E”, „D+E”, „D1+E” kombinált kategóriás képzés esetén a tantervben részletesen
meghatározott méretû és kialakítású gyakorlópályával, amelynek meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
fa) forgalom elõl elzárt terület,
fb) szilárd burkolat,
fc) legyen alkalmas – a gyakorlást egyidejûleg végzõk számának figyelembevételével – az elõírt feladatok biztonságos
végrehajtására,
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fd) kulturált WC és kézmosási lehetõség,
g) a vezetési gyakorlat oktatásához a képzési engedélyben szereplõ kategóriába tartozó, a 4. vagy 5. mellékletben
meghatározott további feltételeknek megfelelõ, érvényes forgalmi engedéllyel jármûvekkel és felszerelésekkel.
A jármûkezelési és rutinfeladatok oktatásához meghatározott gyakorló pálya szilárd burkolatának, kizárólag a képzés
(gyakorlás) céljára elfogadható – a kétkerekû jármûvek vezetésének oktatását kivéve – minden olyan felület, amely
idõjárástól függetlenül, a burkolat deformációja nélkül alkalmas a feladatok gyakorlására. A kétkerekû jármûvek
oktatásához aszfalt vagy beton burkolatú pálya szükséges.
A pálya méretének az adott jármûkategóriára elõírt tantervi és vizsgafeladatok gyakorlására alkalmasnak kell lennie.
A kizárólag képzésre használt pálya esetében nem követelmény az összes feladat egyidejû gyakorlási lehetõségének
biztosítása. A pálya oktatás közbeni átrendezése megengedett.”
(4) Az R. 3. melléklet 3. pont 3.2.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.2.1. Az egyes jármûkategóriákhoz tartozó oktatási idõk.
Kötelezõ óraszámok a közúti jármûvezetõ-képzõ tanfolyamokon
Alapismeretek
ElméletiésBütantárgyak

Kategória

Jármûvezetésigyakorlat
Megjegyzés

Sóra

K

Je

Szü

F1–2

Mu

Bü

Sóra

A

F

F/v

F/o

F/h

F/é

F/k

22

X

X

X

–

–

–

16

6

10

8

2

–

–

–

A11)

3

X

X

X

–

–

–

2

1

1

1

–

–

–

–

A korl. 2),

–

–

–

–

–

–

–

6

2

4

2

2

–

–

–

A1, A2,
A korl.

A22)
A3)

–

–

–

–

–

–

–

10

4

6

4

2

–

–

–

A4)

22

X

X

X

–

–

–

26

10

16

11

5

–

–

–

B

28

X

X

X

–

–

–

29

9

20

14

4

–

2

–

C1

80

X

X

X

–

X

X

19

6

13

7

2

2

2

–

C

80

X

X

X

–

X

X

29

6

23

15

4

2

2

–

C5)

16

–

–

–

–

–

X

14

6

8

4

2

2

–

–

D1

40

X

X

X

–

–

X

29

6

23

15

4

2

2

–

D

28

X

X

X

–

–

X

29

6

23

17

4

2

–

–

B+E

22

X

X

X

–

X

X

16

6

10

4

4

2

–

–

C1+E

20

X

X

X

–

–

X

14

6

8

4

2

2

–

–

C+E

20

X

X

X

–

–

X

14

6

8

4

2

2

–

–

D1+E

22

X

X

X

–

X

X

14

6

8

4

2

2

–

–

D+E

20

X

X

X

–

–

X

14

6

8

4

2

2

–

–

M, AM

16

X

X

–

–

–

–

10

4

6

–

–

–

–

–

T

56

X

X

X

–

X

X

24

6

18

9

5

–

–

4

K

12

X

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

TR

102

X

X

X

X

X

X

49

4

45

45

–

–

–

–

TR6)

50

X

X

X

X

X

X

26

4

22

22

–

–

–

–

= Közlekedési alapismeretek
= Jármûvezetés elmélete
= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
= Biztonsági ellenõrzés és üzemeltetés
= Munkavédelem, tûzvédelem, szállítás
= F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi
utasítás

A
F
F/v
F/o
F/h
F/é
F/k

Rövidítések:
K
Je
Szü
Bü
Mu
F 1–2

= Alapoktatás
= Fõoktatás
= városi vezetés
= országúti vezetés
= hegyvidéki vezetés
= éjszakai vezetés
= vezetés könnyû terepen

1) érvényes B kategóriás vezetõi engedély esetén.
2) A1 alkategória megszerzését követõ egy éven belül
3) A1 alkategória, A2 alkategória, vagy A korlátozott kategória megszerzését követõ egy éven belül
4) amennyiben betöltötte a 21. életévét és nem rendelkezik A1 alkategóriára, A2 alkategóriára vagy A korlátozott
kategóriára vonatkozó érvényes vezetõi engedéllyel
5) C1 alkategória megszerzését követõ 1 éven belül
6) D kategóriás vezetõi engedéllyel”
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(5) Az R. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpontja a következõ 3.2.2–3.2.4. alpontokkal egészül ki:
„3.2.2. Tanfolyam megkezdése tantermi oktatás esetén
Az alapismeretek tantárgyainak összes kötelezõ (vagy annál több) óraszámán belül az egyes tantárgyak oktatására
fordítandó órák számát a közlekedési hatóság által kiadott tanterv figyelembe vételével az iskolavezetõ határozza
meg. A tantárgyi tananyag témakörönkénti felosztása a szakoktató feladata. Az iskolavezetõ által elkészített tanrendet
a tanfolyam kezdetét megelõzõ legalább 3 munkanappal korábban a tanfolyam helyszíne szerint illetékes közlekedési
felügyelõség részére meg kell küldeni. Tanrend változása esetén a Bizonylati album szerinti módosított tanrendet
a változás elõtt legalább 3 munkanappal korábban a közlekedési felügyelõség részére meg kell küldeni, illetve egy
példányt a tanulmányi naplóhoz csatolni kell. A tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell
vezetni, melyet az oktatáson részt vevõkkel miden foglalkozáson alá kell íratni. A jelenléti ívet az összes résztvevõ
aláírása után le kell zárni úgy, hogy arra további aláírás ne kerülhessen, majd a tanulmányi naplóhoz kell csatolni.
A továbbiakban, amennyiben nincs változás az egyes tanfolyamok tanrendjében, a tanrenden a foglalkozásokra
vonatkozóan csak az oktatás idõpontját és óraszámát kell feltüntetni, a tantárgyakat nem kötelezõ bejegyezni.
A tanfolyamon résztvevõk névsorát a Bizonylati album szerinti nyomtatványon tanfolyam elsõ foglalkozását követõ
1 munkanapon belül meg kell küldeni a közlekedési felügyelõség részére, illetve egy példányt a tanulmányi naplóhoz
kell csatolni.
A képzõ szerv – a vállalkozási feltételeinek megfelelõen – az elõírtnál magasabb óraszámú tanfolyamokat is tarthat.
A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történõ elméleti
oktatására vonatkozó kötelezõ óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást
önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettõl magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára – azon
témakörökbõl, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell
illeszteni, és a tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni.
3.2.3. Tanfolyam megkezdése e-learning oktatás esetén
Az e-learning képzésben résztvevõ tanuló adatait, illetve az e-learning képzés azonosító számát a tanulóval kötött
szerzõdés alapján a hozzáférés kiadását követõ három munkanapon belül a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére meg
kell küldeni.
3.2.4. Képzés elvégzésének igazolása
A vizsgára jelentkezéshez elõírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolást az iskolavezetõ köteles a
befejezést követõ 3 munkanapon belül a tanuló részére kiadni, valamint a közlekedési hatóság részére elküldeni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
a) a képzõ szerv azonosító adatait (nevét, címét),
b) a tanuló személyes adatait (nevét, anyja nevét, születési dátumát, születési helyét),
c) a tanuló azonosítóját,
d) vezetõi engedély kategóriát, amelyre a képzés irányul,
e) a teljesített képzési rész (tantárgy)
ea) megnevezését,
eb) kezdési idõpontját,
ec) befejezési idõpontját,
f) iskolavezetõ aláírását,
g) igazolás kiállításának dátumát.”
(6) Az R. 3. melléklet 3.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.4. Az együtt tartott tanfolyamok
Együtt tartott tanfolyami foglalkozásokat az alábbi kategóriákban (al- és kombinált kategóriákban) lehet szervezni:
– „M”, „AM”, „A1”,”A korl.”, „A2”, „A”, és „B”;
– „B+E” és „D1+E”;
– „B” és „T”;
– „C1” és „C”;
– „C1+E”, „C+E” és „D+E”;
– „T” és „K” (kerti traktor és állati erõvel vont jármû).
Az együtt tartott oktatást a tanulmányi naplóban fel kell tüntetni.”
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(7) Az R. 3. melléklet 3. pont 3.5.1–3.5.2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.5.1. Általános elõírások
A jármûvezetési gyakorlat oktatása csak a tanuló nevére kiállított, a közlekedési felügyelõség által hitelesített vezetési
karton birtokában kezdhetõ meg.
A jármûvezetési gyakorlat oktatása során – a kétkerekû jármûvek vezetésének oktatását kivéve – egy oktató
egyidejûleg csak egy tanuló oktatását végezheti. A kétkerekû jármûvek vezetésének oktatása során egy oktató
egyidejûleg az alapoktatási feladatok oktatásánál maximum három fõt, a fõoktatásnál maximum két fõt oktathat.
A jármû biztonsági ellenõrzésére, technikai kezelésére, valamint a manõverezési feladatok elsajátítására irányuló
alapoktatást alapvetõen gyakorló pályán kell végezni. Pedagógiai és módszertani szempontok alapján azonban a
jármû technikai kezelésének oktatása részben – a szakoktató által elfogadhatónak tekintett forgalmi körülmények
mellett – a közúti forgalomban is történhet. A – „B” kategóriás képzés kivételével – a sikeres jármûkezelési, vagy
rutinvizsga elõtt a közúti forgalomban végzett oktatás ideje azonban ilyen esetben is csak az alapoktatás része.
A fõoktatás – „B” kategóriás képzés kivételével” – csak sikeres jármûkezelési vagy rutinvizsga után kezdhetõ el.
A vezetési kartonon az alapoktatást és a fõoktatást a megfelelõ rovatban kell dokumentálni.
A jármûkezelési vizsga biztonsági ellenõrzési feladatait az alapoktatás során a gyakorlati szakoktatónak – ha erre a
feltételek adottak – azon a jármûvön kell tanítania, amelyen a gyakorlati vezetés oktatása és a jármûkezelési vizsga
történik.
3.5.2. A kétkerekû jármûvek vezetõinek oktatása során a tanuló felszerelése:
a) bukósisak,
b) szemüveg (a bukósisak kialakításától függõen),
c) protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki,
d) protektoros kesztyû,
e) magas szárú, zárt cipõ vagy csizma,
f) elöl-hátul „T” betûjelzéssel ellátott, tanulónként eltérõ színû vagy számozott tanulómellény,
g) a fõoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevõ készülékkel kell biztosítani.”
(8) Az R. 3. melléklet 3.5.3. pontja b)–c) alpontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az országúti vezetés keretében teljesítendõ menettávolság]
„b) az „A1” alkategóriában és valamennyi kombinált kategóriában 30 km;
c) az „Akorl.”, „A2”, „A”, „B”, „C”, „D” kategóriákban és a „C1”, „D1” alkategóriákban 40 km a tanóránként minimálisan
teljesítendõ (kötelezõen levezetendõ) menettávolság.”
(9) Az R. 3. melléklet 3. pont 3.6. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.6. Az oktatási idõ
Az oktatási idõ az alábbi idõtartamokat nem haladhatja meg:
az alapismeretek oktatása során – az e-learning oktatást kivéve – a tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb
4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc), ami legfeljebb 4 tanóra „biztonsági ellenõrzés és üzemeltetés” foglalkozással
(4x50 perc) egészíthetõ ki;
a) a vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható;
b) a fõoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás
után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni;
c) az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak idõtartama: 45 perc;
d) a gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak idõtartama: 50 perc;
e) a tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani.
A szakoktatók napi és havi megengedett oktatási órakeretébe a vizsgák idõtartama nem számít bele. A vizsgákat
azonban a havi óraösszesítõ megfelelõ rovatában fel kell tüntetni.”
(10) Az R. 3. melléklet 4. pontja helyébe – alpontjainak módosítása nélkül – a következõ rendelkezés lép:
„4. Mentesítések
Az alább felsorolt képesítéssel rendelkezõ tanulókat – az „A korl.”, „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2”
alkategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezetõ mentesíti.
A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezetõ által
hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli
mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.”
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4. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 4. mellékletének módosítása
Az R. 4. mellékletének 2. „Egyéb követelmények” pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Egyéb követelmények
Az oktatásra használt valamennyi jármûvet – kétkerekû jármûveket kivéve – fel kell szerelni kék alapszínû, 20 cm
magasságú, 3 cm vonalvastagságú – elölrõl és hátulról egyaránt – jól látható, nyomtatott fehér „T” betût ábrázoló,
25x25 cm oldalélû táblával, valamint jól láthatóan fel kell tüntetni az „Autósiskola” feliratot. A „B” kategória esetében
ezen jelzéseket a jármû hossztengelyére merõlegesen felszerelt tetõtáblán kell elhelyezni. A tetõtáblán lévõ „T” betût
oktatáson kívül le kell takarni.
Az „M”, „A korl.” és „A” kategóriás, továbbá az „A1” alkategóriás gyakorlati képzés fõoktatási szakaszában, valamint a
forgalmi gyakorlati vizsgán a kísérõ személygépkocsi tetõtartóján el kell helyezni a motorosok oktatására
figyelmeztetõ feliratot tartalmazó táblát.”

5. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
„A 2003. év december 1-jét követõen oktatásba bevont jármûvekre vonatkozó elõírások
1. A jármûvek követelményei kategóriánként
„M” kategória:
bármely kétkerekû segédmotoros kerékpár.
„A1” alkategória:
„A1” alkategóriába tartozó, legalább 75 cm3 hengerûrtartalmú, kétkerekû motorkerékpár.
„A korl.” kategória:
„A” kategóriába tartozó kétkerekû motorkerékpár, amely az alábbi jellemzõkkel rendelkezik:
a) 125 cm3-t meghaladó hengerûrtartalom,
b) legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas,
c) legfeljebb 25 kW teljesítmény,
d) legfeljebb 0,16 kW/kg teljesítmény/sajáttömeg arány.
„AM” kategória:
AM kategóriába tartozó
– két- vagy háromkerekû jármû, amelynek legnagyobb tervezési sebessége a 25 km/órát meghaladja, de nem több
mint 45 km/óra, a motor hengerûrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos
motorteljesítménye nem több 4 kW-nál,
– könnyû négykerekû motorkerékpár, amelyek terheletlen tömege (az akkumulátor tömegét nem számítva) kevesebb
350 kg-nál, amelynek legnagyobb tervezési sebessége a 25 km/órát meghaladja, de nem több mint 45 km/óra, a motor
hengerûrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több
4 kW-nál.
„A” kategória:
a) 2013. január 18-ig:
aa) legalább 35 kW teljesítmény,
ab) legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas.
b) 2013. január 19-tõl:
ba) „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli motorkerékpár, legalább 600 cm3 hengerûrtartalommal és legalább
40 kW motorteljesítménnyel
„A2” kategória:
„A2” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli motorkerékpár, legalább 400 cm3 hengerûrtartalommal és legalább 25 kW
motorteljesítménnyel.
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„B” kategória:
„B” kategóriába tartozó négykerekû személygépkocsi, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) legalább 5 személy befogadóképesség,
ab) legalább négyajtós kivitel,
ac) legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) kötelezõ felszerelések és tartozékok:
ba) a jármûnek legalább négy ülését fejtámlával kell felszerelni, amennyiben azt a gyári kialakítás lehetõvé teszi,
bb) olyan oldalhelyes irányjelzõ visszajelzõ, amely az oktatói és a hátsó ülésekrõl is jól láthatóvá teszi az irányjelzõ
mûködését,
bc) kettõs pedálrendszer, amely a jármûvezetõ melletti ülésbõl is biztosítja az üzemi pedálokkal elérhetõ szabályozást.
A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
bd) három darab visszapillantó tükör, amely a vezetõülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ mindkét oldali forgalmi
sávra történõ hátralátást [a közúti jármûvek forgalomba helyezésérõl és forgalomban tartásáról szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 78. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján],
be) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezetõ melletti ülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ mindkét oldali
forgalmi sávra történõ hátralátást (a két jobb oldali külsõ visszapillantó tükör egy olyan kialakítású tükörrel is
helyettesíthetõ, amely a vezetõ- és a vezetõ melletti ülésbõl is biztosítja a jármû mellett lévõ jobb oldali forgalmi sávra
történõ hátralátást).
„B” kategória a mozgáskorlátozottak képzéséhez:
„B” kategóriába tartozó négykerekû gépkocsi, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) a mozgáskorlátozott anatómiai és fiziológiai állapotának megfelel;
b) a szakértõi bizottság egyedi mûszaki elõírásainak megfelelõen átalakított [a közúti jármûvezetõk egészségügyi
alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet alapján],
c) a jármûvezetõ melletti ülésbõl mûködtethetõ, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedállal van felszerelve.
A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
d) két darab pót-visszapillantó tükörrel van ellátva, amely a vezetõ melletti ülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ
mindkét oldali forgalmi sávra történõ hátralátást (a két jobb oldali külsõ visszapillantó tükör egy olyan kialakítású
tükörrel is helyettesíthetõ, amely a vezetõ- és a vezetõ melletti ülésbõl is biztosítja a jármû mellett lévõ jobb oldali
forgalmi sávra történõ hátralátást).
„C1” alkategória:
„C1” alkategóriába tartozó tehergépkocsi, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) legalább 5 m hosszúság,
ab) legalább 4000 kg megengedett legnagyobb össztömeg,
ac) legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas,
ad) azonos légtérben legalább 3 személy befogadására alkalmas vezetõfülke,
ae) a vezetõfülke szélességével és magasságával legalább azonos szélességû és magasságú, zárt, de nem különleges
felépítmény;
b) kötelezõ felszerelések és tartozékok:
ba) valamennyi fékezet kerékre ható blokkolásgátló (ABS),
bb) a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelõ menetíró készülék (tachográf)
oktatási célú használatra,
bc) a jármûvezetõ melletti ülésbõl mûködtethetõ, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál. A pótfék
hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
bd) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezetõ melletti ülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ mindkét oldali
forgalmi sávra történõ hátralátást;
c) a tehergépkocsit legalább a terhelhetõsége feléig meg kell terhelni.
„C” kategória:
„C” kategóriába tartozó tehergépkocsi, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) legalább 2,4 m szerkezeti szélesség, legalább 8 m szerkezeti hosszúság,
ab) legalább 12 000 kg megengedett legnagyobb össztömeg, és a vizsgán a tényleges össztömeg legalább 10 000 kg,
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ac) legalább 80 km/óra tervezési sebesség,
ad) azonos légtérben legalább 3 személy befogadására alkalmas kialakítású vezetõfülke,
ae) a vezetõfülke szélességével és magasságával legalább azonos szélességû és magasságú, zárt, de nem különleges
felépítmény;
b) kötelezõ felszerelések és tartozékok:
ba) legalább 8 elõremeneti fokozatú nyomatékváltó (sebességváltó),
bb) valamennyi fékezett kerékre ható blokkolásgátló (ABS),
bc) a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelõ menetíró készülék (tachográf)
oktatási célú használatra,
bd) sebességkorlátozó,
be) a jármûvezetõ melletti ülésbõl mûködtethetõ, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál,
bf) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezetõ melletti ülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ mindkét oldali
forgalmi sávra történõ hátralátást.
„D1” alkategória:
„D1” alkategóriába tartozó autóbusz, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) legalább 5 m hosszúság,
ab) legalább 4000 kg megengedett legnagyobb össztömeg,
ac) legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) kötelezõ felszerelések és tartozékok:
ba) valamennyi fékezett kerékre ható blokkolásgátló (ABS),
bb) a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelõ menetíró készülék (tachográf)
oktatási célú használatra,
bc) a jármûvezetõ melletti ülésbõl mûködtethetõ, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál. A pótfék
hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
bd) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezetõ melletti ülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ mindkét oldali
forgalmi sávra történõ hátralátást.
„D” kategória:
„D” kategóriába tartozó autóbusz, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) legalább 2,4 m szerkezeti szélesség, legalább 10 m szerkezeti hosszúság,
ab) legalább 80 km/óra tervezési sebesség;
b) kötelezõ felszerelések és tartozékok:
ba) visszatartó fék (tartósfékrendszer), az ENSZ EGB 13. számú mellékletének elõírása szerint,
bb) valamennyi fékezett kerékre ható blokkolásgátló (ABS),
bc) a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelõ menetíró készülék (tachográf)
oktatási célú használatra,
bd) a 10 000 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármû esetén sebességkorlátozó,
be) a jármûvezetõ melletti ülésbõl mûködtethetõ, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál,
bf) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezetõ melletti ülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ mindkét oldali
forgalmi sávra történõ hátralátást.
„B+E” kombinált kategória:
„B+E” kombinált kategóriába tartozó jármûszerelvény, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) a jármûvezetõvel azonos légtérben legalább 3 személy befogadóképességû „B” kategóriába tartozó vonójármû,
ab) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege legalább 1100 kg,
ac) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményû, legalább 1,5 m széles, legalább 1,5 m magas, de a vonójármûnél
nem alacsonyabb és nem keskenyebb,
ad) a jármûszerelvény hosszúsága legalább 7,5 m,
ae) a jármûszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas,
af) a jármûszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömegének a 3500 kg-ot meg kell haladnia,
ag) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a gépkocsi saját tömegét;
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b) kötelezõ felszerelések és tartozékok:
ba) a jármûvezetõ melletti ülésbõl mûködtethetõ, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál. A pótfék
hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
bb) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezetõ melletti ülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ mindkét oldali
forgalmi sávra történõ hátralátást;
c) vizsgán a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kg.
„C1+E” kombinált kategória:
„C1+E” kombinált kategóriába tartozó jármûszerelvény, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) „C1” alkategóriába tartozó oktatójármû,
ab) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményû, szélességének és magasságának legalább a vezetõfülke
szélességével és magasságával azonosnak kell lennie,
ac) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege legalább 1250 kg,
ad) a jármûszerelvény szerkezeti hosszúsága legalább 8 m,
ae) a jármûszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) terhelés vizsgán:
ba) a tehergépkocsit a terhelhetõsége feléig meg kell terhelni,
bb) a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kg.
„C+E” kombinált kategória:
I. Pótkocsis jármûszerelvény esetén:
„C+E” kombinált kategóriába tartozó jármûszerelvény, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) „C” kategóriába tartozó oktatójármû,
ab) a pótkocsi legalább 7,5 m szerkezeti hosszúságú, zárt, de nem különleges felépítményû, szélességének és
magasságának legalább a vezetõfülke szélességével és magasságával azonosnak kell lennie,
ac) a jármûszerelvény szélessége legalább 2,4 m,
ad) a jármûszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legalább 20 000 kg, és a vizsgán a tényleges
össztömege legalább 15 000 kg,
ae) a jármûszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas.
II. Félpótkocsis jármûszerelvény esetén:
„C+E” kombinált kategóriába tartozó félpótkocsis vagy csuklós jármûszerelvény, amely az alábbi jellemzõkkel
rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) a „C” kategóriába tartozó vonójármû, vezetõfülkéjében a jármûvezetõvel azonos légtérben legalább 3 személy
befogadóképesség,
ab) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményû, szélességének és magasságának legalább a vezetõfülke
szélességével és magasságával azonosnak kell lennie,
ac) a jármûszerelvény szélessége legalább 2,4 m, hosszúsága legalább 14 m,
ad) a jármûszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legalább 20 000 kg, és a vizsgán a tényleges
tömege legalább 15 000 kg,
ae) a jármûszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) kötelezõ felszerelések és tartozékok:
ba) legalább 8 elõremeneti fokozatú sebességváltó (nyomatékváltó),
bb) minden fékezett kerékre ható blokkolásgátló (ABS),
bc) a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelõ menetíró készülék (tachográf) oktatási célú
használatra,
bd) sebességkorlátozó,
be) a jármûvezetõ melletti ülésbõl mûködtethetõ, az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedál,
bf) két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezetõ melletti ülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ mindkét oldali
forgalmi sávra történõ hátralátást.
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„D1+E” kombinált kategória:
„D1+E” kombinált kategóriába tartozó jármûszerelvény, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) „D1” alkategóriába tartozó oktatójármû,
ab) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege legalább 1250 kg,
ac) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményû, szélessége és magassága legalább 2 m,
ad) a jármûszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) vizsgán a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kg.
„D+E” kombinált kategória:
„D+E” kombinált kategóriába tartozó jármûszerelvény, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) „D” kategóriába tartozó oktatójármû,
ab) a pótkocsi zárt, de nem különleges felépítményû, magassága legalább 2 m,
ac) a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege legalább 1250 kg, és szélessége legalább 2,4 m,
ad) a jármûszerelvény legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas;
b) vizsgán a pótkocsi tényleges össztömege legalább 800 kg.
„T” kategória:
„T” kategóriába tartozó mezõgazdasági vontató két pótkocsival, amely az alábbi jellemzõkkel és felszerelésekkel
rendelkezik:
a) jellemzõk:
aa) a jármûvezetõvel azonos légtérben lévõ 2 személy befogadóképességû vezetõfülke,
ab) 2 darab – a forgalmi vizsgán egy darab – nem különleges felépítményû pótkocsi;
b) kötelezõ felszerelések és tartozékok:
ba) oktatói, vizsgabiztosi pótülés,
bb) az oktatói, vizsgabiztosi ülésbõl mûködtethetõ, az üzemi fékberendezésre ható fékpedál,
bc) két darab pót-visszapillantó tükör, amely az oktatói, vizsgabiztosi ülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ mindkét
oldali forgalmi sávra történõ hátralátást;
c) a pótkocsit legalább a terhelhetõsége feléig kell megterhelni.
„Trolibusz” kategória:
Trolibusz kategóriába tartozó jármû, amely az alábbi kötelezõ tartozékokkal rendelkezik:
a) az oktatásra és vizsgára kiírt járatra „Tanuló járat” felirat,
b) vészkapcsoló,
c) oktatói pótfék vagy oktató által kezelhetõ üzemi fék,
d) két darab pót-visszapillantó tükör, amely az oktatói ülésbõl biztosítja a jármû mellett lévõ mindkét oldali forgalmi
sávra történõ hátralátást.
A felsorolt jármûvek teljesítmény- és sebességadatai hatósági bizonyítvány hiányában a gyártó által kiadott „Kezelési
Útmutató”-val is igazolhatók.
2. Egyéb követelmények
Az oktatásra használt valamennyi jármûvet – kétkerekû jármûveket kivéve – fel kell szerelni kék alapszínû, 20 cm
magasságú, 3 cm vonalvastagságú – elölrõl és hátulról egyaránt – jól látható, nyomtatott fehér „T” betût ábrázoló,
25x25 cm oldalélû táblával, valamint jól láthatóan fel kell tüntetni az „Autósiskola” feliratot. A „B” kategória esetében
ezen jelzéseket a jármû hossztengelyére merõlegesen felszerelt tetõtáblán kell elhelyezni. A tetõtáblán lévõ „T” betût
oktatáson kívül le kell takarni.
Az „M”, „AM”, „A korl.”, „A2” és „A” kategóriás, továbbá az „A1” alkategóriás gyakorlati képzés fõoktatási szakaszában a
kísérõ szakoktatót szállító személygépkocsi tetõtartóján el kell helyezni a motorosok oktatására figyelmeztetõ feliratot
tartalmazó táblát.”
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6. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 6. mellékletének módosítása
(1) Az R. 6. melléklet I. fejezete a következõ 10. ponttal egészül ki:
„10. Vonójármû rendszáma pótkocsi esetén”
(2) Az R. 6. melléklet II. fejezet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Az oktatójármûvek minõsítõ vizsgálata
A közúti jármûvezetõ-képzésben a vezetési gyakorlat tantárgy oktatására használt „B”, „C”, „D”, „T” kategóriás, a „C1”,
„D1” alkategóriás, valamint a „B+E”, „C1+E”, „C+E”, „D1+E”, „D+E” kombinált kategóriás oktatójármû jármûvekhez
tartozó oktatójármû-igazolás kiadásához szükséges minõsítõ vizsgálatot a közlekedési hatóság végzi.
Az oktatójármûvek minõsítõ vizsgálatát az üzemben tartó kérelmére a közlekedési hatóság végzi el.
A „C1”, „D1” alkategóriás, „C”, „D” kategóriás, „C1+E”, „C+E”, „D1+E” és „D+E” kombinált kategóriás oktatójármûvet
a jármûmûszaki vizsgabiztos indokolt esetben (pl. rendeletben meghatározott sebesség elérésére való alkalmasság)
a képzésfelügyelõvel együtt minõsíti. A minõsítõ vizsgálat részét képezõ közúti vizsgálatot a képzésfelügyelõ egyedül
is végezheti.
A szakoktató lakóhely változása, valamint az oktatójármû tulajdonosának változása esetén, az oktatójármû-igazolás
a korábban bejegyzett idõpontig hatályos.
A vizsgálat költségeit – amelyet a kérelmezõ visel – a közúti jármûvek forgalomba helyezésével és forgalomban
tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenõrzésével, továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel
kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló miniszteri rendelet alapján kell meghatározni és
befizetni.”
(3) Az R. 6. melléklet „AZ OKTATÁSBAN HASZNÁLT JÁRMÛVEK KÖVETELMÉNYEI ÉS VIZSGÁLATA” alcím 2. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2. A jármûvek terhelhetõsége (szállítható személyek száma), sebességadatai, méretei
A forgalmi engedély alapján ellenõrizni kell, hogy a jármûvek terhelhetõsége megfelel-e az elõírásoknak.
A jármûvet az oktatáshoz, vizsgához elõírt terhelési állapotban kell bemutatni. A tényleges terhelési értéket a
bemutatott állapot szerint kell értékelni. Amennyiben kétség merül fel a terhelést illetõen, az illetékes közlekedési
hatóság a jármû (jármûszerelvény) mérlegelését kezdeményezi.
A jármû (jármûszerelvény) sebességadataira vonatkozó követelmények teljesülését hatósági bizonyítvány vagy a
gyártó által kiadott „Kezelési útmutató” alapján, ezek hiányában közúti méréssel kell vizsgálni. A közúti vizsgálat során
lakott területen kívüli útszakaszon kell meggyõzõdni arról, hogy a jármû (jármûszerelvény) a KRESZ által
engedélyezett maximális sebességet eléri, és annak tartására huzamos ideig képes, továbbá a motor erõtartalékából
következtetni lehet arra, hogy a jármû (jármûszerelvény) az elõírt sebességérték teljesítésére alkalmas.
A jármûvek (jármûszerelvények) magasságát és szélességét, valamint hosszát mérõszalaggal kell ellenõrizni az elõírt
méretek és arányok teljesülése céljából.
A „C” kategóriába és „C1” alkategóriába tartozó jármûvek vezetõterének vizsgálatakor az oktató munkaterét úgy kell
ellenõrizni, hogy a szakoktatónak az esetleges beavatkozáshoz elegendõ mozgástere legyen.
A jármûvek elõírt szélességénél és hosszúságánál a jármû típusbizonyítványa szerinti szerkezeti szélesség és
hosszúság vehetõ figyelembe, a felszerelt tartozékokból adódó méretváltozás nem.”
(4) Az R. 6. melléklet „AZ OKTATÁSBAN HASZNÁLT JÁRMÛVEK KÖVETELMÉNYEI ÉS VIZSGÁLATA” cím 8. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„8. A „T” tábla
Szemrevételezéssel, szükség esetén mérõeszközzel ellenõrizni kell a „T” jelû tábla és az azonos méretû „Autósiskola”
felirat meglétét. A jogszabályi értéktõl eltérés ±10%-ig elfogadott. A „T” tábla színe a közlekedési jelzõtáblák kék
színéhez hasonló legyen. „T” jelû táblának és „Autósiskola” feliratnak kell elfogadni a jármûre ragasztott öntapadó
fóliát vagy festést is. Szemrevételezéssel kell meggyõzõdni arról, hogy legalább az „Autósiskola” felirat, valamint a
„T” jelû tábla elölrõl és hátulról egyaránt jól látható.
„B” kategória esetében a tetõtáblán lévõ feliratoknak („Autósiskola” felirat, valamint „T” jelzés) olvashatónak kell
lenniük egy a jármû elõtt, illetve mögött álló személygépkocsi elsõ ülésébõl (kb. 1 m magasságból, 5 m távolságból).
Egyéb kategóriába tartozó jármûvek esetén elfogadható, ha a jármûvet elöl és hátul „T” betûvel és „Autósiskola”
felirattal jelölik.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 138. szám

33249

A táblák nem takarhatják a rendszámot, a világítótesteket, valamint nem akadályozhatják a jármûbõl a kilátást.
A táblákat függõlegesen (±15 fok eltérés megengedett) kell elhelyezni.
A képzõ szerv nevének és címének opcionális feltüntetésére különleges elõírás nincs, azonban a kilátásra,
reklámozásra és a díszítésre vonatkozó általános elõírásokat alkalmazni kell.”

7. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 7. mellékletének módosítása
(1) Az R. 7. melléklet I. fejezet 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az „Akorl.” „A”, „A2” kategóriákra és az „A1” alkategóriára vonatkozó különleges rendelkezések”
(2) Az R. 7. melléklet I. fejezet 4.1.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.1.3. A belföldi és a nemzetközi áru- és utas szállításhoz szükséges gépjármû- és szállítási okmányok.”
(3) Az R. 7. melléklet I. fejezet 4.1.10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.1.10. A gépjármûvezetõ felelõssége az utas szállítást illetõen; az utasok kényelme és biztonsága; gyermekszállítás;
az elindulás elõtti szükséges ellenõrzések; az összes autóbusztípus része kell, hogy legyen az elméleti vizsgának
(a tömegközlekedésben használt autóbuszok és a távolsági autóbuszok, különleges méretû autóbuszok) (csak a „D”,
„D+E”, „D1”, „D1+E” kategóriákban).”

8. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 8. mellékletének módosítása
(1) Az R. 8. melléklet 1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.1. A jelentkezési lap
A jelentkezési lap a közlekedési hatóság által meghatározott tartalmú és szerkesztésû nyomtatvány, amelynek
elkészítésérõl a közlekedési felügyelõség gondoskodik.
A jelentkezési lapot a tanfolyamra való jelentkezés elõtt a tanuló tölti ki.
Egy jelentkezési lapon csak egy kategóriára lehet jelentkezni. A tanfolyam elméleti részének illetve a „Biztonsági
ellenõrzés és üzemeltetés” tantárgynak az elvégzését az iskolavezetõ igazolja. Az iskolavezetõ igazolja az esetleges
felmentéseket, a felmentések alapjául szolgáló okirat számának a bejegyzésével. Az igazolásokat aláírásával és a képzõ
szerv bélyegzõjével érvényesíti.
A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat iskolavezetõ által igazolt
fénymásolatának a csatolásával történik.
A vizsga alóli felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság a jelentkezési lapon tett
bejegyzéssel engedélyezi.
A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A
határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie,
amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által elõírt elméleti vizsgán a kategóriának
megfelelõ közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelõ forgalmi vizsgát kell érteni.
A képzõ szervnek hiánypótlásra vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti
elõírásoknak nem felel meg.”
(2) Az R. 8. melléklet 1.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.3. A vezetési karton
A képzõ szerv a bizonylati album szerinti – a tanuló és a gyakorlati képzést végzõ képzõ szerv adataival kitöltött –
vezetési kartont az elsõ vizsgára jelentéssel leadja a közlekedési hatóságnak. A közlekedési hatóság rávezeti a vizsgázó
iktatószámát és hitelesíti.
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Elveszett vezetési karton helyett kiállított vezetési kartont a közlekedési hatóság hitelesíti. A hitelesítéskor a hitelesítõ
rovatba a „Pótlás” szót kell bejegyezni.”
Az R. 8. melléklet 2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.2. A tájékoztatás tartalma
Az ügyfeleket kérésükre tájékoztatni kell:
– a vizsgára jelentkezés jogszabályban elõírt feltételeirõl,
– a jelentkezési lap pontos kitöltési tudnivalóiról (a kitöltési mintát ki kell függeszteni),
– az egészségi alkalmasságot megállapító orvosi véleménnyel kapcsolatos tudnivalókról,
– a PÁV vizsgálat szükségességének eseteirõl, valamint a vizsgálatra jelentkezés módjáról,
– a vizsgázótól a vizsgán elvárt állapotról (józan, kipihent és a jármû biztonságos vezetésére képes),
– a személyazonosság igazolásának lehetõségeirõl (érvényes személyazonosító, illetve személyi igazolvány, érvényes
útlevél, kártya formátumú vezetõi engedély),
– a már meglévõ vezetõi engedély bemutatásának kötelezettségérõl,
– a vizsgázó vizsga közbeni felelõsségérõl,
– a vezetési karton szerepérõl a gyakorlati oktatáson és vizsgán,
– a sikeres vizsga esetén szerzett jogosultságról,
– az egyes vizsgák díjáról és a befizetés lehetséges módjáról,
– a vizsgaigazolás kiadásának feltételeirõl és módjáról,
– a vezetõi engedély okmányirodáknál történõ kiadásának módjáról,
– a jogorvoslat lehetõségérõl.”
Az R. 8. melléklet 3.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.1. Az elméleti alapvizsgaigény bejelentése
A képzõ szerv az elméleti vizsgaigényét a Bizonylati album szerinti nyomtatványon jelenti be a közlekedési
hatóságnak. A képzõ szerv a vizsgaigény jelentéssel együtt átadja a megfelelõen kitöltött, a szükséges igazolásokkal
(tanfolyam elvégzése, felmentés, egészségi alkalmassági vélemény stb.) ellátott és felszerelt jelentkezési lapot.
A vizsga helyét és idõpontját a közlekedési hatóság jelöli ki, amelyet a vizsgajelentés másolati példányán, a vizsgázók
személyi anyagának ellenõrzését követõen igazol vissza. A vizsgára jelentéssel a képzõ szerv kötelezettséget vállal arra,
hogy a tanuló elméleti képzése a vizsgáig hiánytalanul megtörténik, egyben igazolja, hogy a vizsgázó a vizsgára
bocsátás feltételeinek megfelel.”
Az R. 8. melléklet 3.4–3.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.4. A vizsgázó értesítése
A vizsga helyérõl és idõpontjáról a vizsgázókat a vizsgaigényt bejelentõ értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell, hogy
a vizsgára a meglévõ vezetõi engedélyt, továbbá a vezetõi engedélyben nem szereplõ kategória megszerzését
tanúsító vizsgaigazolást a vizsgázónak magával kell vinnie, és a személyazonosságát igazolnia kell.
3.5. A vizsgára bocsátás feltételeinek ellenõrzése
A közlekedési hatóság a jelentkezési lapok átvételét követõen a csatolt mellékletek és a vizsgázó nyilatkozata alapján
ellenõrzi, hogy a vizsgázók megfelelnek-e a vizsgára bocsátás feltételeinek.
Hiányosság esetén, az érintett vizsgázó a vizsgajegyzõkönyvre nem kerülhet fel, a jelentkezési lapját a mellékletekkel
együtt vissza kell adni a képzõ szerv képviselõjének.
Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezetõ által igazolt másolat csatolásával történik, hanem azt a
vizsgázó a közlekedési hatóságnál mutatja be, az okirat számát a jelentkezési lapon kell rögzíteni.
Ha a közlekedési hatóság a vizsgázó vizsgára bocsátását kizáró, hitelt érdemlõ adat birtokába jut
(közlekedésbiztonsági feltételek megváltozása, PÁV alkalmatlanság, utánképzési kötelezettség stb.), a vizsgázót
– a feltételek igazolt teljesítéséig – további vizsgára nem bocsáthatja. Ebben az esetben a vizsgázót írásban értesíteni
kell.”
Az R. 8. melléklet 4.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.1. A vizsgafeltételek biztosítása
A közlekedési hatóságnak az elméleti és a gyakorlati vizsgák lebonyolításához szükséges vizsgatermet, vizsgapályát és
az ezekhez szükséges kiszolgáló helyiségeket (vizsgabiztosi szoba, a vizsgázók és a szakoktatók részére várakozó
helyiség, WC és kézmosási lehetõség) minden megyében (fõvárosban) biztosítania kell.
A kijelölt forgalmi vizsgaútvonal kiindulási helyén az elõírt kiszolgáló helyiségeket a közlekedési hatóságnak kell
biztosítani.”
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(7) Az R. 8. melléklet 5.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.2. Vizsgatárgyak és a gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje (percben)
Elméletivizsgatárgyak
Kategória

Gyakorlativizsgatárgyakvizsgaideje

Kö

Szü

F1–2

Mu

M, AM

X

–

–

A1

X

–

–

A11)

X

–

A korl., A2

–

A korl., A2

X

Bü

Jk

F3)

R

Megjegyzés

1

2

1

2

1

2

1

3

–

–

–

15

10

–

–

30

20

–

–

–

20

15

–

–

50

40

–

–

–

–

–

–

–

–

50

40

–

–

–

–

–

20

15

–

–

50

40

–

–

–

–

–

20

15

–

–

50

40

A

–

–

–

–

–

–

20

15

–

–

50

40

A2)

X

–

–

–

–

–

20

17

–

–

50

40

11. § (5) bek. a) pont
11. § (5) bek. b) pont

B

X

–

–

–

–

–

–

–

–

–

60

50

2012. január 1-jétõl

B

X

–

–

–

–

–

20

15

–

–

50

40

39. § (2) bek. szerint

B+E

X

X

–

X

15

10

–

–

15

10

50

40

C1

X

X

–

X

20

15

–

–

15

10

60

45

C

–

–

–

–

20

15

–

–

15

10

60

45

C

X

X

–

X

20

15

–

–

15

10

60

45

C1+E

X

X

–

–

15

10

–

–

20

15

60

45

C+E

X

X

–

–

15

10

–

–

20

15

60

45

D1

X

–

–

–

15

10

–

–

15

10

60

45

D

X

–

–

–

15

10

–

–

15

10

105

90

D1+E

X

X

–

X

15

10

–

–

15

10

60

45

D+E

X

X

–

–

15

10

–

–

15

10

60

45

T

X

–

–

X

20

15

–

–

15

10

35

25

T

–

–

–

–

–

–

–

–

15

10

35

25

K

X

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Trolibusz

X

X

X

X

15

10

–

–

15

10

50

40

2011. december 31-ig

11. § (5) bek. c) pont

11. § (3) bek. c) pont

Kö

= Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz jármûvezetés elméleti, valamint az A, A korl., A2, B, T
kategóriáknál, továbbá az A1 alkategóriánál szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is.
Szü
= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.
Bü
= Biztonsági ellenõrzés és üzemeltetés
Jk
= Jármûkezelési vizsga.
R
= Rutin vizsga.
F
= Forgalmi vizsga.
Mu
= Munkavédelem, tûzvédelem, szállítás.
F 1–2
= F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás.
A gyakorlati vizsgák esetében a táblázat szerinti
– az 1. jelû oszlop idõértékei a teljes vizsga idõket,
– a 2. jelû oszlop idõértékei a feladatok végrehajtására biztosított maximális idõket,
– a 3. jelû oszlop idõértékei a közúton vezetéssel töltött idõket jelentik.
1) érvényes B kategóriás vezetõi engedély esetén.
2) azon 21. életévét betöltött vizsgázó esetében, aki nem rendelkezik A1 alkategória, A2 alkategória, vagy A
korlátozott kategória valamelyikével, és ennél fogva a jármûkezelési vizsga kiegészül az „alkalmassági feladat”
végrehajtásával.
3) A forgalmi vizsga idejébe nem számít bele a kérelmezõ fogadása, a jármû közúti közlekedésbiztonsággal
összefüggõ mûszaki ellenõrzése, valamint a gyakorlati vizsga eredményének kihirdetése.”
(8) Az R. 8. melléklet 5.3–5.5. pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.3. Érkezés a vizsgahelyre
A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt idõpontban pontosan meg kell jelennie. Az elméleti vizsgák esetén a
vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkezõ vizsgázó a vizsgán nem vehet részt.
A biztonsági ellenõrzés és üzemeltetési, a jármûkezelési, valamint a rutinvizsga esetén a kiírás szerinti idõponttól
eltérõen a folyamatosság biztosítása mellett – az esetleges késések miatt – egy órán belül a vizsgázók sorrendje
felcserélhetõ. Az egy óránál többet késõket a vizsgán meg nem jelentnek kell tekinteni.
A vizsgázó a vizsgabiztosra a vizsgakiírástól számított legfeljebb 10 percet köteles várni. Ennél több késés esetén a
vizsgázó kérheti a vizsga új idõpontban megtartását. Ebben az esetben a vizsgázó vizsgadíj befizetése nélkül tehet
újabb vizsgát.
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5.4. A vizsgán meg nem jelenés
A vizsgára kiírt idõpontban meg nem jelenõ, vagy az engedélyezettnél többet késõ vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése
nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását
– legkésõbb a vizsgát megelõzõ 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti,
5.5. A személyazonosság megállapítása
A vizsgabiztos a vizsgajegyzõkönyv és a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) adatai alapján egyezteti
és ellenõrzi a vizsgázó személyazonosságát Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt
(14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetõi engedélyt. Szembenézõ fényképet (arcképet) nem
tartalmazó, vagy lejárt érvényességû igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.
A vezetõi engedéllyel rendelkezõ vizsgázónak a vezetõi engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek
hiányában a vizsga nem tartható meg.
Csak meglévõ, érvényes vezetõi engedélyének bemutatásával tehet vizsgát a vizsgázó abban az esetben, ha a vizsga
letételéhez a 11. § (5) bekezdésében elõírt feltételként meghatározott kategória meglétét kell igazolnia.”
(9) A R. 8. melléklet 6.1.1–6.1.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.1. Az elméleti vizsga
Az elméleti vizsgát egy fõ vizsgabiztos bonyolítja le.
6.1.1. Az elméleti vizsgáztatás fõbb adatai
Kérdések
Kategória

Tantárgy

száma
(db)

összpontértéke
(pont)

Megfelelés
pontszáma
(pont)

Megengedett
hibapontok száma
(pont)

Tiszta vizsgaidõ
összesen
(pont)

M, AM
A1, A2, A korl.,
A
B
C1, C

K
K

25
55

35
75

30
65

5
10

25
55

K
K
Szü
M
K
K
K
Szü
M
K
Szü
K
Szü
K
M
K

55
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
55
25
25

75
35
25
25
35
35
35
25
25
35
25
35
25
75
25
25

65
30
21
21
30
30
30
21
21
30
21
30
21
65
21
20

10
5
4
4
5
5
5
4
4
5
4
5
4
10
4
5

55
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
55
25
25

D1
D
B+E

C1+E
C+E
D1+E
D+E
T
K

”
6.1.2. A vizsgaterem átvétele
A vizsgabiztos a vizsga megkezdése elõtt megvizsgálja, hogy a helyiség és az eszközök a vizsga idõpontjában a vizsga
szabályszerû lebonyolítására alkalmasak-e. A vizsgázók ülésrendjét a helyiség adottságainak megfelelõen kell
meghatározni.
6.1.3. A vizsgázók beszólítása, ültetési rendje, tájékoztatása,
A vizsga a vizsgázók beszólításával kezdõdik.
A vizsgázók beszólítását a vizsgaterembe a kiírt idõpontban, a vizsgajegyzõkönyv sorrendjének megfelelõen
a személyazonosság ellenõrzése mellett kell végezni. A beszólítást követõ egyeztetés után a vizsgázó a számára kijelölt
helyet foglalja el. Ügyelni kell arra, hogy hozzátartozók egymás mellé ne ülhessenek. A hiányzókat ismételten
szólítani kell.
Ezt követõen a vizsgabiztos megkezdi a vizsgáról szóló tájékoztatást.
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A vizsgabiztos ismerteti
– a vizsga menetét,
– számítógépes vizsgán a vizsgaprogram kezelését,
– a használható és tiltott eszközöket,
– a feladatok megoldásához szükséges információkat,
– az egyes kérdések felépítését, a feleletválasztás módját,
– az egyes feladatsorok megfelelési szintjét és a megoldásra fordítható idõt,
– írásbeli vizsgán a hibásnak minõsülõ jelöléseket,
– a vizsga alatti kérdezés lehetõségeit,
– a vizsgaelõírások megszegésének következményeit,
– a vizsga kezdési és befejezési idõpontját,
– számítógépes vizsgán a vizsga utáni teendõket.
6.1.4. A vizsga rendjének felügyelete
A vizsga ideje alatt a vizsgateremben a vizsgázókon kívül csak a vezényelt vizsgabiztos, a vizsgabiztos jelölt és az
ellenõrzéssel, illetve szakfelügyelettel megbízott személy tartózkodhatnak. A vizsga rendjének megtartására a
vizsgabiztos felügyel.”
(10) Az R. 8. melléklet 6.1.6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.1.6. A vizsgajegyzõkönyv aláíratása
A vizsgabiztos szólítja a vizsgázókat, akik a vizsgán való megjelenésüket aláírásukkal igazolják a vizsgajegyzõkönyvön.
A vizsgázók adatait a vizsgabiztosnak egyeztetnie kell.
A vizsga a vizsgajegyzõkönyv utolsó vizsgázó által történõ aláírásával fejezõdik be.”
(11) Az R. 8. melléklet 6.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.2. A szóbeli vizsga
Szóbeli vizsgát kell tenni a „Trolibusz” kategóriás vizsgán minden elméleti vizsgatárgyból.
A magyar nyelvet nem beszélõ személy vizsgára jelentkezésekor nyilatkoztatni kell a jelentkezõt arról, hogy milyen
nyelven kíván vizsgázni, és ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni. Az említett vizsgázó magyar nyelv helyett
anyanyelvén vagy más, állampolgársága szerinti hivatalos nyelven vizsgázhat.
A vizsgát bizottság folytatja le. Egy bizottság két fõ vizsgabiztosból áll.
A vizsgajegyzõkönyv egy példányát a vizsga kiírt idõpontja elõtt legalább 10 perccel korábban ki kell függeszteni a
vizsgaterem ajtajára. A vizsgabiztos a vizsgázókat tájékoztatja a vizsga menetérõl. Ezt követõen a vizsgajegyzõkönyv
sorrendjének megfelelõen egyszerre legfeljebb fele annyi vizsgázót lehet a vizsgaterembe beszólítani, mint amennyi
fõre az elméleti vizsgaterem alkalmasságát megállapították.
A vizsga a vizsgázók személyazonosságának megállapítását követõen kezdhetõ meg.
A magyar nyelvet nem beszélõ vizsgázók szóbeli vizsgája a szakfordításról és tolmácsolásról szóló jogszabályban
meghatározott tolmács közremûködésével történik.”
(12) Az R. 8. melléklet 7.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.1. Általános elõírások
A vizsgázónak a gyakorlati vizsgákon igazolnia kell a személyazonosságát, át kell adnia a vizsgabiztosnak a meglévõ
vezetõi engedélyét és a vezetõi engedélybe be nem jegyzett kategória megszerzését tanúsító vizsgaigazolást.
A szakoktató kötelezettsége kiterjed a vizsgáztatáshoz szükséges jármû megfelelõ esztétikai és mûszaki állapotban
történõ biztosítására és az alábbi okmányok érvényességére, valamint ezen okmányok vizsga helyszínén tartására,
ezek arra jogosult személy részére történõ bemutatására:
a szakoktató
– személyazonosító igazolványa,
– szakoktatói igazolványa,
– vezetõi engedélye,
a vizsgázó
– vezetési kartonja,
a gépkocsi (vizsgajármû)
– forgalmi engedélye,
– kötelezõ felelõsségbiztosítás befizetését igazoló okmánya,
– oktatójármû-igazolása.
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A vizsgabiztos minden esetben ellenõrzi a szakoktató és az oktatójármû okmányait annak érvényességével
kapcsolatban. Érvénytelen okmány esetén a vizsga nem tartható meg.
A gyakorlati vizsgákon a jármûveken elvégzendõ ellenõrzési feladatok végrehajtását a jármû jellemzõinek
figyelembevételével kell megkövetelni.”
(13) Az R. 8. melléklet 7.2.2.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.2.2.1. A vizsgapálya
Jármûkezelési vizsga csak olyan vizsgapályán tartható, amelyet a közlekedési hatóság elõzetesen arra alkalmasnak
nyilvánított.
A minõsítés szempontjai:
A vizsgapálya legyen szilárd burkolatú, forgalom elõl elzárt, az elõírt feladatoknak megfelelõen berendezett, a
feladatok biztonságos végrehajtására alkalmas terület.
Tartozékai:
– tetõvel ellátott létesítmény, amely alkalmas a vizsgajármû elhelyezésére a biztonsági ellenõrzési feladatok
végrehajtásához,
– vizsgabiztosi szoba,
– váróhelyiség, amelyben a vizsgázó és a szakoktató kulturált körülmények között várakozhatnak,
– fûtés, világítás, WC, kézmosási lehetõség.
A vizsgapályán olyan mûanyag oszlopokat (bójákat) és láncokat kell használni, amelyek a jármûvön sérülést nem
okozhatnak, könnyen hordozhatóak, jól láthatóak és a jármû méreteinek megfelelnek. Az egyes feladatok helyét
legalább 1,2 m magas oszlopokkal kell kijelölni, a beállóhelyeket láncokkal, továbbá 10–15 cm magas járdaszegéllyel
(vagy annak imitációjával) kell határolni. Az oszlopokat tartó talpak legfeljebb 30 cm szélességûek (átmérõjûek)
lehetnek, helyüket maradandóan meg kell jelölni. Az oszlopok egymástól való távolságát az oszlopok belsõ szélétõl
kell mérni.
Az „M”, „AM”, „A korl.”, „A2” és „A” kategóriás és az „A1”, alkategóriás jármûvek vizsgafeladatainak kijelöléséhez olyan
mûanyag forgalomterelõ kúpokat kell használni, amelyek a vizsgázónak és a jármûveknek sérülést nem okozhatnak,
könnyen hordozhatóak, jól láthatóak és a jármû méreteinek megfelelnek. Az egyes feladatok helyét legfeljebb 45 cm
magas és 30 cm talpszélességû kúpokkal kell kijelölni, illetve határolni, a kúpok helyét maradandóan meg kell jelölni.
A kúpok egymástól való távolságát a kúpok közepétõl kell mérni. A megállás helyét jelzõ vonalat sárga színûre kell
felfesteni. A fékezés kezdetét jelzõ vonalat sárga színûre kell festeni és kúppal kell jelölni.”
(14) Az R. 8. melléklet 7.2.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.2.3. A jármûkezelési vizsga szervezése
A jármûkezelési vizsga önálló vizsgaként szervezhetõ.
Az „M”, „AM”, „A korl.”, „A2” és „A” kategóriás és az „A1” alkategóriás jármûkezelési vizsgáztatást december 1-je és
március 1-je között szüneteltetni kell. November hónapban a hirtelen változó út és idõjárási viszonyokra tekintettel
a vizsgák megtartásáról a közlekedési felügyelõség jogosult dönteni.”
(15) Az R. 8. mellékletének 7.2.4.1–7.2.4.4. pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.2.4.1. A jármûkezelési vizsga menete
Az elsõ jármûkezelési vizsga kezdetén a vizsgabiztos átveszi az aláírt, ezen melléklet 7.5.6.1. pontjában található minta
szerinti „Nyilatkozatot”. A jármûkezelési vizsgán a vizsgázónak – a feladatok végrehajtására megadott idõ alatt –
biztonsági ellenõrzési feladatokat, technikai kezelési és manõverezési feladatokat kell végrehajtania – rendkívüli
esetet kivéve azon a jármûvön – amelyiken az alapoktatás történt. A jármûkezelési vizsga a biztonsági ellenõrzési
feladatok teljesítésével kezdõdik. A jármûkezelési vizsga az utolsóként végrehajtott manõverezési feladattal ér véget,
kivéve, ha a vizsgázó sikertelenséget okozó hibát követett el. A jármûkezelési vizsga eredményét a vizsgabiztos a
vizsga végén ismerteti. A helyi adottságok figyelembevételével az értékelés történhet az utolsóként végrehajtott
feladat után a helyszínen vagy a vizsga kiindulási helyére történõ visszaállást követõen.
Az „M”, „AM” „A korl.”, „A2” és „A” kategóriás és az „A1” alkategóriás jármûkezelési vizsgán, amennyiben a jármûvön
a helyszínen javítható mûszaki hiba mutatkozik és „csere” jármû nincs, a szakoktató a hibát kijavíthatja, ha ez
20 percnél több idõt nem vesz igénybe. Amennyiben a hiba a fentiek szerint nem javítható, a vizsgát eredmény nélkül
fel kell függeszteni. A rendkívüli eseményrõl jegyzõkönyvet kell felvenni. A vizsga kezdetén átvett „Nyilatkozatot”
a közlekedési hatóság csatolja a vizsgázó személyi anyagához.”
7.2.4.2. A vizsgázó feladata
Az elõre megjelölt vizsgafeladatokat tartalmazó minõsítõ lapok közül kihúz egyet. Elvégzi a jármû biztonsági
berendezéseinek elindulás elõtti ellenõrzését és egy, a minõsítõ lapon megjelölt másik feladatot. Az ellenõrzési
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feladatok végrehajtása közben meg kell állapítania az egyes biztonsági berendezések megfelelõségét, illetve hibáját.
A biztonsági ellenõrzési feladatok elvégzése után a szakoktató útmutatása szerint megkezdi a technikai kezelési és
manõverezési feladatok végrehajtását.
A vizsgán való megjelenését, valamint a minõsítõ lap átvételét a vizsgajegyzõkönyvön az aláírásával igazolja.
7.2.4.3. A szakoktató feladata
Részt vesz a vizsgán. A biztonsági ellenõrzési feladatok végrehajtása alatt a jármû mellett helyezkedik el. Figyelemmel
kíséri a vizsgázó tevékenységét, különös tekintettel a munkavédelmi elõírások betartására (a jármû vízszintes talajon
állása stb.). A vizsgázó által mûködtetett irányjelzõ, féklámpa mûködésének ellenõrzésében közremûködhet.
A technikai kezelési és manõverezési feladatok végrehajtása során a vizsgabiztos elõzetes tájékoztatása után a
feladatokat – azok végrehajtása elõtt – egyenként ismerteti. Amennyiben a vizsgázó valamit nem értett meg,
megismétli a tájékoztatást.
A vizsga során nem tanúsíthat a vizsga eredményének befolyásolására irányuló magatartást. A feladat meghatározás
nem vonatkozhat, nem is utalhat a végrehajtás módjára.
7.2.4.4. A vizsgabiztos feladata
A vizsga megkezdése elõtt ellenõrzi a vizsgáztatás feltételeit és a vezetési kartont. Röviden ismerteti a vizsga menetét.
Az elõzetesen – egy biztonsági ellenõrzési, valamint egy manõverezési vizsgafeladat számának bekarikázásával –
megjelölt vizsgafeladatokat tartalmazó minõsítõ lapok közül a vizsgázóval kihúzat egyet, és a számára kijelölt
feladatot ismerteti.
Beavatkozik a vizsga menetébe, ha a vizsgázó bármely technikai kezelési és manõverezési feladat elvégzésekor
sikertelenséget okozó hibát követett el. Ekkor a vizsgát befejezettnek kell tekinteni, a még el nem végzett feladatokat
a vizsgázónak nem kell teljesítenie.
A jármûkezelési vizsga végén ismerteti a vizsga eredményét, és rövid értékelést ad a vizsgáról.
A vizsgajegyzõkönyvet aláíratja a vizsgázóval, továbbá a minõsítõ lapot átadja a vizsgázónak.”
Az R. 8. melléklet 7.2.5. pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(„Nem felelt meg” minõsítést kell adni a vizsgázónak, ha)
„ab) a feladatokat nem hajtja végre,”
Az R. 8. melléklet 7.3.3.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A biztonsági ellenõrzés üzemeltetési vizsga résztvevõinek feladata)
„7.3.3.1. A vizsgázó feladata
A vizsgatételekbõl egyet kihúz. A felkészülést követõen a vizsgatételen szereplõ feladatokat önállóan hajtja végre.
A vizsgán való megjelenését a vizsgajegyzõkönyvön az aláírásával igazolja.”
Az R. 8. melléklet 7.4.4.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.4.4.1. A vizsgázó feladata
Az elõre megjelölt vizsgafeladatokat tartalmazó rutin minõsítõ lapok közül egyet kihúz. A vizsga során a minõsítõ
lapon szereplõ kötelezõ és a megjelölt feladatokat a szakoktató utasításainak figyelembevételével önállóan hajtja
végre.
A vizsgázó a vizsgán való megjelenését, valamint a minõsítõ lap átvételét a vizsgajegyzõkönyvön az aláírásával
igazolja.”
Az R. 8. melléklet 7.4.4.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.4.4.3. A vizsgabiztos feladata
Egyezteti és ellenõrzi a vizsgajegyzõkönyvet, a vezetõi engedélyt (vizsgaigazolást) és a vizsgázó személyazonosságát.
A vezetési kartonon ellenõrzi a kötelezõen elõírt órák, gyakorlatok teljesítésének igazolását.
Röviden ismerteti a vizsga menetét. Felhívja a vizsgázó figyelmét, hogy a biztonsági övet mely feladatnál kell
használnia. Amennyiben az adott gépkocsit (jármûvet) az elõírások alapján nem kötelezõ biztonsági övvel felszerelni,
a feladatot értelemszerûen biztonsági öv nélkül kell végrehajtani, a gépkocsiban (jármûben) ülõ személyek fokozott
figyelme mellett.
Az elõzetesen – egy rutinvizsga-feladat számának bekarikázásával – megjelölt, vizsgafeladatokat tartalmazó minõsítõ
lapok közül a vizsgázóval húzat egyet. A feladatot közli a szakoktatóval, ha szükséges, megmutatja a rutin minõsítõ
lapot.
A feladatok végrehajtása közben a vizsgázónak nem ad utasításokat.
Beavatkozik a vizsga menetébe, ha a vizsgázó bármely feladat elvégzésekor sikertelenséget okozó hibát követett el.
A vizsga végén ismerteti a vizsga eredményét. Rövid, tárgyilagos értékelést ad a vizsgázó teljesítményérõl. Azoknál
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a feladatoknál, ahol elõírt a kijelölt biztosító személy közremûködése – és ezt a feladatot a szakoktató látja el –
a vizsgabiztos a szakoktató helyén foglal helyet.
„T” kategóriás rutinvizsgán a vizsgázó mellett úgy foglal helyet, hogy az – üzemi fékberendezésre ható – pótfék pedált
mûködtetni tudja, és a jármûszerelvény irányításába szükség esetén beavatkozhasson. A feladatokat azok
végrehajtása elõtt külön-külön ismerteti.”
Az R. 8. melléklet 7.5.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5.1. Általános elõírások
Forgalmi vizsga a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgaútvonalon tartható. A kijelölt vizsgaútvonalak jegyzékét a
közlekedési hatóság az NKH honlapján teszi közzé.”
Az R. 8. melléklet 7.5.1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5.1.1. A forgalmi vizsgaútvonal követelményei:
Közúti jármûvezetõi vizsgaútvonalak az „Akorl”, „A.”, „B”, „C”, „D” kategóriás az „A1”, A2, „C1”, „D1” alkategóriás,
továbbá a „B+E”, „C+E”, „C1+E”, „D+E” és „D1+E” kombinált kategóriás forgalmi vizsgák lebonyolításához csak olyan
útvonal minõsíthetõ, amely a forgalmi vizsga kiindulási helyét is figyelembe véve megfelel az alábbi
követelményeknek:
a) a vizsga kiindulási helyétõl legalább öt olyan útvonal meghatározható, amelyeknek a vonalvezetése legfeljebb
60%-ban lehet közös,
b) az egyes útvonalak forgalomszabályozási szempontból megfelelõek legyenek,
c) az útvonalak hosszának legalább 60%-ában a forgalom sûrûsége sávonként 350-1000 E jármû/óra (a forgalom
mértékére vonatkozóan öt évnél nem régebbi forgalomszámlálási adatok használhatók fel),
d) az útvonalak 30%-a párhuzamos közlekedésre alkalmas,
e) legyen két olyan csomópont, ahol fényjelzõ készülék mûködik; az egyik csomóponti fényjelzõ készülék helyett
elfogadható a kiépített körforgalom,
f) a vizsga kiindulási helyétõl meghatározandó útvonalak egyike lakott területen kívül vezetõ fõútvonal, vagy ahol arra
lehetõség van, autópálya vagy autóút szakaszt is foglaljon magába. E szakaszra a forgalomsûrûségi elõírások nem
vonatkoznak.
A „T” kategóriás forgalmi vizsgaútvonalnak csak olyan útvonal minõsíthetõ, ahol a vizsga kiindulási helyétõl
meghatározható legalább három olyan útvonal, amelyeknek a vonalvezetése legfeljebb 60%-ban közös és megfelel
az alábbi követelményeknek:
a) fele-fele arányban lakott területen belül, illetve kívül vezet,
b) hosszának legalább háromnegyed részében szilárd burkolatú úton vezet,
c) hosszának egynegyede lehetõleg fõútvonalat foglal magába.
Az „M” kategóriás forgalmi vizsgaútvonalnak csak olyan útvonal minõsíthetõ, ahol a vizsga kiindulási helyétõl
meghatározható legalább három olyan útvonal, amelyeknek a vonalvezetése legfeljebb 60%-ban közös és megfelel
az alábbi követelményeknek:
a) hosszának egynegyede lehetõleg fõútvonalat foglal magába,
b) jelzõlámpás forgalomirányítást tartalmaz.
Városi rangú településen a b) pontban elõírt feltételek teljesülésének hiányában is meghatározható vizsgaútvonal.
A „Trolibusz” kategória speciális adottságai miatt az útvonal meghatározását a közlekedési hatóság egyedileg végzi.”
Az R. 8. melléklet 7.5.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5.2. A forgalmi vizsgák útvonala és tárgyi feltételei
A vizsga útvonalát a 7. mellékletben elõírt szempontok alapján és a vizsgázó fokozatos terhelését is figyelembe véve,
az érintendõ csomópontok megjelölésével kell meghatározni.
A „D” kategóriás 90 perces, a „D1” alkategóriás 45 perces forgalmi vizsgához lakott területen kívüli és településeken
belüli csomópontokat és autóbusz-megállót, továbbá lehetõség szerint hegyvidéket érintõ útvonalakat kell
meghatározni:
– vizsgázónként legalább 4 féle lehetõséget kell meghatározni.”
Az R. 8. melléklet 7.5.2.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5.2.1. Az „M” kategóriás forgalmi vizsga útvonala
A vizsga útvonalat úgy kell meghatározni, hogy a vizsgázó a segédmotoros kerékpárral lakott területen belül
– haladjon fõútvonalon,
– haladjon védett útvonalon,
– haladjon egyirányú forgalmú úton (lehetõség szerint),
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– haladjon útkeresztezõdésekben, ahol a forgalmat fényjelzõ készülékkel irányítják (lehetõség szerint),
– kanyarodjon fõútvonalra és arról jobbra, balra,
– kanyarodjon védett útvonalra és arról jobbra, balra,
– kanyarodjon egyirányú forgalmú útról jobbra, balra (lehetõség szerint),
– álljon meg meghatározott helyen az úttest szélén, azzal párhuzamosan és induljon el,
– forduljon meg egy ívben (lehetõség szerint).”
(24) Az R. 8. melléklet 7.5.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5.4. A vizsgán résztvevõ jármû
A vizsgáztatásra kiállított jármûnek meg kell felelnie:
– az általános biztonsági és esztétikai követelményeknek,
– a jogszabályban elõírt feltételeknek,
– az egyedi (különleges) elõírásoknak, továbbá rendelkeznie kell:
– az oktatójármû-igazolás megszerzésére kötelezett jármûnek érvényes oktatójármû-igazolással,
– a térképolvasási feladathoz leporelló (kihajtható) Magyarország közúti térképpel.
Különös figyelmet kell fordítani a mûszaki elõírásokra, a biztonsági öv felszerelésére, valamint a tûzoltó készülék
„készenlétben tartására” vonatkozóan.
Az „M”, „AM”, „A korl.”, „A2” és „A” kategóriás, továbbá az „A1” alkategóriás vizsgákon a követõ gépkocsit (kísérõ
gépkocsit) a képzõ szerv biztosítja.
A „C” és „C1” kategóriás forgalmi vizsgán a vezetõfülke hátsó ablakán a hátralátást meg kell akadályozni
(pl.: letakarással).
A jármû esztétikai állapotának megítélésénél a vizsgán az idõjárási körülményeket figyelembe kell venni.
A „C”, „C1”, „C+E”, „C1+E” és „T” kategóriás vizsgajármûvek (jármûszerelvények) tömeg adatait, össztömegét
a közlekedési felügyelõség a vizsga megkezdését megelõzõen mérlegeléssel ellenõrizheti.”
(25) Az R. 8. melléklet 7.5.6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5.6. A forgalmi vizsga szervezése
A forgalmi vizsgát önálló vizsgaként kell szervezni. Amennyiben az indulási, érkezési hely a biztonsági ellenõrzés
üzemeltetési vizsga lebonyolítására is alkalmas, a vizsgázók forgalmi és a biztonsági ellenõrzés üzemeltetési vizsgája
egy napra is szervezhetõ.”
(26) Az R. 8. melléklet 7.5.6.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5.6.1. Az „M”, „AM”, „A korl.”, „A2” és „A” kategóriás, továbbá az „A1” alkategóriás vizsgánál eltérõ elõírások:
a) Az adó-vevõ készüléket és a tanulómellényt a képzõ szervnek kell biztosítania.
b) A vizsgázónak a vizsgabiztos jelenlétében az alábbi nyilatkozatot kell aláírnia, melyet a vizsgajegyzõkönyvhöz kell
csatolni. A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható le.
KÖTELEZÕ NYILATKOZAT
az „M”, „AM”, „A korl.” „A2” és „A” kategóriában, továbbá az „A1” alkategóriában vizsgázók forgalmi vizsgáján:
„Nyilatkozat
A jármûkezelési és a forgalmi vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy az „M”*, „AM”*, „A1”*, „A korl”*, „A2”*,
„A”* kategóriás motorkerékpár-vezetõi tanfolyamon részt vettem, az elõírt elméleti és gyakorlati oktatásban
részesültem, a jármû vezetéséhez szükséges biztonsági elõírásokat elsajátítottam.
A közúti közlekedés szabályait ismerem.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. § (1)
bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott – jármûvezetésre vonatkozó – elõírásoknak:
„b) a jármû biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá
c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll és szervezetében nincs szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol” megfelelek, tehát a jármû biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.
Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a jármûkezelési és a forgalmi vizsgán a saját felelõsségemre veszek részt.
Kelt ...................., 20...... év ................................. hó ..... nap
........................................................
vizsgázó aláírása”

* A nem kívánt kategória törlendõ.

33258

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 138. szám

Fiatalkorú (18 év alatti) vizsgázók jármûkezelési és forgalmi vizsgára jelentését az alábbi szülõi nyilatkozat-záradékkal
kell kiegészíteni, amelyet a vizsgajegyzõkönyvhöz kell csatolni.
„Alulírott, mint ..... vizsgázó törvényes képviselõje, a gyermekemnek a fenti „Nyilatkozat”-át, amelyet a jármûkezelési
vizsga elõtt ír alá, érvényesnek ismerem el, az esetlegesen ebbõl eredõ felelõsséget magamra vállalom.
Kelt ...................., 20...... év ................................. hó ..... nap
........................................................
szülõ (törvényes képviselõ) aláírása”
c) A forgalmi vizsgáztatást december 1. és március 1. között szüneteltetni kell.
November hónapban a hirtelen változó út- és idõjárási viszonyokra tekintettel a vizsgák megtartásáról a közlekedési
felügyelõség jogosult dönteni.
d) A forgalmi vizsgákat rádió adó-vevõ használatával, „gépkocsi követéses” módszerrel kell megtartani.
e) A forgalmi vizsgákon egy vizsgaeseményt általában kettõ fõ vizsgázóval kell megtartani. A vizsgajelentésektõl
függõen „páratlan számú” vizsgázót is ki kell írni a vizsgára, és a forgalmi vizsgát egy fõ vizsgázóval is meg kell tartani.
f) A vizsgázók a kísérõ gépkocsi elõtt haladnak és eltérõ számozású, vagy eltérõ színû „T” betûvel ellátott
tanulómellényt viselnek.
g) A forgalmi vizsgán a vizsgabiztos a kísérõ gépkocsi jobb elsõ ülésén foglal helyet.”
(27) Az R. 8. melléklet 7.5.7.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5.7.1. A vizsgázó feladata
A vizsgázó – az „M”, „A korl.” és „A” kategóriás, továbbá az „A1”, „A2” alkategóriás vizsgázók kivételével – a vizsgabiztos
által rendelkezésére bocsátott alábbi nyilatkozatot a vizsgabiztos jelenlétében aláírja. A nyilatkozat aláírásának
hiányában a forgalmi vizsga nem kezdhetõ meg.
„Nyilatkozat
A forgalmi vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott – a jármûvezetésre vonatkozó –
elõírásoknak:
„b) a jármû biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá
c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol” megfelelek, tehát a jármû biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.
Kelt ......................, 20....... év ........................... hó ..... nap
.....................................................
vizsgázó aláírása”
Az elõre megjelölt, forgalmi vizsga minõsítõ lapok közül egyet kihúz.
A vizsga során a szakoktató tájékoztatásának, útirány-meghatározásainak megfelelõen, a forgalmi szabályok betartása
mellett önállóan hajtja végre a feladatokat. Amennyiben azokat nem értette meg, kérdezze meg szakoktatójától.
A beállási, megfordulási feladatok végrehajtására alkalmas helyeket önállóan válassza meg.
A forgalmi szabályokat tartsa be, a veszélyhelyzetet elõzze meg.
Amennyiben a vizsgázó az „M”, „AM”, „A korl.”, „A2” és „A” kategóriás, továbbá az „A1” alkategóriás vizsgán a
vizsgabiztosi kísérõ gépkocsitól forgalmi ok miatt túlságosan eltávolodna, köteles félreállni és a kísérõ gépkocsit
bevárni.
A „C1”, „D1” alkategóriák, a „C”, „D” kategóriák, valamint a „C1+E”, „D1+E”, „C+E”, „D+E” kombinált kategóriák esetében
a vizsgázó a jármûvel való elindulás elõtt a vizsgabiztos által meghatározott térképolvasási feladatot hajt végre, majd
kitölti a menetíró készülék adatrögzítõ lapját és behelyezi a menetíró készülékbe. A vizsga végén kitölti az adatrögzítõ
lapot és értelmezi az adatrögzítõ lapon található jelzéseket.
A vizsgázó a vizsgán való megjelenését, valamint az eredménytõl függõen a minõsítõ lap átvételét a
vizsgajegyzõkönyvön az aláírásával igazolja.”
(28) Az R. 8. melléklet 7.5.7.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5.7.2. A szakoktató feladata, magatartása
A vizsgázó mellett úgy foglal helyet, hogy – az üzemi fékberendezésre ható – pótféket mûködtetni tudja, és a jármû
irányításába szükség esetén beavatkozhasson.
A vizsgabiztos elõzetes tájékoztatása után közli a vizsgázóval, hogy a forgalmi vizsga idõtartama alatt mindig egyenes
irányban haladjon, kövesse az út vonalvezetését, figyelembe véve a közúti jelzéseket mindaddig, amíg nem kap attól
eltérõ – irányváltoztatásra, megállásra vonatkozó – feladatot, illetve a közúti jelzések jelentésébõl más nem következik.
A vizsgázó számára jól érthetõen, pontosan határozza meg a forgalmi útvonalat – trolibusz esetén vonalszakaszt –,
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az elvégzendõ manõvert. Az egyenes útiránytól való eltérést – trolibusz esetén váltóállítást -, kellõ idõben, szükség
esetén kiegészítõ vagy megerõsítõ tájékoztatással kell megadni. Mindig az útvonalat határozza meg, ne utcaneveket
mondjon.
Például:
– az útkeresztezõdésben kanyarodjon jobbra (balra);
– a második útkeresztezõdésnél kanyarodjon jobbra (balra);
– a fényjelzõ készüléknél kanyarodjon jobbra (balra);
– a fényjelzõ készüléknél kanyarodjon jobbra (balra), és utána az elsõ útkeresztezõdésnél kanyarodjon balra (jobbra);
– forduljon meg egy ívben;
– álljon meg arra alkalmas helyen, megállás céljából stb.
Feladata a balesetveszély elhárítása, szükség esetén közbeavatkozással (kormányzással, fékezéssel stb.).
Sikertelen vizsga esetén a gépkocsit visszavezeti, a vizsgabiztost visszaviszi a kiindulási helyre.
A vizsga során nem tanúsíthat a vizsga eredményének befolyásolására irányuló magatartást. A forgalmi vizsga során –
a vizsga eredményét befolyásoló – segítséget nem adhat, feladat meghatározásai nem utalhatnak az elvégzendõ
mûveletekre, a végrehajtás módjára. Semmilyen körülmények között nem adhat olyan feladatot, amely félrevezetõ,
megtévesztõ vagy amely balesetveszélyt idézhet elõ.
A „C1”, „D1” alkategóriák, a „C”, „D” kategóriák, valamint a „C1+E”, „D1+E”, „C+E”, „D+E” kombinált kategóriák esetében
a térképolvasási feladathoz a térképet, a menetíró készülékhez a szükséges adatrögzítõ lapot, digitális tachográf
esetében a vezetõi kártyát rendelkezésre bocsátja. A menetíró készülék adatrögzítõ lapját, digitális tachográf esetében
az ún. „kinyomatot” (print out) lapot a vizsga végeztével a vizsgázó vezetési kartonjához csatolja. Sikertelenséget
okozó hiba miatt befejezett vagy a megengedettnél több hibavonal miatt sikertelenné minõsített vizsga esetén a
menetíró készülék adatrögzítõ lapját kitölti, illetve digitális tachográf esetében az ún. „kinyomatot” (print out) lapot
kinyomtatja.
Az „M”, „AM”, „A korl.”, „A2” és „A” kategóriás, továbbá az „A1” alkategóriás vizsgákon a kísérõ jármûvet vezeti.
A trolibusz kategóriás vizsgán a vizsgabiztos elõzetes tájékoztatása után közli a vizsgázóval, hogy a forgalmi vizsga
idõtartama alatt az elõre megadott vonalon (vonalszakaszon) haladjon, figyelembe véve a közúti és egyéb jelzéseket
mindaddig, amíg nem kap a váltóállításra vonatkozó feladatot.
A vizsgázó számára jól érthetõen pontosan határozza meg a vonalat (vonalszakaszt), az elvégzendõ feladatokat.
A váltóállítási feladatot kellõ idõben, szükség esetén kiegészítõ vagy megerõsítõ tájékoztatással kell megadni.
A szakoktató feladata a balesetveszély elhárítása, szükség esetén közbeavatkozással (kormányzással, fékezéssel stb.).”
(29) Az R. 8. melléklet 7.5.7.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.5.7.3. A vizsgabiztos feladata
A vizsgabiztos a vizsga megkezdése elõtt ellenõrzi a vizsgáztatás feltételeit.
Egyezteti és ellenõrzi a vizsgajegyzõkönyvet, a vezetõi engedélyt és a vizsgázó személyazonosságát. A vezetési
kartonon ellenõrzi a kötelezõen elõírt órák teljesítésének igazolását. A vezetési kartonon szerepelnie kell a szakoktató
által bejegyzett és a tanuló által aláírt, kötelezõen elõírt gyakorlati vezetés igazolásának.
Ellenõrzi az esetleges egészségi alkalmassági korlátozásokkal kapcsolatos elõírások maradéktalan teljesülését
(pl. amennyiben az orvos a szakvéleményen szemüveg használatát írja elõ, a vizsga szemüveg hiányában nem tartható
meg, ebben az esetben a kontaktlencse nem fogadható el).
A vizsgázóval a 7.5.6.1. vagy a 7.5.7.1. pont szerinti nyilatkozatot aláíratja.
Röviden ismerteti a vizsga menetét.
A minõsítõ lapok közül a vizsgázóval húzat egyet, és kitölti a személyi adatokra vonatkozó rovatokat.
A feladatokat közli a szakoktatóval és csomópontok kijelölésével határozza meg az útvonalat.
A „D” kategóriás 90 perces és a „D1” alkategóriás 45 perces forgalmi vizsgán a vizsgázók létszámától függõ,
a közlekedési hatóság által jóváhagyott lakott területen kívüli és településeken belüli csomópontokat, autóbusz
megállókat, továbbá lehetõség szerint hegyvidéket érintõ útvonalakat tartalmazó feladatlapok közül a
vizsgajegyzõkönyvön elsõnek kiírt vizsgázóval húzat egyet. A „C1”, „D1” alkategóriák, a „C”, „D” kategóriák, valamint
a „C1+E”, „D1+E”, „C+E”, „D+E” kombinált kategóriák esetében meghatározza a vizsgázó számára a térképolvasási
feladatot. A térképolvasási feladat valamely magyarországi város megkeresése és a vizsga kiindulási helyétõl az oda
vezetõ út megmutatása legyen úgy, hogy az utak számozásait a vizsgázó nevezze meg.
Az „M”, „AM”, „A korl.”, „A2” és „A” kategóriás, továbbá az „A1” alkategóriás vizsgánál a feladatokat, útvonalat a
vizsgázókkal közli (szükség szerint térkép, rajz segítségével), és elõzetesen tájékoztatja a vizsgázókat, hogy a
vizsgaútvonalon mely csomópontok után álljanak meg további tájékoztatás megadásához vagy „helycsere” céljából.
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Felhívja a vizsgázó figyelmét, hogy a forgalmi vizsgán általános követelmény a lendületes, dinamikus vezetés, a
lehetõségekhez képest valamennyi sebességi fokozat használata.
A vizsga során a vizsgázónak nem ad utasításokat. A tervezett vizsgaútvonaltól való eltérési szándékát a vizsgázó
zavarása nélkül közli a szakoktatóval.
A vizsga végén ismerteti a vizsga eredményét.
Rövid értékelést ad a vizsgázó teljesítményérõl. Az értékelés tárgyilagos, érthetõ, lényeget tartalmazó
ténymegállapítás, amely elõsegíti a vizsgázó közlekedésbe való önálló beilleszkedését, illetve sikertelen vizsga esetén
a további felkészülését. Az eredményt bejegyzi a vizsgajegyzõkönyvre, kitölti a minõsítõ lapot. A vizsgajegyzõkönyvet
aláíratja a vizsgázóval. A minõsítõ lapot sikertelen vizsga esetén csatolja a vizsgajegyzõkönyvhöz, sikeres vizsga esetén
átadja a vizsgázónak. A „C1”, „D1” alkategóriák, a „C”, „D” kategóriák, valamint a „C1+E”, „D1+E”, „C+E”, „D+E”
kombinált kategóriák esetében – a vizsga eredményétõl függetlenül – a menetíró készülék adatrögzítõ lapjának
hátoldalát aláírja és feltünteti a vizsgabiztosi személyi kódját.
A vizsgabiztos az ötödik sikertelen forgalmi vizsgát tett vizsgázót – a PÁV hatálya alá tartozó kategóriás vizsga esetén –
tájékoztatja a további teendõirõl.
A vizsgabiztos beavatkozik a vizsga menetébe, ha a vizsgázó bármely manõver, feladat végrehajtásakor
sikertelenséget okozó hibát követett el. A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga folyamatát
vagy eredményét cselekedetével nem kívánatos módon befolyásolni igyekszik. A felfüggesztésrõl jegyzõkönyvet kell
felvenni.
„T” kategóriás forgalmi vizsgán a fentiektõl eltérõen, az alábbiak szerint kell eljárni:
„T” kategóriás forgalmi vizsgán a vizsgabiztos a vizsgázó mellett úgy foglal helyet, hogy az – üzemi fékberendezésre
ható – pótfék pedált mûködtetni tudja, és a jármûszerelvény irányításába szükség esetén beavatkozhasson. A
vizsgabiztos a vizsgázó számára jól érthetõen, pontosan határozza meg a forgalmi útvonalat, az elvégzendõ manõvert.
Az egyenes útiránytól való eltérést kellõ idõben, szükség esetén kiegészítõ vagy megerõsítõ tájékoztatással adja meg.
Mindig az útvonalat határozza meg. Sikertelen „T” kategóriás forgalmi vizsga esetén a vizsgabiztos visszavezeti a
jármûvet a kiindulási helyre.
A „B” kategóriás forgalmi vizsgán – ha a mozgáskorlátozott vizsgázó jármûve két üléses – a vizsgabiztos ellátja a
szakoktató részére elõírt feladatokat is.”
(30) Az R. 8. melléklet 8.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.2. Az „M”, „AM”, „A korl.”, „A2”, „A” kategória és az „A1” alkategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése”

9. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 11. mellékletének módosítása
(1) Az R. 11. melléklet alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szakoktatói, iskolavezetõi képesítés megszerzéséhez szükséges tantervek oktatási témakörei”
(2) Az R. 11. melléklete a következõ új 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A szakoktatói képzés engedélyezésének feltételei:
A felsõoktatási intézménynek igazolnia kell, hogy a hospitálási és tanítási gyakorlat elvégzésére érvényes
megállapodással rendelkezik a tanulók fogadására (a hospitálási és a tanítási gyakorlat tantárgy tanításában való
közremûködésre) olyan a 3. § (1) bekezdésében meghatározott képzési engedéllyel rendelkezõ képzõ szervvel
(továbbiakban: gyakorló képzõ szerv), amely
a) alapképzés esetén „A”, „B”, „C” kategóriás képzési engedéllyel rendelkezik
b) kiegészítõ képzés esetén a kiegészítõ képzésnek megfelelõ képzési engedéllyel rendelkezik.
B) Tanítási és hospitálási gyakorlat tantárgyat olyan szakoktató oktathat, aki „Közlekedési ismeretek”, „Mûszaki
ismeretek” és A, B, C, D, E kategóriából „Jármûvezetési gyakorlat” szakos szakoktatói képesítéssel rendelkezik, szerepel
a szakoktatói névjegyzékben az elõbb említett tevékenységekre nem ideiglenesen és legalább 5 éves szakoktatói
gyakorlattal rendelkezik.”
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(3) Az R. 11. melléklete a következõ új 1/B. ponttal egészül ki:
„1/B. A szakoktatói továbbképzés ismeretanyaga
A szakoktatói továbbképzés ismeretanyagát a közlekedési hatóságnak az 1. pont figyelembevételével kell
meghatároznia.”
(4) Az R. 11. melléklete a következõ új 1/C. ponttal egészül ki:
„1/C A képzést és továbbképzést követõ vizsgakövetelményeket a közlekedési hatóságnak az 1. pont
figyelembevételével kell meghatároznia.”
(5) Az R. 11. melléklet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Az iskolavezetõi képesítéshez szükséges tantárgyak és vizsgatárgyak:
a) Közigazgatási eljárási és polgári jogi ismeretek,
b) A közúti jármûvezetõk képzésének rendszere,
c) A közúti közlekedési szakemberek képzésének rendszere.”
(6) Az R. 11. melléklete a következõ új 2/A. ponttal egészül ki:
„2/A. Az iskolavezetõi továbbképzés ismeretanyagának ki kell terjednie:
a) a 2. pontban meghatározott tan- és vizsgatárgyakra
b) a képzés és vizsgáztatás helyzetére az elmúlt évben.”

10. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 12. mellékletének módosítása
(1) Az R. 12. mellékletének 1–3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Az alapképesítést a kötelezõ szaktanfolyami részvétel és az azt követõ vizsgakötelezettség sikeres teljesítésével
lehet megszerezni. A szaktanfolyam, illetve az azt követõ vizsgakötelezettség vonatkozhat
a) az autóbuszvezetõi, vagy a tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés megszerzésére,
b) az autóbuszvezetõi és a tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés együttes, összevontan történõ megszerzésére,
c) az autóbuszvezetõi alapképesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett tehergépkocsi-vezetõi
alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén,
d) a tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett autóbuszvezetõi
alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén.
1.1 A szaktanfolyami kötelezettség teljesítése
Aki a szaktanfolyam megkezdésétõl számított egy éven belül nem tesz minden tárgyból sikeres vizsgát, annak a
szaktanfolyamot és a vizsgát meg kell ismételnie.
A szaktanfolyami oktatás tantervét, az alkalmazható tansegédleteket és a vizsga követelményeit a közlekedési hatóság
határozza meg.
1.2 A szaktanfolyami oktatás elméleti és gyakorlati tantárgyai és oktatási óraszámai
Elméleti tantárgyak

Képesítés

Autóbuszvezetõi alapképesítés
Tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés
Autóbuszvezetõi és
tehergépkocsi-vezetõi
alapképesítés1)
Autóbuszvezetõi alapképesítés2)
Tehergépkocsi-vezetõi
alapképesítés3)

Gyakorlati tantárgyak

Biztonsági
szabályokon
alapuló
ésszerû
vezetés

Elõírások
alkalmazása

Egészségügyi,
közúti
közlekedési és
környezeti
biztonság,
szerviz,
logisztika

10
10
15

10
10
10

5
5

2
2

Jármûvezetés
közúti
forgalomban

Jármûvezetéshez
kapcsolódó
gépkocsivezetõi
gyakorlati
ismeretek

Jármûvezetés
speciális
kialakítású
tanpályán
vagy
szimulátoron

10
10
15

10
10
20

2
2
4

2
2
2

5
5

10
10

2
2

2
2
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1) Az autóbuszvezetõi és a tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés együttes, összevontan történõ megszerzése esetén
2) Az autóbuszvezetõi alapképesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén érvényes, 1 éven belül szerzett
tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában
3) A tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén érvényes, 1 éven belül
szerzett autóbuszvezetõi alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában
2. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidõk:

Autóbuszvezetõi alapképesítés
Tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés
Autóbuszvezetõi és
tehergépkocsi-vezetõi
alapképesítés3)
Autóbuszvezetõi alapképesítés4)
Tehergépkocsi-vezetõi
alapképesítés5)

Elõírások
alkalmazása1)

Egészségügyi,
közúti
közlekedési és
környezeti
biztonság,
szerviz,
logisztika1)

Autóbuszvezetõi
kiegészítõ
ismeretek1)

Tehergépkocsivezetõi
kiegészítõ
ismeretek1)

Esettanulmány2)

40
40
40

40
40
40

40
40
40

–
–
40

–
–
–

120
120
120

–
–

–
–

–
–

40
–

–
40

120
120

Biztonsági
szabályokon
alapuló
ésszerû
vezetés1)

1) A vizsgák feleletválasztós tesztkérdések, vizsgatárgyanként elérhetõ maximális 40 pontból legalább 30 pontot kell
elérni a sikeres vizsgához
2) A vizsga az elméleti tantárgyak ismeretanyaga alapján az ismeretek írásban történõ kifejtése, az elérhetõ maximális
100 pontból legalább 60 pontot kell elérni a sikeres vizsgához.
3) Az autóbuszvezetõi és a tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés együttes, összevontan történõ megszerzése esetén
4) Az autóbuszvezetõi alapképesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül szerzett
tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában
5) A tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül szerzett
autóbuszvezetõi alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában
3. Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgaidõk

Autóbuszvezetõi alapképesítés
Tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés
Autóbuszvezetõi és
tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés1)
Autóbuszvezetõi alapképesítés2)
Tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés3)

JármûJármûvezetéshez
vezetéshez
kapcsolódó
kapcsolódó
gépkocsivezetõi gépkocsivezetõi
gyakorlati
gyakorlati
ismeretek
ismeretek
autóbusztehergépkocsivezetõk részére vezetõk részére

Jármûvezetés
közúti
forgalomban
autóbusszal

Jármûvezetés
közúti
forgalomban
tehergépkocsival

60
–
60

–
60
60

30
–
30

–
30
30

30
30
30

60
–

–
60

30
–

–
30

30
30

Jármûvezetés
speciális
kialakítású
tanpályán vagy
szimulátoron

1) Az autóbuszvezetõi és a tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés együttes, összevontan történõ megszerzése esetén
2) Az autóbuszvezetõi alapképesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül szerzett
tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában
3) A tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül szerzett
autóbuszvezetõi alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában”
(2) Az R. 12. mellékletének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Ismeretkövetelmények az egyes elméleti tan- és vizsgatárgyakhoz”.
(3) Az R. 12. mellékletének 9.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.1. Az alapképesítés megszerzéséhez szükséges, a közlekedési hatóság által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgára
történõ jelentkezésnek feltétele a megelõzõ szaktanfolyamon történõ részvétel. A vizsgát a közlekedési hatóság
megbízása alapján az a képzési engedéllyel rendelkezõ képzõ szerv is szervezheti, amely rendelkezik a következõ
feltételekkel:
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a) az elméleti vizsgák megtartására alkalmas vizsgaterem és a kapcsolódó szociális létesítmények,
b) a vizsgákhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátására alkalmas személy,
c) a gyakorlati vizsgák lebonyolítására alkalmas, az 5.4. pontban meghatározott jármû,
d) a gyakorlati vizsgán közremûködõ oktató, aki az adott jármû-kategóriában hatályos gépjármûvezetõi engedéllyel
és a 17. §-ban meghatározott, a jármûvezetési gyakorlat oktatására jogosító hatályos szakoktatói képesítéssel
rendelkezik,
e) az 5.3. pontban meghatározott tanpálya vagy szimulátor berendezés.”
(4) Az R. 12. melléklete a következõ új 10–12. pontokkal egészül ki:
„10. A szaktanfolyami oktatásra vonatkozó rendelkezések
10.1. A szaktanfolyami oktatás tantervét, az alkalmazható tansegédleteket és a vizsga követelményeit a közlekedési
hatóság határozza meg.
10.2. A tantermi oktatás elméleti tantárgyait csak az oktathatja, aki felsõfokú végzettséggel, valamint szakmai
ismeretekkel rendelkezik a tantárgy ismeretanyagáról és ismeri azok oktatási módszereit.
10.3. A gyakorlati tantárgyat csak az oktathatja, aki
a) megfelelõ szakmai ismeretekkel rendelkezik a gyakorlati oktatás ismeretanyagáról és oktatási módszereirõl,
b) az adott jármû-kategóriában érvényes vezetõi engedéllyel és a 17. §-ban meghatározott, a jármûvezetési gyakorlat
oktatására jogosító érvényes szakoktatói engedéllyel rendelkezik.
10.4. A gyakorlati tantárgy oktatása olyan jármûvel végezhetõ, amely megfelel az 5. mellékletben meghatározott
feltételeknek. Az 5.3. pontban meghatározott gyakorlati oktatás szimulátor berendezéssel is végezhetõ.
10.5. A képzõ szerveknek garantálnia kell, hogy a 10.2. és 10.3. pontokban meghatározott oktatók alapos ismeretekkel
rendelkeznek a legfrissebb szabályozásokról és képzési követelményekrõl.
11. Az alapképesítési és továbbképzési képesítési szaktanfolyami oktatást végzõ képzõ szervre vonatkozó
rendelkezések
11.1. Az alapképesítési és továbbképzési képesítési szaktanfolyami oktatás végzését a közlekedési hatóság írásbeli
kérelemre hagyja jóvá (engedélyezi). A kérelemhez a képzõ szervnek (oktatási központnak) csatolnia kell az alábbi
dokumentumokat:
a) tantermi elméleti képzés esetén az elméleti tantárgyak oktatására alkalmas tanterem és a kapcsolódó szociális
létesítmény meglétének igazolását,
b) írásbeli nyilatkozatot a közlekedési hatóság által meghatározott tanterv és tansegédlet rendelkezésre állásáról,
c) e-learning rendszerû képzés esetén a minõsített és tanúsított e-learning keretrendszert és tananyagot,
d) az oktatók képesítését és tevékenységi területeiket,
e) tájékoztatást az oktatási anyagokról, a gyakorlati foglalkozás eszközeirõl és az oktatáshoz használt
jármûállományról,
f) a képzésben résztvevõk számára készült írásos tájékoztatót a szaktanfolyamon történõ részvétel körülményeirõl,
g) a képzõ szervnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a 10.5 pontnak megfelelõen a képzésben közremûködõ elméleti és
gyakorlati szakoktatók alapos ismeretekkel rendelkeznek a legfrissebb szabályozásokról és képzési követelményekrõl,
h) megfelelõ minõsítési és képzési program, amely meghatározza az oktatott tantárgyakat és a javasolt végrehajtási
tervet, valamint oktatási módszereket.
11.2. Az írásbeli kérelem alapján az alapképesítési és továbbképzési képesítési szaktanfolyami oktatás végzését a
közlekedési hatóság jóváhagyás kiadásával akkor engedélyezi, ha a kérelemhez a 11.1. pontban meghatározott
valamennyi dokumentumot – az 1–6. pontokban meghatározott feltételek teljesítést igazoló tartalommal – csatolták.
11.3. Az alapképesítési és továbbképzési képesítési szaktanfolyami oktatás végzésére vonatkozó engedélyt az
engedélyezõ hatóság visszavonhatja vagy felfüggesztheti, amennyiben az engedély kiadására vonatkozó
feltételeknek a képzõ szerv nem tesz eleget.
11.4. Az engedélyezõ hatóság jogosult felhatalmazással rendelkezõ személyeket küldeni, hogy az alapképesítési
szaktanfolyami oktatás végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkezõ képzõ szervek szaktanfolyamain segédkezzenek,
valamint jogosult e képzõ szervek ellenõrzésére a felhasznált anyagok és eszközök, továbbá a szaktanfolyamok
megfelelõ lebonyolítása tekintetében.
12. Az alapképesítési szaktanfolyami képzésen történt részvétel és a vizsga igazolása
A szaktanfolyami képzésen részt vett, és a szakmai vizsgabizottság elõtt sikeres vizsgát tett gépkocsivezetõ részére a
vizsgajegyzõkönyv alapján a közlekedési hatóság a 14. melléklet szerinti igazolványt ad ki.”
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11. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 13. mellékletének módosítása
(1) Az R. 13. mellékletének 1–2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A továbbképzési képesítést – az alapképesítéshez igazodó – kötelezõ szaktanfolyami részvétel és az azt követõ
vizsgakötelezettség sikeres teljesítésével lehet megszerezni. A szaktanfolyam, illetve az azt követõ vizsgakötelezettség
vonatkozhat
a) az autóbuszvezetõi, vagy a tehergépkocsi-vezetõi továbbképzési képesítés megszerzésére,
b) az autóbuszvezetõi és a tehergépkocsi-vezetõi továbbképzési képesítés együttes, összevontan történõ
megszerzésére,
c) az autóbuszvezetõi továbbképzési képesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett tehergépkocsi-vezetõi
alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén,
d) a tehergépkocsi-vezetõi továbbképzési képesítés megszerzésére érvényes, 1 éven belül szerzett autóbuszvezetõi
alapképesítés vagy továbbképzési képesítés esetén.
1.1 A szaktanfolyami kötelezettség teljesítése
Aki a szaktanfolyam megkezdésétõl számított egy éven belül nem tesz minden tárgyból sikeres vizsgát, annak a
szaktanfolyamot és a vizsgát meg kell ismételnie.
A szaktanfolyami oktatás tantervét, az alkalmazható tansegédleteket és a vizsga követelményeit a közlekedési hatóság
határozza meg.
1.2 A szaktanfolyami oktatás elméleti és gyakorlati tantárgyai és oktatási óraszámai
Gyakorlati
tantárgyak

Elméleti tantárgyak

Képesítés

Autóbuszvezetõi
továbbképzési képesítés
Tehergépkocsi-vezetõi
továbbképzési képesítés
Autóbuszvezetõi és
tehergépkocsi-vezetõi
továbbképzési képesítés1)
Autóbuszvezetõi
továbbképzési képesítés2)
Tehergépkocsi-vezetõi
továbbképzési képesítés3)

Biztonsági
szabályokon
alapuló ésszerû
vezetés4)

Elõírások
alkalmazása

Egészségügyi,
közúti közlekedési
és környezeti
biztonság, szerviz,
logisztika4)

Konzultáció

Jármûvezetés
speciális kialakítású
tanpályán vagy
szimulátoron

10

10

10

3

2

10

10

10

3

2

15

10

15

3

2

5

2

5

3

2

5

2

5

3

2

1) Az autóbuszvezetõi és a tehergépkocsi-vezetõi továbbképzési képesítés együttes, összevontan történõ
megszerzése esetén
2) Az autóbuszvezetõi továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén érvényes, 1 éven belül
szerzett tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában
3) A tehergépkocsi-vezetõi továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló szaktanfolyam esetén érvényes, 1 éven
belül szerzett autóbuszvezetõi alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában
4) A tantárgyak szaktanfolyami kötelezõ óraszámainak 50%-a alól 2012. szeptember 9-éig mentesül az a
gépjármûvezetõ, aki a vezetõi engedélyét, vagy a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben
tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. melléklete A. részének I. fejezetében meghatározott képesítését öt
éven belül szerezte.
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2. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidõk:

Autóbuszvezetõi
továbbképzési képesítés
Tehergépkocsi-vezetõi
továbbképzési képesítés
Autóbuszvezetõi és
tehergépkocsi-vezetõi
továbbképzési képesítés1)
Autóbuszvezetõi
továbbképzési képesítés 2)
Tehergépkocsi-vezetõi
továbbképzési képesítés 3)

(2)
(3)

(4)

(5)

Elõírások
alkalmazása4)

Egészségügyi,
közúti közlekedési
és környezeti
biztonság, szerviz,
logisztika4), 5)

Autóbuszvezetõi
kiegészítõ
ismeretek4)

Tehergépkocsivezetõi kiegészítõ
ismeretek4)

40

40

40

–

–

40

40

40

–

–

40

40

40

40

–

–

–

–

40

–

–

–

–

–

40

Biztonsági
szabályokon
alapuló ésszerû
vezetés4), 5)

1) Az autóbuszvezetõi és a tehergépkocsi-vezetõi továbbképzési képesítés együttes, összevontan történõ
megszerzése esetén
2) Az autóbuszvezetõi továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül szerzett
tehergépkocsi-vezetõi alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában
3) A tehergépkocsi-vezetõi továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló vizsgák esetén érvényes, 1 éven belül
szerzett autóbuszvezetõi alapképesítés vagy továbbképzési képesítés birtokában
4) A vizsgák feleletválasztós tesztkérdések, vizsgatárgyanként elérhetõ maximális 40 pontból legalább 30 pontot kell
elérni a sikeres vizsgához
5) A vizsgatárgyak alól 2012. szeptember 9-éig mentesül az a gépjármûvezetõ, aki a vezetõi engedélyét, vagy a közúti
közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
1. melléklete A. részének I. fejezetében meghatározott képesítését öt éven belül szerezte.”
Az R. 13. mellékletének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Ismeretkövetelmények az egyes elméleti tan- és vizsgatárgyakhoz”
Az R. 13. melléklet 6.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.2. A tantermi oktatás elméleti tantárgyait csak az oktathatja, aki felsõfokú végzettséggel, valamint szakmai
ismeretekkel rendelkezik a tantárgy ismeretanyagáról és ismeri azok oktatási módszereit.”
Az R. 13. melléklet 6.3. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyakorlati tantárgyat csak az oktathatja, aki)
„b) az adott jármû-kategóriában érvényes vezetõi engedéllyel és a 17. §-ban meghatározott a jármûvezetési gyakorlat
oktatására jogosító érvényes szakoktatói engedéllyel”
Az R. 13. melléklet 7. pontja és alpontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. Az alapképesítési és továbbképzési képesítési szaktanfolyami oktatást végzõ képzõ szervre vonatkozó
rendelkezések
7.1. Az alapképesítési és továbbképzési képesítési szaktanfolyami oktatás végzését a közlekedési hatóság írásbeli
kérelemre engedélyezi.
A kérelemhez a képzõ szervnek (oktatási központnak) csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
a) tantermi elméleti képzés esetén az elméleti tantárgyak oktatására alkalmas tanterem és a kapcsolódó szociális
létesítmény meglétének igazolását,
b) írásbeli nyilatkozatot a közlekedési hatóság által meghatározott tanterv és tansegédlet rendelkezésre állásáról,
c) e-learning rendszerû képzés esetén a minõsített és tanúsított e-learning keretrendszert és tananyagot,
d) az oktatók képesítését és tevékenységi területeiket,
e) tájékoztatást az oktatási anyagokról, a gyakorlati foglalkozás eszközeirõl és az oktatáshoz használt
jármûállományról,
f) a képzésben résztvevõk számára készült írásos tájékoztatót a szaktanfolyamon történõ részvétel körülményeirõl,
g) a képzõ szervnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a 6.5 pontnak megfelelõen a képzésben közremûködõ elméleti és
gyakorlati szakoktatók alapos ismeretekkel rendelkeznek a legfrissebb szabályozásokról és képzési követelményekrõl,
h) megfelelõ minõsítési és képzési program, amely meghatározza az oktatott tantárgyakat és a javasolt végrehajtási
tervet, valamint oktatási módszereket.
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7.2. Az írásbeli kérelem alapján az alapképesítési és továbbképzési képesítési szaktanfolyami oktatás végzését a
közlekedési hatóság jóváhagyás kiadásával akkor engedélyezi, ha a kérelemhez a 7.1. pontban meghatározott
valamennyi dokumentumot – az 1–6. pontokban meghatározott feltételek teljesítést igazoló tartalommal – csatolták.
7.3. Az alapképesítési és továbbképzési képesítési szaktanfolyami oktatás végzésére vonatkozó jóváhagyást az
engedélyezõ hatóság visszavonhatja vagy felfüggesztheti, amennyiben a jóváhagyás kiadására vonatkozó
feltételeknek a képzõ szerv nem tesz eleget.
7.4. A jóváhagyó hatóság jogosult felhatalmazással rendelkezõ személyeket küldeni, hogy az alapképesítési és
továbbképzési képesítési szaktanfolyami oktatás végzésére vonatkozó jóváhagyással rendelkezõ képzõ szervek
tanfolyamain segédkezzenek, valamint jogosult e képzõ szervek ellenõrzésére a felhasznált anyagok és eszközök,
továbbá a tanfolyamok megfelelõ lebonyolítása tekintetében.”
(6) Az R. 13. melléklet 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. A továbbképzési képesítési szaktanfolyami képzésen történt részvétel és a vizsga igazolása
A szaktanfolyami képzésen részt vett, és a szakmai vizsgabizottság elõtt sikeres vizsgát tett gépkocsivezetõ részére a
vizsgajegyzõkönyv alapján a közlekedési hatóság a 14. melléklet szerinti igazolványt ad ki.”

12. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
„14. melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez
A GÉPJÁRMÛVEZETÕI KÉPESÍTÉSI IGAZOLVÁNY MINTÁJA
Elülsõ oldal
H

GÉPJÁRMÛVEZETÕI KÉPESÍTÉSI
IGAZOLVÁNY
DRIVER QUALIFICATION CARD

MAGYARORSZÁG

HUNGARY
6. FÉNYKÉP

1.
2.
3.
4a.
4c.
5a.
7.
8.
9.

4b.
4d.
5b.

Az igazolvány bal felsõ sarkába tartalmazza a kiállító EU-tagállam megkülönböztetõ jelzését.
Hátoldal
11.

1. Vezetéknév / Surname
2. Keresztnév / First name
3. Születési idõ és hely / Date and place of birth
4a. A kiállítás idõpontja / Date of issue
4b. Az érvényesség idõpontja / Administrative expiry
date
4c. Kiállító hatóság megnevezése / Issued by
5a. A vezetõi engedély száma / Licence No
5b. Az igazolvány sorozatszáma / Serial No
10. Közösségi kód / Community code

9.
C1
C
D1
D
C1E
CE
D1E
DE

10.
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Az igazolvány rovatainak kitöltése:
1. vezetéknév;
2. keresztnév;
3. születési idő és hely;
4/a a kiállítás időpontja;
4/b az érvényesség időpontja;
4/c a kiállító hatóság megnevezése;
4/d a kiállító hatóság nyilvántartási száma;(nem kell kitölteni)
5/a a vezetői engedély száma;
5/b az igazolvány sorozatszáma;
6. fénykép;
7. aláírása;
8. a lakóhelye vagy tartózkodási hely postai címe (nem kell kitölteni);
9. azon gépjármű-kategória, -alkategória, amelyekre vonatkozóan a gépjárművezető
megfelel az alapképesítési vagy szakmai továbbképzési követelménynek;
10. közösségi kód: 95 szám és a vezetői engedély kategóriájához tartozó alapképesítés
vagy szakmai továbbképzés érvényességi dátuma;
11. nem kell kitölteni.
Az igazolvány hátoldalán feltüntetett, az egyes rovatok magyarázatát tartalmazó részt
magyar és angol nyelven kell kitölteni.
Az igazolvány megnevezései a Közösség többi hivatalos nyelvein:
tarjeta de cualificación del conductor
карта за квалификация на водача
Osvĕdčení profesní způsobilosti řidiče
Chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτío εττiμóρφωσης οδηyού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
cárta cáilíochta tiomána
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas aplicība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis for förare
Cartela de pregătire profesională
a conducătorului auto
Az igazolvány fizikai jellemzőire vonatkozó követelmények:
a) feleljen meg az ISO 7810 és MSZ ISO 7816-1 szabványoknak;
b) a fizikai jellemzőknek való megfelelést az ISO 10373 szabvány szerint kell ellenőrizni;
c) biztonsági jellemzői feleljenek meg a vezetői engedély esetében alkalmazott
követelményeknek;
d) referencia színek:
da) kék: Pantone Reflex Blue,
db) sárga: Pantone Yellow;
e) az igazolvány vonalkóddal is ellátható, a vonalkód nem tartalmazhat más információt,
mint amelyet olvasható formában már rávezettek az igazolványra, vagy amely az
igazolvány kiállítási folyamatának szempontjából lényeges.”
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13. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
Az R. 15. mellékletének módosítása
(1) Az R. 15. melléklet (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Testület szakértõi eljárása során minõsít és javaslatot tesz)
„a) a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésével kapcsolatban az alkalmazható e-learning
keretrendszerek és digitális tananyagok,”
(2) Az R. 15. melléklet (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Testület elnökbõl és 6 tagból áll. A Testület elnökét és egy tagját a közlekedésért felelõs miniszter a többi tagot a
Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke (továbbiakban: Felkérõ) kéri fel. A Testület tagjai függetlenek, feladatkörükben
nem utasíthatóak. A Testület elnökének és tagjainak névsorát – beleértve a változásokat is – a közlekedési hatóság
hivatalos honlapján közzéteszi.”
(3) Az R. 15. melléklet (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Testület elnöke és tagja felmenthetõ, ha önhibájából egymást követõ négy alkalommal a Testület ülésén való
megjelenési kötelezettségének nem tud eleget tenni. A Testület tagjának felmentésérõl – a Testület elnökének
javaslatára – és a Testület elnökének felmentésérõl – a közlekedési hatóság elnökének javaslatára – a Felkérõ dönt.
A Testület elnöke és tagja a felkérésrõl a Felkérõhöz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat.”
(4) Az R. 15. melléklet a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Testület költségvetését (beleértve a tagok és a Testület elnökének díjazását) a közlekedési hatóság saját
költségvetésén belül külön fejezetben tervezi.”

14. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
„16. melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

Az e-learning rendszerû képzésekre vonatkozó követelmények
I. Akkreditációs eljárás
1. A közlekedési hatóság évente egy alkalommal pályázatot hirdet az e-learning rendszerû képzésben alkalmazható
zárt rendszerû távoktatási képzésmenedzsment rendszer (továbbiakban: Rendszer) és az e-learning rendszerû
képzéshez szükséges digitális tananyagok (továbbiakban: Tananyag) tanúsításának, minõsítésének (továbbiakban:
akkreditációjának) megszerzésére.
2. A Közlekedési Szakértõi Testület az akkreditációs eljárás követelményeinek meghatározására, az akkreditációs jog
visszavonására vonatkozóan az ügyrendje alapján – javaslatot tesz az NKH vezetõje részére minden év december
15-ig. Az NKH vezetõje minden év december 31-ig közzéteszi az (1) bekezdés szerinti pályázati kiírást az NKH
honlapján. A pályázatok beadásának határideje a kiírástól számított 30 nap, a pályázathoz mellékelni kell az igazgatási
szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
3. A Közlekedési hatóság az akkreditáció megszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntését a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint meghozott határozat formájában a
Közlekedési Szakértõi Testület állásfoglalásának figyelembe vételével hozza.
4. Akkreditálni a Rendszert és valamely képzés teljes elméleti ismeretanyagát megfelelõen feldolgozó e-learning
Tananyagot lehet. Az akkreditálásra benyújtott Rendszernek és a Tananyagnak meg kell felelnie a II. pontban elõírt
követelményeknek és a (1) bekezdés szerinti pályázati kiírásnak.
5. A közlekedési hatóság a Közlekedési Szakértõi Testület bevonásával a benyújtott pályázatokat a beérkezés
sorrendjében abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e:
a) a Rendszer vonatkozásában
aa) a jogszabályi követelményeknek,
ab) a II. pontban elõírt követelményeknek,
ac) a pályázati kiírásnak.
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b) a Tananyagok vonatkozásában
ba) a jogszabályi követelményeknek,
bb) a II. pontban elõírt követelményeknek,
bc) az NKH által kiadott tantervi, valamint
bd) a pályázati kiírásnak, és
be) színvonala és kidolgozottsága – ide értve de nem kizárólagosan a speciális pedagógiai és didaktikai elvárásokat
valamint az animációk és tesztek színvonalát és mennyiségét – eléri az adott képzésen akkreditált tananyagok átlagos
színvonalát.
6. A sikeres akkreditáció eredményeként a közlekedési hatóság az 5. pont szerint megfelelõ Rendszert vagy
Tananyagot a képzési tevékenység során felhasználhatónak minõsíti, és akkreditációs számmal látja el.
7. Az akkreditáció eredményét a kiírástól számított 60 napon belül kell kihirdetni. A Rendszer(ek) és a Tananyag(ok)
akkreditációjának érvényességi ideje legfeljebb 38 hónap a kihirdetést követõen.
8. Az akkreditáció érvényességi ideje alatt a Rendszer(ek) és a Tananyag(ok) akkreditációját megszerzõ képzõ szerv(ek)
kötelesek gondoskodni a tantervi és jogszabályi valamint az aktuálisan közzétett – (1) bekezdés szerinti – pályázati
követelményeknek való megfelelõségrõl.
9. Az akkreditációt megszerzõ képzõ szerv(ek) – az akkreditáció érvényességi ideje alatt – a jogszabályi, illetve tantervi
változás esetén azok hatályba lépésének idõpontjáig, míg az akkreditációs szabályok változása esetén az akkreditációs
eljárás befejezõdéséig köteles(ek) gondoskodni a 8. pont szerinti megfelelõségrõl és errõl köteles(ek) a közlekedési
hatóságot írásban értesíteni. A közlekedési hatóság a Rendszer(ek) és a Tananyag(ok) változtatásait ellenõrizheti.
10. Amennyiben az akkreditált Rendszer vagy Tananyag a 9. pont szerinti kötelezõ módosítását követõ aktuális
változata az erre vonatkozó felszólítást követõ 10 munkanapon belül sem felel meg a jogszabályi, tantervi,
akkreditációs elõírásoknak, úgy a közlekedési hatóság a Rendszer vagy a Tananyag akkreditációját visszavonja.
11. Az NKH az akkreditált Rendszerek és a Tananyagok listáját és akkreditációs számát hivatalos honlapján közzéteszi.
II. Követelmények
1. Az e-learning rendszerû képzésben alkalmazható Rendszereknek akkreditációjára és üzemeltetésre vonatkozó
követelmények, elõírások:
a) Rendszer akkreditációját megszerezni kívánó képzõ szervnek az akkreditációs idõszak teljes idejére igazolnia kell a
tanúsított és szabványos Rendszer jogszerû felhasználhatóságát legalább ezer konkurens (egyidejû) felhasználóra
vonatkozóan.
b) Rendszernek a tanulók részére a folyamatban lévõ aktuális képzések Tananyagaihoz a zárt rendszerû távoktatási
képzésmenedzsment rendszerben (LMS), idõkorlátozás nélküli (7x24 órás rendelkezésre állással) kell tanulói
hozzáférést biztosítania,
c) a képzõ szervnek a Rendszerhez és annak minden Tananyagához folyamatos hozzáférést kell biztosítania a
közlekedési hatóság részére,
d) a Rendszernek a képzés ideje alatt adatbázisában manipulálhatatlanul rögzítenie kell a tanuló aktuális képzésben
történõ elõrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékelnie és rögzítenie kell a tanuló e-learning keretrendszer
szerinti, ellenõrzõ kérésekre adott válaszait, eredményeit,
e) tanuló Rendszerben történõ kötelezõ regisztrációját követõen a tanuló egyedi autentikációjával a Rendszerbe
történõ belépéseit– ide értve a tanulói számítógép IP címének naplózását is –, minden esetben rögzíteni (naplózni)
kell,
f) a tanuló e-learning képzésének befejezésekor a Rendszernek – képzési igazolás kiállításával egyidejûleg – a tanuló
adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML
formátumú és adattartalmú állományban kell tárolnia. Az így elõállított állományt a képzõ szervnek legalább 5 évig kell
megõriznie, illetve a képzés befejezését követõ három munkanapon belül a közlekedési hatóság által meghatározott
módon az közlekedési hatóság részére át kell adnia.
g) tanuló e-learning képzésének befejezésekor a Rendszernek automatikusan ki kell állítania és az elektronikus
aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel kell ellátnia
a 7. § szerinti igazolást (továbbiakban: tanfolyam igazolást) a közlekedési hatóság által meghatározott
adattartalommal. A kiállított tanfolyam igazolást a Rendszernek a kiállítást követõen haladéktalanul el kell küldenie
és/vagy letölthetõvé kell tennie az iskolavezetõnek és a tanulónak. Az így elõállított tanfolyam igazolást a képzõ
szervnek legalább 5 évig kell megõriznie, illetve a képzés befejezését követõ három munkanapon belül a közlekedési
hatóság által meghatározott módon az közlekedési hatóság részére át kell adnia,
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h) a Rendszernek biztosítani a kell a SCORM formátumú szabványos – közlekedési hatóság által biztosított – kiegészítõ
ismeretanyag(ok) képzéshez történõ hozzáadását oly módon, hogy kiegészítõ ismeretanyag(ok) elvégzése a tanuló
által kötelezõ, naplózandó és az elvégzésre fordított idõ hozzáadódik a képzésben eltöltött idõhöz,
i) a képzési folyamatnak bármikor dokumentáltan megszakíthatónak és az egyéni autentikációt követõen
folytathatónak kell lennie,
j) a modulok végén kérdésbankból véletlenszerûen önellenõrzõ tesztet kell biztosítani a tanuló számára, és csak akkor
kezdhetõ meg a következõ modul, ha a tanuló az addig elvégzett modulok ismeretanyagából véletlenszerûen feltett
megfelelõ számú kérdésekre legalább 80%-ban helyes választ adott,
k) az önellenõrzõ teszteknek a tanuló által a képzési folyamatban tetszõleges számban ismételhetõnek kell lenniük,
2. A képzés(ek) Tananyagaira vonatkozó elõírások
a) a képzés Tananyagát – az e-learning tananyagokra vonatkozó speciális pedagógiai és didaktikai elvárásokra
figyelemmel – olyan mennyiségû és színvonalú animációval és önellenõrzõ teszttel kell megvalósítani, hogy az elõírt
ismeretanyagot egy átlagos képességû tanuló külsõ segítség nélkül is el tudja sajátítani és megszerzett tudásának
megfelelõségérõl önállóan meg tudjon gyõzõdni,
b) képzésen belül a Tananyagnak modulárisan kell felépülnie, oly módon, hogy egy átlagos képességû tanulónak
képesnek kell lennie bármely modul egyszerre történõ elvégzésére.”

15. melléklet az 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelethez
„17. melléklet a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelethez

A vizsgabiztosok képzésére, továbbképzésére vonatkozó rendelkezések
1. A jármûvezetõi vizsgabiztosok alapképzése
1.1. A vizsgabiztos szakmai alkalmasságának megfelelõnek kell lennie ahhoz, hogy értékelje a jelölt teljesítményét
azon jármûkategóriában, amelyre vonatkozóan a jelölt – a vezetõi engedélyre való jogosultság megszerzése
érdekében – a vizsgát leteszi.
1.2 Az alapképzés ismeretanyagának minimálisan ki kell terjednie az alábbi témakörökre:
1.2.1. Jármûvezetési ismeret és hozzáértés, vagy értékelés:
– jármûvezetõi magatartáselmélet,
– veszélyhelyzetek felismerése és balesethárítás,
– jármûvezetõi vizsgakövetelményeket megalapozó tanmenet,
– jármûvezetõi vizsga követelményei,
– vonatkozó közúti és közlekedési jogszabályok, ideértve a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokat, valamint
értelmezési iránymutatásokat,
– értékeléselmélet és -technikák,
– defenzív jármûvezetés.
1.2.2. Értékelési képességek:
– alapos és pontos megfigyelés, nyomon követés, valamint a jelölt általános teljesítményére vonatkozó értékelés
képessége, különösen a következõk tekintetében:
– veszélyhelyzetek pontos és átfogó felismerése,
– ezen helyzetek okának és valószínû következményeinek pontos meghatározása,
– jártasság megszerzése és hibák felismerése,
– értékelés egységessége és következetessége,
– információk gyors adaptálása, lényeges pontok megragadása,
– elõretekintés, esetleges problémák beazonosítása és kezelésükre stratégiák kifejlesztése,
– idõben történõ konstruktív visszajelzés.
1.2.3. Személyes jármûvezetési képességek:
– a vizsgabiztos – azon jármûkategóriában, amelyre vonatkozóan jogosult a jármûvezetõi vizsga gyakorlati részében
a vizsgáztatásra – képes legyen az adott típusú gépjármû következetesen magas színvonalú vezetésére.
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1.2.4. A szolgáltatás minõsége:
– annak megállapítása, hogy az ügyfél mire számíthat a vizsgán, és errõl az ügyfél tájékoztatása,
– egyértelmû kommunikálás – a tartalom, stílus és nyelvezet megválasztásával, a hallgatóságnak és kontextusnak
megfelelõen -, valamint az ügyfelek kérdéseinek megválaszolása,
– egyértelmû visszajelzés a vizsga eredményét illetõen,
– tiszteletteljes és megkülönböztetés mentes bánásmód az ügyfelekkel.
1.2.5. Jármûtechnikai és fizikai ismeretek
– jármûtechnikai ismeretek, úgymint kormányzás, abroncsok, fékek, világítás, különösen motorkerékpárok és
nehézgépjármûvek vonatkozásában,
– rakománybiztonság,
– jármûfizikai ismeretek, úgymint sebesség, súrlódás, dinamika, energia.
1.2.6. Üzemanyag-takarékos és környezetbarát vezetési mód,
1.2.7. A jármûvezetõ képzés és vizsgáztatás rendszere és története
2. A jármûvezetõi vizsgabiztosok továbbképzése
2.1. A továbbképzés ismeretanyagának minimálisan ki kell terjednie az alábbi témakörökre:
a) a szakmai jogszabályismeret,
b) a szakfelügyeleti tapasztalatok,
c) a szükséges ismeret és vizsgabiztosi képesség megõrzése és frissítése,
d) a szakma gyakorlásához elengedhetetlenné vált új szakmai alkalmassági tényezõk elsajátítása, a további
vizsgáztatás tisztességes és egységes követelményeinek megfelelõen,
e) a szükséges gyakorlati jármûvezetõi képesség megõrzése, illetve továbbfejlesztése.
2.2. A továbbképzés elméleti része megvalósulhat tantermi képzés, vagy e-learning alapú képzés révén.
2.3. A képzést és továbbképzést követõ vizsgakövetelményeket a közlekedési hatóságnak az 1.2 és 2.1 pontok
figyelembevételével kell meghatároznia.”

A vidékfejlesztési miniszter 110/2011. (XI. 24.) VM rendelete
az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program
2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya, értelmezõ rendelkezések
1. §

A rendelet hatálya a Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelyében, vízi környezet védelemével kapcsolatos
intézkedések címen meghatározott célok megvalósítását segítõ Halastavi Környezetgazdálkodási Programra
(a továbbiakban: HKP) terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. gazdasági év: január 1-jétõl december 31-ig tartó idõszak;
2. gazdálkodási év: szeptember 1-jén kezdõdõ és a következõ év augusztus 31-ig tartó idõszak;
3. halastó: az a vízfeltöltést és lecsapolást biztosító mûtárgyakkal (zsilipekkel) ellátott mesterséges vízterület,
amelyet haltermelésre használnak, és a jogerõs vízjogi üzemeltetési engedélyben halastó üzemeltetési ágban
szerepel, ideértve az ivadéknevelõ halastavat is;
4. halászati árbevétel: a halászati, a haltermelési és a halfeldolgozási tevékenységbõl származó nettó árbevétel;
családi gazdálkodók esetében a családi gazdaságot vezetõ, valamint a családi gazdaság tagjainak összes halászati
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árbevétele; természetes személy, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. fejezete
alapján alanyi adómentességet választó adóalany kérelmezõ esetében a bruttó árbevétel;
HKP támogatás: a vállalt kötelezettség fejében jelen rendelet alapján megállapított támogatás egy telephelyre
jutó mértéke;
ivadéknevelõ halastó: a mesterségesen keltetett ivadék elõnevelését szolgáló halastó;
kedvezményezett: helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezõ ügyfél;
takarmányozási hozam: a takarmánnyal elõállított halhús mennyiség;
támogatási egység: halastó 1 hektárnyi területe;
támogatási idõszak: 2011. szeptember 1-jétõl 2016. augusztus 31-ig, valamint 2012. szeptember 1-jétõl
2017. augusztus 31-ig tartó idõszak;
telephely: azon egymáshoz tartozó halastavak együttese, amelyek egy ugyanazon a címen találhatók, egy
gazdasági egységet alkotnak és a cégbíróságon telephelyként kerültek bejegyzésre;
tógazdasági haltermelõ: az a gazdálkodó, aki a halastó üzemeltetésével, hasznosításával összefüggésben a
felmerülõ költségeket, valamint kockázatot viseli;
Tógazdálkodási Napló: a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített
nyomtatvány, amelyet a támogatásra jogosult a támogatott területre vonatkozóan, a támogatási idõszakban
a jelen rendelet szerinti kötelezettségvállalások teljesítésével összefüggésben vezet;
vízjogi üzemeltetési engedély: a vízi létesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak
üzemeltetésére, a vízhasználat gyakorlására jogosító, a vízügyi hatóság által a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló Korm. rendelet alapján kiadott dokumentum.

2. A támogatás jellege és mértéke
3. §

A HKP támogatás támogatási határozattal megállapított, a teljes támogatási idõszakra felosztott, vissza nem térítendõ
támogatás, amely a támogatás kedvezményezettjének a vízi környezet védelmével kapcsolatos jogszabályi
kötelezettségén felül önkéntesen vállalt többletkötelezettség-vállalásához, programhoz kapcsolódik, annak részleges
ellentételezéseként nyújtható.

4. §

(1) A HKP támogatás mértéke támogatási egységenként a teljes támogatási idõszakra vonatkozóan legfeljebb 52 ezer
forint.
(2) A gazdálkodási évben folyósított támogatás összege nem haladhatja meg az ügyfél elõzõ évi halászati árbevételének
15%-át. A halászati árbevétel összegét a beszámoló adatokon kívül külön analitikával is igazolni kell. Amennyiben ezen
korlát miatt a támogatás nem utalható ki teljes egészében, a támogatás fennmaradó részére a kérelmezõ nem
jogosult.
(3) A (2) bekezdés szerinti elõírás alól mentesülnek azok az ügyfelek, akik mérlegkészítésre nem kötelezettek, vagy az elsõ
kifizetéskor azon ügyfelek, akik a kérelmezés évét megelõzõ évben kezdték meg halgazdálkodó tevékenységüket, és
errõl a támogatási, illetve kifizetési kérelemben nyilatkoznak.

3. A támogatás igénybevételének feltételei
5. §

(1) A HKP támogatásra támogatási kérelmet nyújthat be a mezõgazdasági termelõ, õstermelõ, a Magyarországon
bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, vagy szövetkezet,
ha tógazdasági haltermelési tevékenységet folytat az adott területen
a) mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minõsül, vagy 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió
euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;
b) eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerrõl
szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történõ bejelentési kötelezettségének; és
c) a támogatás alapjául szolgáló területnek jogszerû használója.
(2) Támogatási kérelmet nyújthat be az az ügyfél, aki (amely) a gazdálkodási év kezdetét megelõzõ naptári évre
vonatkozóan halászati árbevétellel rendelkezik, mérlegkészítésre nem kötelezett vagy a kérelem benyújtásának évét
megelõzõ évben kezdte meg halgazdálkodási tevékenységét.
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(3) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A támogatási kérelem
tartalmazza:
a) az ügyfélazonosító adatokat;
b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat;
c) a támogatási igényre vonatkozó adatokat tartalmazó betétlapokat;
d) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatokat;
e) a halászati árbevételre vonatkozó adatokat;
f) a támogatandó halastóra vonatkozó információkat;
g) az ügyfél aláírását.
(4) Támogatási kérelmet 2011. december 1. és december 31., valamint 2012. augusztus 1. és augusztus 31. között lehet
postai úton az MVH Központi Szervéhez benyújtani.
(5) Egy kérelmezõ egy támogatási idõszakra csak egy kérelmet nyújthat be, de a kérelem több telephelyet is tartalmazhat.
Amennyiben egy telephely kapcsán már történt HKP kötelezettségvállalás, akkor azon telephely vonatkozásában
a továbbiakban támogatási kérelem nem nyújtható be.
(6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a támogatással érintett halastó területét igazoló érvényes vízjogi üzemeltetési engedély másolatát,
b) a gazdálkodási év kezdetét megelõzõ naptári évre vonatkozóan halászati árbevétellel rendelkezõ ügyfélnek a
gazdálkodási év kezdetét megelõzõ naptári évre vonatkozó beszámolót és a halászati árbevétel levezetését
tartalmazó analitikát a számlaszám, a mennyiség, a nettó érték és a bevétel jellegének feltüntetésével,
c) 30 napnál nem régebbi földhasználati lap másolatát,
d) a kérelmezett tenyészetekre vonatkozó Tenyészeti Információ Rendszer Tenyészet Igazoló Lap (1350) másolatát,
e) a haltenyésztési technológiának a lecsapolásra, feltöltésre és szárazon tartásra vonatkozó leírását,
f) a gazdálkodási év kezdetét megelõzõ naptári évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelõnek benyújtott – az
Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló Korm. rendelet szerinti –
„Lehalászás” címû jelentõlap másolatát,
g) a kérelem benyújtásának gazdálkodási évére vonatkozó nádaratási tervet.
(7) Amennyiben a tógazdasági haltermelõ nem a halastó tulajdonosa, az (1)–(6) bekezdésben meghatározottakon túl a
támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási egységekre a
támogatási idõszak teljes idõtartamára érvényes haszonbérleti, hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló
megbízási szerzõdéssel, vagy üzemeltetési szerzõdéssel rendelkezzen. Az ezt igazoló szerzõdésmásolatot a
kérelemhez csatolni kell.
(8) Amennyiben a tógazdasági haltermelõ a támogatási egységekre vonatkozóan a támogatási idõszak nem teljes
idõtartamára rendelkezik érvényes haszonbérleti, vagy üzemeltetési szerzõdéssel, úgy a (7) bekezdés szerinti
szerzõdésmásolat helyett azt kell igazolnia, hogy a benyújtáskor érvényes haszonbérleti, vagy üzemeltetési
szerzõdéssel rendelkezik és a támogatható üzemegység tulajdonosa szerzõdésben biztosítja a tógazdasági
haltermelõ számára a támogatható üzemegységre a támogatási idõszak teljes idõtartamára e rendeletben foglaltak
teljesítésének lehetõségét.
6. §

A HKP támogatást az a tógazdasági haltermelõ veheti igénybe, aki önkéntesen vállalja a 8. §-ban felsorolt
kötelezettségeket és vállalja, hogy az abban foglaltak teljesülésérõl monitoring jelentést küld az MVH számára.
A monitoring jelentés a 10. § (4) bekezdés szerinti dokumentumokat tartalmazza. A monitoring jelentés formai
követelményeit az MVH közleményben határozza meg.

4. Kötelezettségek vállalása és a támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben bekövetkezõ
változás
7. §

(1) A támogatási kérelem szerinti feltételeknek (a továbbiakban: kötelezettség) a támogatási idõszak alatt folyamatosan
meg kell felelni.
(2) A támogatási idõszak alatt a támogatásra jogosult az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon kérelmezheti a HKP támogatás részleges vagy teljes visszavonását legkésõbb az adott gazdálkodási
év kezdetéig, kivéve az utolsó gazdálkodási évet, amikor a visszavonásra irányuló kérelmet a gazdálkodási év végéig
lehet benyújtani. A visszavont területre vonatkozó teljes támogatási összegre a jogosulatlan részvétel szabályai
alkalmazandók. A HKP támogatott terület csökkentése a támogatási határozat módosítását vonja maga után és a
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visszavont terület vonatkozásában a teljes ötéves támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, valamint arra további támogatás nem folyósítható.
Kötelezettség átruházás csak támogatási egységekre vonatkozóan lehetséges.
Kötelezettség átruházás esetén az átruházó összes joga és kötelezettsége, valamint az alkalmazott
jogkövetkezmények, amely az MVH és az átruházó között a támogatási határozat eredményeképpen létrejött jogi
kapcsolatból származnak, az átvevõre szállnak át.
Amennyiben a támogatásra jogosult a vállalt kötelezettségek egy részét átruházza, úgy a továbbiakban csak a HKP
támogatás arányos része folyósítható az átvevõ részére. Egy halastó csak egy ügyfélnek adható át.
A kötelezettség egészben vagy részben csak olyan személyre ruházható át, vagy olyan személynek engedhetõ át, akit
(amelyet) a Törvény 28. §-ában foglaltak szerint az MVH nyilvántartásba vett, megfelel az 5. és a 6. §-ban foglalt
feltételeknek, továbbá az átruházásról, vagy átengedésrõl szóló szerzõdésben kötelezettséget vállal arra, hogy a HKP
támogatásban szereplõ tevékenységet az átruházással, vagy átengedéssel érintett mértékben legalább a támogatási
idõszak végéig folytatja.
Az átvevõnek a HKP támogatás kötelezettségátadási kérelmen nyilatkoznia kell arról, hogy az átruházott vagy
ideiglenesen átengedett HKP támogatásban szereplõ tevékenységet az átruházással vagy ideiglenes átengedéssel
érintett mértékben legalább a támogatási idõszak végéig fenntartja. A nyilatkozat tartalmának be nem tartása a
vonatkozó átruházott HKP támogatás utáni kifizetés megvonásával és a már kifizetett támogatás jogosulatlan
igénybevétel szabályai szerint történõ visszafizetési kötelezettségével jár.
Egy támogatási egység csak egyszer ruházható át, és az átruházás csak teljes gazdálkodási évre vonatkozhat.
A kötelezettségátadási kérelmet az (6) bekezdés szerinti szerzõdés megkötésétõl számított harminc napon belül,
de legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtási idõszak kezdete elõtt harminc nappal az MVH által rendszeresített
nyomtatványon kell az MVH központi szervéhez benyújtani.

(1) A programban résztvevõ halastó területet legalább háromévente a haltenyésztési technológia kívánalma szerint le kell
csapolni, illetve fel kell tölteni, amely tevékenységeket postai úton vagy telefaxon be kell jelenteni az MVH
Központjába, az elvégzésüket megelõzõ 10 napon belül.
(2) A halastavi tápanyag-gazdálkodásban kizárólag istállótrágya használható. Mûtrágya használata tilos.
(3) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerinti nádgazdálkodás célprogram
keretében támogatásban nem részesülõ nád aratása kizárólag december 1. és február 28. között engedélyezett, a nád
rizómájának megsértése nélkül. A nádas 10%-át – a mûködési területtel érintett nemzeti park igazgatóság kijelölése
alapján – forgó rendszerben minden évben lábon kell hagyni.
(4) A programba bevont halastóba évente legalább 100 kg/támogatási egység halat kell telepíteni.
(5) A (4) bekezdés alól kivételt képez az igazoltan ivadéknevelésre beállított halastó.
(6) A takarmányozási hozam mértéke évente nem haladhatja meg a 60%-ot a lehalászott összes halmennyiségre
vonatkoztatva.
(7) Az elõírások ellenõrizhetõsége érdekében éves Tógazdálkodási Napló vezetése kötelezõ. A Tógazdálkodási Napló
vezetéséhez alkalmazandó formanyomtatványt az MVH közleményben jelenteti meg.

5. A támogatási határozat
9. §

(1) A támogatási határozat tartalmazza a HKP támogatás öt gazdálkodási évre nyújtandó maximális összegét és a – vízjogi
engedélyben, vagy a földhasználati lapon szereplõ – támogatott területet. Amennyiben a vízjogi üzemeltetési
engedélyben található terület és a földhasználati lapon található terület között eltérés van, akkor a kisebb terület kerül
figyelembe vételre.
(2) A támogatás minden egyes folyósításra kerülõ részlete a megelõzõ évi halászati árbevétel figyelembevételével külön
kerül meghatározásra.

6. Kifizetési kérelem
10. §

(1) A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minõsül.
(2) A további kifizetési kérelmeket – a 11. § (1) bekezdésnek megfelelõ összegre – évente, szeptember 1. és szeptember
30. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített nyomtatványon az MVH-hoz.
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(3) A kifizetési kérelem nyomtatvány tartalmi elemei a következõk:
a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai,
b) a halastó azonosító adatai,
c) a halastó aktuális területe,
d) a halászati árbevételre vonatkozó adatok,
e) a támogatás kifizetéséhez szükséges nyilatkozatok, valamint
f) az ügyfél aláírása.
(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a) az elõzõ gazdálkodási év adatait tartalmazó Tógazdálkodási Naplót;
b) érvényes vízjogi üzemeltetési engedély másolatát;
c) a gazdálkodási év kezdetét megelõzõ naptári évre vonatkozóan halászati árbevétellel rendelkezõ ügyfélnek a
gazdálkodási év kezdetét megelõzõ naptári évre vonatkozó beszámolót és a halászati árbevétel levezetését
tartalmazó analitikát a számlaszám, a mennyiség, a nettó érték és a bevétel jellegének feltüntetésével;
d) az elõzõ gazdasági évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelõnek benyújtott – az Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló Korm. rendelet szerinti – „Lehalászás” címû
jelentõlap másolatát;
e) az adott gazdálkodási évre vonatkozó nádaratási tervet;
f) a kötelezettségek vállalását igazoló nyilatkozatokat.
(5) A kifizetési kérelem egyben monitoring jelentésnek is minõsül.

7. A támogatás folyósítása
11. §

(1) A HKP támogatás folyósítása két részletben – a támogatási kérelem benyújtását követõ elsõ két évben, évente
egyszer – történik. Egy részlet összege legfeljebb 26 000 Ft/támogatási egység.
(2) A HKP támogatást az MVH a 2011. évben benyújtott kérelmek esetében 2012. március 31-ig, a további években
benyújtott kérelmek esetében november 30-ig folyósítja.

12. §

A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára
történõ átutalással, forintban teljesíti.

8. Ellenõrzés
13. §

(1) Az MVH a 6. §-ban meghatározott monitoring jelentés alapján a támogatási idõszak harmadik, negyedik és ötödik
évére vonatkozóan adminisztratív úton ellenõrzi a vállalt kötelezettségek teljesítését.
(2) A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH a támogatási idõszak alatt legalább egyszer
a helyszínen is ellenõrzi. Az MVH az ellenõrzésbe szakhatóságot bevonhat.
(3) A támogatásra jogosult köteles a helyszíni ellenõrzés során igazolni, hogy az általa üzemeltetett halastó hasznosítására
jogosult. A Tógazdálkodási Naplót és – amennyiben már készült – a korábbi évek jelentéseit a helyszíni ellenõrzés
során az MVH ellenõreinek rendelkezésére kell bocsátani.

9. Jogkövetkezmények
14. §

(1) A támogatási feltételek teljesítésének hiányában az MVH a kérelmet elutasítja, illetve a támogatást megvonja.
(2) A támogatás megvonás mértéke arra a támogatási évre vonatkozóan, amelyre a hiányosság megállapítása
megtörtént:
a) halastó feltöltésre, lecsapolásra vonatkozó mulasztás esetén 10%;
b) a feltöltésre, lecsapolásra vonatkozó bejelentési kötelezettség megszegése esetén 5%;
c) mûtrágya használata esetén 10%;
d) náddal kapcsolatos elõírások megsértése esetén 15%;
e) elõírtnál kevesebb halkihelyezés esetén annyi %, ahány százalékpontos az eltérés egész számra kerekítve;
f) természetes hozammal kapcsolatosan annyi %, ahány százalékponttal alacsonyabb az elõírtnál egész számra
kerekítve;
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g) Tógazdálkodási Napló vezetésével kapcsolatos adminisztratív elõírások megszegése esetén 20%;
h) a 6. §-ban elõírt jelentési kötelezettség megszegése esetén, amennyiben felszólításra sem teljesíti, 25%.
Amennyiben több kötelezettségszegés is megállapításra kerül, akkor a támogatás megvonás (2) bekezdés szerinti
mértékei összeadódnak. Amennyiben az ellenõrzés több gazdálkodási évre vonatkozóan is megállapít
kötelezettségszegést, úgy az egyes évekre esõ támogatásmegvonás mértékei összeadódnak.
Amennyiben egy gazdálkodási évben a támogatás megvonás összeadott mértéke a 80%-ot eléri, úgy az adott év teljes
támogatása megvonásra kerül.
Ha az ügyfél az adott gazdálkodási évre nem rendelkezik Tógazdálkodási Naplóval, akkor az adott gazdálkodási évre
nem jogosult támogatásra.
Amennyiben a támogatási idõszak alatt második alkalommal szükséges a tárgyévre vonatkozó támogatás teljes
egészének megvonása, az a programból való végleges kizárást jelenti és a már igénybevett támogatási összeget a
jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

10. A kötelezettség teljesítésének lehetetlenülése
15. §

(1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítését meghiúsító
elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról szóló jogszabály alapján kell bejelenteni.
(2) Az ügyfél kizárólag a vis maior esemény bekövetkezését követõen mentesíthetõ a további idõszakra fennálló
kötelezettségek alól azzal, hogy a vis maior esemény bekövetkezéséig tartó idõtartamra jogszerûen folyósított
támogatás visszafizetése alól mentesül.
(3) Amennyiben a kötelezettség teljesítése osztatlan közös földtulajdon megszüntetése, kisajátítás vagy hasonló jellegû
hatósági intézkedés következtében lehetetlenné válik, a kedvezményezett erre irányuló kérelme alapján a támogatási
kérelemben vállalt, ezzel összefüggõ kötelezettség teljesítése alól a lehetetlenülés idõpontjától kezdõdõ hatállyal
mentesül. A hatósági intézkedés jellegétõl és mértékétõl függõen a mentesítés részben vagy egészben történhet.

11. Záró rendelkezések
16. §

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

17. §

Ez a rendelet az Európai Halászati Alapról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet 30. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 111/2011. (XI. 24.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezõgazdasági utak fejlesztéséhez
a 2012. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt teljes gazdasági év;
2. elérés: adott tanya, major, mezõgazdasági földterület helyrajzi számához tartozó területhatárig történõ kiépítés;
3. felújítás: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott fogalom;
4. fenntartási terv: a mezõgazdasági út eredeti állapotba történõ helyreállításának a terve;
5. közcélú út: közforgalom számára megnyitott út;
6. magánút: közforgalom elõl elzárt út;
7. major: az ingatlan-nyilvántartásban majorként nyilvántartott terület;
8. mezõgazdasági földterület: a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a) pontjában meghatározott terület;
9. mezõgazdasági út: szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, közcélú külterületi út a következõ
pályaszerkezetek esetén:
9.1. burkolat nélküli külterületi út, kialakítása szerint bogárhátas, egy vagy kétoldali útárokkal, táblabejáróval,
9.2. az e-UT 03.01.13. 18. Mezõgazdasági utak tervezési elõírása szerint készülõ stabilizált földút legfeljebb 6 m
szélességig, kétoldali útárokkal, kõágyazat és/vagy kõszórás kialakításával;
10. szélesítés: az út szélességének növelése további forgalmi sáv létrehozása nélkül (ide értve a forgalmi kitérõket is,
amennyiben az valamely mezõgazdasági út esetében önállóan valósul meg);
11. tanya: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként nyilvántartott terület;
12. természetbe illõ, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználása: a beruházás környékén kialakított
anyagnyerõhelyekrõl kinyert, különbözõ frakciójú zúzottkõ, kavics, bányazúzalék, murva, homok, sóder,
homokkõ, bazaltzúzalék és egyéb útépítéshez engedélyezett anyagok használata a stabilizált út kialakításához;
13. telepi út: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként, majorként, egyéb állandó jellegû mezõgazdasági
telephelyekként szereplõ területeken belüli út;
14. út építés: a 9. pont 9.1–9.2. alpontok szerinti pályaszerkezetû út létrehozása.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben
(a továbbiakban: Vhr.) foglaltaknak megfelelõen kell alkalmazni.

2. A támogatás jellege
2. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe lehetõleg természetbe illõ, környezetbarát, helyi
alapanyagok felhasználásával külterületi mezõgazdasági út építéséhez, felújításához, szélesítéséhez, valamint a
beruházással érintett mezõgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák,
rézsûk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények létesítéséhez,
felújításához, az építési normagyûjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) megtalálható forgalomtechnikai eszközök
beszerzéséhez.
(2) Árkok, padkák, rézsûk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények létesítéséhez,
felújításához, továbbá az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez önállóan támogatás
nem nyújtható.
(3) E rendelet alapján csak olyan közcélú mezõgazdasági utak támogathatók, melyek vízelvezetése biztosított, egyik
végpontjukon közvetlenül elérik a mezõgazdasági földterületet, illetve tanyát, majort, míg másik végpontjukon
közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy – folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott – szilárd
burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódnak.
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3. A támogatás igénybevételének feltételei
3. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) a helyi önkormányzat,
b) a mezõgazdasági termelõ, ha a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet
(EUME),
(a továbbiakban a)–b) pontok együtt: ügyfél).
(2) Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerõre emelkedésétõl számított 5 év.
(3) A Vhr. 10. § (1) bekezdésétõl eltérõen a kötelezettségátvállalás e jogcím tekintetében csak a támogatott mûvelet
egészére vonatkozóan lehetséges.
(4) Az ügyfél az 1. § 9. pont 9.1–9.2. alpontjai szerinti valamennyi pályaszerkezetû út esetén fenntartási tervet köteles
készíteni a 3. melléklet szerinti tartalommal a mûszakilag önálló út átadás-átvételének napjáig az üzemeltetési
kötelezettség teljes idõszakára. Földutak esetén legalább évente, kõszórás esetén legalább három évente, kõágyazat
kialakítása esetén legalább öt évente köteles az ügyfél elvégezni a fenntartási munkákat.
(5) A telepi utak nem támogathatóak.

4. Közfoglalkoztatás
4. §

A közfoglalkoztatottak által elvégzendõ munkák bérjellegû költségei és járulékai nem képezik a támogatás alapját.
A költségvetésben ezen munkafázisokat külön fel kell tüntetni.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások
5. §

Az e rendelet alapján nyújtható támogatás keretösszege 10 793 308 eurónak megfelelõ forintösszeg, de legfeljebb
3,0 milliárd forint.

6. §

(1) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.
(2) A jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 215 866 eurónak megfelelõ forintösszeg.
(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.
(4) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg, az ÉNGY-ben szereplõ tételekre vonatkozóan
az ÉNGY szerinti referenciaárat.
(5) A jogcím keretében ÉNGY-ben nem szereplõ tétel nem számolható el.
(6) A jogcím keretében a saját munkavégzés nem támogatható.
(7) A nem építési engedély köteles felújításnál az út szelvényének, térképi határvonalának kitûzése az elszámolható
költségek közé tartozik.

6. A támogatási kérelem benyújtása, a minimum ponthatár
7. §

(1) A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), az MVH által rendszeresített, a honlapján közzétett formanyomtatványon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következõ adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:
a) az ügyfél azonosító adatai,
b) a beruházás megnevezése,
c) a beruházás helye településsel és helyrajzi számmal megadva,
d) a beruházás mûszaki tartalma az ÉNGY alapján munkanemenként és tételenként,
e) az elszámolni kívánt kiadások,
f) az ügyfél aláírása.
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a pénzügyi tervet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon,
b) engedélyköteles beruházás esetén a záradékolt mûszaki tervdokumentáció hiteles másolatát, amely tartalmazza
a felmért és tervezett forgalmi adatokat, a helyszínrajzot és egyéb mûszaki rajzokat, (földhivatali térképmásolat
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1:4000, részletes helyszínrajz 1:500, kereszt-szelvények), valamint a tervezõ nyilatkozatát, amely szerint a
stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezõgazdasági utak tervezési elõírása szerint készült,
c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyfelek esetén az érintett önkormányzat képviselõ-testületének
a beruházás megvalósításáról szóló határozatának a kivonatát,
d) építési engedély köteles beruházás esetén a jogerõs építési engedély hiteles másolatát, valamint vízi
létesítményhez történõ csatlakozás esetén a létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát,
e) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem
engedélyköteles, továbbá a 4. mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkezõ terv hiteles
másolatát,
f) a termõföld más célú hasznosításának engedélyezésérõl szóló jogerõs ingatlanügyi hatósági határozatot, ha a
támogatási kérelem alapját képezõ mezõgazdasági út kialakítása, szélesítése termõföld igénybevételével
valósulna meg,
g) védett természeti területen vagy Natura 2000 területen történõ megvalósítás esetén a területileg illetékes
természetvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolatát,
h) a tervezõ nyilatkozatát, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezõgazdasági utak tervezési
elõírása szerint készült,
i) a számozott közút fenntartójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósítani tervezett
mezõgazdasági út egyik végpontján közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy – folyamatos, akár több
helyrajzi számon nyilvántartott – szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódik,
j) nem saját területen megvalósuló beruházás esetén a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot.
E rendelet alapján egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A Vhr. 25. § (1) bekezdésétõl eltérõen a támogatási kérelemben szereplõ tevékenységek a támogatási kérelem
befogadását megelõzõen nem kezdhetõk meg.
A támogatási kérelem benyújtási idõszakot követõen hiánypótlásnak helye nincs, az MVH a kérelem benyújtására
rendszeresített formanyomtatványok, a (3) bekezdésben és a Vhr. 6. § (5) bekezdésében, a 27. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott, kitöltött dokumentumok bármelyikét nem tartalmazó kérelmet elutasítja. Az MVH
a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket
az ügyfél az MVH erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a támogatási kérelem
benyújtására nyitva álló idõszakot követõen terjeszt elõ.
A Vhr. 27. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi
felelõsségvállalása” dokumentumok benyújtása esetén többletpont nem adható.
Az ügyfél e rendelet alapján támogatási kérelmet csak az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mezõgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM
rendelet alapján támogatott mûveletekre vonatkozó utolsó kifizetési döntés közlését követõen nyújthat be.

7. A támogatási kérelem elbírálása
8. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a
1. mellékletben meghatározott pontrendszer és az abban meghatározott dokumentumok, adatok alapján végzett
értékeléssel és a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor
állításával hozza meg.
(2) A pénzügyi terv pontjainak számítása során két tizedes jegyre történõ kerekítést kell alkalmazni, a kerekítés általános
szabályai szerint.
(3) Az irányító hatóság közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytõl támogatás nyújtható.

8. Kifizetési kérelem
9. §

(1) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt, az ügyfél nevére kiállított,
pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat
másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyezõ másolat” és azt alá kell írnia.
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(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a) építésiengedély-köteles beruházások esetén a forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát,
b) a mûszaki átadás-átvételi jegyzõkönyv hiteles másolatát,
c) a fenntartási tervet.

9. Jogkövetkezmények
10. §

(1) Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minõsül, ha az ellenõrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél
a beruházási kötelezettségének nem, vagy nem az építési engedély, illetve tervdokumentáció szerint tett eleget.
(2) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt – a pontozási szempontok közt feltüntetett –munkavállalói létszámnál
kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt, akkor köteles a támogatási összeg 2%-át,
de legalább 750 ezer forintot visszafizetni.
(3) A támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszám nem teljesítése esetén elõírt (2) bekezdés szerinti
jogkövetkezmény hiányzó munkavállalónként egyszer alkalmazandó.
(4) A 3. § (4) bekezdése szerinti fenntartási munkák elmulasztása az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek
minõsül.
(5) Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a támogatott beruházással érintett út magánúttá minõsítése az
intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minõsül.
(6) Ha az ügyfél a 3. és a 4. év vonatkozásában nem teljesíti a pénzügyi tervre vonatkozó pontozási szempontok alapjául
szolgáló kötelezettségeket, és a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, akkor az ügyfél szempontonként a
jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelõ, de összesen legfeljebb a jóváhagyott támogatási összeg 10%-át
köteles visszafizetni.
(7) Ha az ügyfél a pontozási szempontok közt (25. sor) feltüntetett feltételt (Közfoglalkoztatottak alkalmazása a
kérelemben szereplõ beruházás kivitelezésében), vállalása ellenére nem teljesíti, akkor köteles a támogatási összeg
2%-át, de legalább 750 ezer forintot visszafizetni.

10. Záró rendelkezés
11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

12. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez
Értékelés
Mezõgazdasági utak fejlesztése

1.

A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja
(Ellenõrzés módja)

Értékeléshez rendelhetõ maximális
pontszám

2.
3.

Szakmai szempontok
Az útárkok vízi létesítményhez
való csatlakozása.

4.

Az alkalmazott technológia

5.
6.
7.

Összesen:
Horizontális szempontok
Mezõgazdasági termelõk esetén
A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónapban
foglalkoztatottak
átlaglétszámának bõvítése
Önkormányzatok esetén
A beruházás elõsegíti az
életvitelszerûen tanyán
gazdálkodók elérését, dombvidéki
területeken a mezõgazdasági
földterületek megközelítését.

8.

Mûszaki tervdokumentáció és
vízjogi létesítési/üzemeltetési
engedély alapján

Mûszaki tervdokumentáció
alapján

A kérelemben szereplõ összes
útárok vízi létesítményhez
csatlakozik: 25 pont
A kérelemben szereplõ útárkok
egy része csatlakozik vízi
létesítményhez: 15 pont
A kérelemben szereplõ útárkok
nem csatlakoznak vízi
létesítményhez: 0 pont
Burkolat nélküli külterületi út,
kialakítása szerint bogárhátas, egy
vagy kétoldali útárokkal,
táblabejáróval: 10 pont
Stabilizált földút legfeljebb 6 m
szélességig, kétoldali útárokkal,
kõágyazat és/vagy kõszórás
kialakításával (lehetõleg a
beruházás környékén kialakított
anyagnyerõhelyekrõl kinyert,
különbözõ frakciójú zúzottkõ,
kavics, bányazúzalék, murva,
homok, sóder, homokkõ,
bazaltzúzalék és egyéb
útépítéshez engedélyezett
anyagok használata a stabilizált út
kialakításához): 25 pont
(Amennyiben egy kérelemben
mindkét pályaszerkezet
alkalmazásra kerül, úgy a
magasabb pontszám jár.)
max. 50

Fõlap
Fõlap
Fõlap

Szinten tartás (legalább 1 fõ): 10
1 új munkahely: 14
2 vagy több új munkahely: 17

Mûszaki tervdokumentáció
(helyszínrajz)

A beruházás öt vagy több tanya
elérését biztosítja: 17 pont
A beruházás legalább három tanya
elérését biztosítja: 14 pont
A beruházás egy vagy kettõ tanya
elérését biztosítja: 10 pont
Dombvidéki területeken a
mezõgazdasági földterületek
elérésének javítása: 17 pont

33282

MAGYAR KÖZLÖNY

9.

A beruházás megvalósítási helye a
Vhr. szerinti hátrányos helyzetû
területen van

10.
11.
12.

Horizontális Összesen:
Pénzügyi terv a 3. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti ügyfél esetén
Értékesítés nettó árbevétele

13.

Adózás elõtti eredmény vizsgálata Pénzügyi terv

14.

Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

15.
16.

Összesen:
Pénzügyi terv a 3. § (1) bekezdés
a) pontjai szerinti ügyfelek esetén
Kérelmezõ értékelése a bázis évre
vonatkozóan

17.

Fõlap

Pénzügyi terv

Pénzügyi terv

Pénzügyi terv
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Amennyiben egy kérelemben
több, különbözõ terület elérése
kerül megjelölésre, úgy a
magasabb pontszám jár.
5
(A pontozási kritériumra akkor
adható pont, ha annak a
kérelemben szereplõ valamennyi
megvalósítási hely teljes körûen
megfelel.)
Max. 22

Ha az értékesítés nettó árbevétele
a bázis évhez képest a bázis évet
követõ 3. évre 15%-ot meghaladó
mértékben növekszik:
8
Ha 13,01–15%:
7
Ha 11,01–13%:
6
Ha 9,01–11%:
5
Ha 7,01–9%:
4
Ha 5,01–7%:
3
Ha 3,01–5%:
2
Ha 1–3%:
1
Ha 1% alatti: 0
Az adózás elõtti eredmény a
támogatási kérelem benyújtását
követõ 3. és 4. évben pozitív:
6
Amennyiben a két év közül csak az
egyikben pozitív, akkor:
3
Az üzem által a bázis évhez képest
a támogatási kérelem benyújtását
követõ 4. évre vállalt
mezõgazdasági terület nõ, akkor
5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható,
de maximum 6 pont.
20

Ha a bázisévben a felhalmozási és
tõke jellegû kiadások aránya az
összes bevételhez képest 3%
feletti, akkor 3 pont, ha 2,01–3%:
2 pont,
ha 1–2%: 1 pont,
ha 1% alatti, akkor 0 pont. (Max: 3)
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18.

Pénzügyi terv

19.

Pénzügyi terv

20.

Kérelmezõ értékelése a kérelem
benyújtását követõ 4. évben

Pénzügyi terv

21.

Pénzügyi terv

22.

Pénzügyi terv

23.

Üzemeltetési vizsgálat

24.
25.

Összesen:
Közfoglalkoztatottak alkalmazása
a kérelemben szereplõ beruházás
kivitelezésében.
Mindösszesen:

26.

Pénzügyi terv

Települési Önkormányzat
igazolása

Ha a bázisévben a saját bevételek
aránya az összes bevételhez
képest 13% feletti, akkor 3 pont,
ha 9,01–13%: 2 pont,
ha 5–9%:1 pont,
ha 5% alatti, akkor 0 pont. (Max: 3)
Pénzügyi stabilitás (Ha a folyó
bevételek fedezik az összkiadás
90%-át, akkor 3 pont, 60,01–90%
akkor 2 pont, 30–60% között
1 pont, 30% alatt 0 pont adható.)
(Max: 3)
Ha a támogatási kérelem
benyújtását követõ 4. évben
a felhalmozási és tõke jellegû
kiadások aránya az összes
kiadáshoz képest 3% feletti, akkor
2 pont, ha 1–3%:1 pont,
ha 1% alatti, akkor 0 pont. (Max: 2)
Ha a támogatási kérelem
benyújtását követõ 4. évben
a saját bevételek aránya az összes
bevételhez képest 13% feletti,
akkor 2 pont, ha 7–13%: 1 pont,
ha 7% alatti, akkor 0 pont. (Max: 2)
Pénzügyi stabilitás (Ha a folyó
bevételek aránya az összes
kiadáshoz képest 80% feletti,
akkor 2 pont, 50–80% akkor
1 pont, 50% alatt 0 pont adható.)
(Max: 2)
Amennyiben a személyi juttatások
és munkaadót terhelõ járulékok
a bázisévhez képest a támogatási
kérelem benyújtását követõ
4. évre nõnek, akkor
2 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható,
de maximum
5 pont. (Max: 5)
20
8

max. 100

* Bázisév: A támogatási kérelem benyújtását megelõzõ teljes lezárt gazdasági év, induló vállalkozás esetén a
támogatási kérelem benyújtását követõ elsõ év.
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2. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez
Hozzájáruló nyilatkozat minta
„Alulírott …………………………… (cím: ……………………………) mint a(z) <ingatlan adatai (település, hrsz.)>
ingatlan ...... tulajdoni hányadának kizárólagos tulajdonosa/haszonélvezõje/……… visszavonhatatlan
hozzájárulásomat adom a <ügyfél neve, azonosító adatai> (a továbbiakban: Beruházó) Európai
Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap
(EMVA)
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Program,
„…………………………………………………..…………………….” (Jogcímkód: ….) keretében benyújtásra kerülõ
támogatási kérelmébe/ pályázatába foglalt beruházás fenti ingatlanon történõ korlátozásmentes megvalósításához és
a vonatkozó jogszabályok, valamint feltételrendszerek szerinti üzemeltetéséhez.
A Beruházó fenti ingatlant birtokolhatja és használhatja akként, hogy az intézkedésre vonatkozó valamennyi
jogszabálynak, feltételrendszernek és elõírásnak minden tekintetben megfeleljen az õt terhelõ kötelezettségek
fennállása alatt. Kijelentem, hogy e tekintetben akadályozó tényezõt nem támasztok, ezzel ellentétes feltételt nem
szabok Beruházóval szemben és jelen nyilatkozatomat nem módosítom hátrányosan a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt.
Kijelentem továbbá, hogy a megvalósítani tervezett beruházásra vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló
dokumentációt teljes egészében áttanulmányoztam és megismertem, az abban foglaltak megvalósításához
hozzájárulok és jelen visszavonhatatlan nyilatkozatot szabad elhatározásomból állítottam ki. Vállalom, hogy a
beruházással érintett ingatlan feletti rendelkezési, tulajdonosi és használati jogai tekintetében az általam
kezdeményezett és esetlegesen bekövetkezõ változások a beruházás Beruházó által történõ megvalósítását és
üzemeltetését nem korlátozhatják, vagy akadályozhatják.”
Kelt:

…………………………………
Tanú1:
Név:
Cím:

Tanú2:
Név:
Cím:

3. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez
Fenntartási terv tartalmi követelményei
1. Amennyiben a beruházással megvalósítani tervezett út építési engedély köteles, úgy az út engedélyes
tervdokumentációja, nem engedélyköteles beruházás esetén az útnak a 4. sz. melléklet szerinti tervdokumentációja.
2. A fenntartási munkák kezdõ és befejezõ idõpontja.
3. A szükséges eszközök felsorolása.
4. Tervezett forgalomkorlátozások, szükség szerint azok engedélyezése, hozzájárulások.
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4. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez
Nem engedélyköteles beruházások tervmellékleteinek minimális adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

A beruházás alapadatai:
a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve, címe
a beruházás helye (út megnevezése: település + hrsz)
a beruházás jellege: nem engedély köteles beruházás
elérni kívánt terület/ek megnevezése (pl.: tanya, major, vagy mezõgazdasági földterület: település + hrsz)

2.
2.1.
2.2.
2.3.

A tervezett út leírása:
beruházás leírása, indoklása
az út mûszaki alapadatai (hossz, szélesség, szerkezet)
mezõgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsûk, támfalak hidak,
átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények, forgalomtechnikai eszközök leírása
2.4. vízelvezetés, vízi létesítményhez kapcsolódás
2.5. a tervezõ nyilatkozata, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezõgazdasági utak tervezési elõírása
szerint készült
3. Rajzok:
3.1. földhivatali térképmásolat 1:4000
3.2. részletes helyszínrajz 1:500 (helyrajzi számokkal, tervezési szakasz elejének és végének, megjelölésével, szilárd
burkolatú úthoz való kapcsolódás jelölésével)
3.3. keresztszelvények 1:50

A vidékfejlesztési miniszter 112/2011. (XI. 24.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett
mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták
genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) E rendelet alkalmazásában]
„14. kiesett állat: a támogatási idõszak alatt a kérelmezõ tenyészeteibõl kikerült egyedek, amelyekre
kötelezettségvállalás történt;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következõ 23. ponttal egészül ki:
[(1) E rendelet alkalmazásában]
„23. Országos Állattenyésztési Adatbázis: az állattenyésztésrõl szóló törvény alapján a tenyésztési hatóság által
létrehozott adatbázis.”
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2. §

Az R. 7. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[7. § A támogatás igénybevételének feltétele – 4. §-ban meghatározott feltételek mellett – a sertés fajra vonatkozóan, hogy a
kérelmezõ]
„b) az adott fajra vonatkozó Országos Állattenyésztési Adatbázis szerint célprogramonként legalább tíz, a tárgyév
január 1-jén 9 hónapos kort betöltött, az elismert tenyésztõszervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplõ,
fajtatiszta, nõivarú egyed tartója.”

3. §

(1) Az R. 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha]
„b) a támogatásra jogosult a kiesés tényét, valamint a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon a pótlás bejelentésével egyidõben, legkésõbb a pótlásra elõírt határidõt követõ 10 napon
belül, az MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez
bejelenti, és”
(2) Az R. 11. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Kiesett állatra a kiesés idõpontját követõen, ugyanazon állattartónak, támogatás nem nyújtható.”

4. §

(1) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a kifizetési kérelem – a szarvasmarha, a bivaly, a ló, a szamár, a juh, a kecske és a sertés faj esetén a kifizetési
kérelem benyújtását megelõzõ évben beállított szaporulat figyelembe vétele nélkül – az aktuális állatállománynál
kevesebb állatra vonatkozik, akkor ez az állomány csökkentésének minõsül.”
(2) Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az állatállománynak az adott évben jóváhagyott létszáma nem éri el a jogosultsági feltételként szereplõ
minimálisan támogatható célprogramonkénti állatlétszámot, akkor a támogatásra jogosult az érintett célprogramból
kizárásra kerül, és köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra
vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.”
(3) Az R. 13. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az állomány csökkentése esetén az állományra meghatározott állatállomány-szaporulat még meg nem valósult
részére vonatkozóan a támogatási jogosultság megszûnik.”

5. §

(1) Az R. 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Kötelezettségátadás és jogutódlás adott célprogramra vonatkozó
a) teljes aktuális állomány vagy
b) az aktuális állomány egy részének
tekintetében lehetséges.”
(2) Az R. 14. §-a a következõ (7)–(10) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) Kötelezettségátadás esetén a támogatási idõszak kezdetén vállalt, de még meg nem valósult
állatállomány-szaporulatra vonatkozó kötelezettséget az átadott egyedek, baromfi esetén állomány,
vonatkozásában az átadott egyedek számával, illetve átadott állomány nagyságával arányosan kell megállapítani.
(8) Az állatállomány-szaporulatra vonatkozó létszámadatokról a kötelezettségátadásra vonatkozó formanyomtatványon
valamennyi részt vevõ ügyfél nyilatkozik. Amennyiben a kötelezettségátadási kérelemben a rendelkezésre álló
szaporulatnál többre történik kötelezettségvállalás, akkor az MVH a részt vevõk között arányos szétosztást alkalmaz.
(9) Az átadható állatállomány-szaporulat számítása során a megelõzõ legkisebb egész számra történõ kerekítést kell
alkalmazni. Az ennek során csökkentésre kerülõ állatállomány-szaporulati létszám támogatási jogosultsága
megszûnik.
(10) Ha az átvevõ a kötelezettségátadás során megállapított állatállomány-szaporulatra vonatkozó kötelezettséget
nem vállalja, akkor az átadható, de át nem adott állatállomány-szaporulat támogatási jogosultsága megszûnik.”

6. §

Az R. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A kötelezettség átvevõje nem lehet olyan állattartó, aki]
„b) az adott fajtára vonatkozó célprogramban résztvevõ aktuális állatállományát teljes egészében vagy részben
korábban már átadóként más ügyfélre átruházta, vagy”
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7. §

Az R. 18. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(6) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartalmi elemei a következõk:]
„e) a kérelmezett állatállomány-szaporulat létszáma évenkénti bontásban,”

8. §

Az R. 20. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A támogatási kérelem elbírálásakor a vállalt állatállomány-szaporulatra vonatkozó forrásigény a 18. § (6) bekezdés
alapján benyújtott támogatási kérelemben feltüntetett kötelezettségvállalási megosztás szerint kerül
meghatározásra.”

9. §

Az R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelem elbírálásánál a kérelemben feltüntetett állatállományok közül csak az egyes fajok ENAR
adatbázisában, az Országos Állattenyésztési Adatbázisban, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek megfelelõ
adatbázisban szereplõ állatok vehetõek figyelembe.”

10. §

Az R. 24. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A támogatás folyósításának alapja az adott tárgyévi kifizetési kérelemben szereplõ]
„a) az elõzõ naptári évben, az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek, az Országos
Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelõ nyilvántartásban meglévõ,”

11. §

Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adminisztratív ellenõrzések során a kérelemben feltüntetettek közül csak az egyes állatfajok ENAR, valamint
a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelõ nyilvántartásban szereplõ
állatok vehetõk figyelembe.”

12. §

Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás alapjául szolgáló állatok létszámának meghatározásánál, valamint az ellenõrzés alapján
megállapított valós állatlétszámból adódó eltérések esetén alkalmazni kell a vidékfejlesztési támogatási
intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január
27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 17. cikkében foglaltakat.”

13. §

Az R. a következõ 32. §-sal egészül ki:
„32. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és veszélyeztetett
mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 112/2011. (XI. 24.) VM rendelettel
[a továbbiakban: 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet] megállapított 2. § (1) bekezdés 14. pontját, 2. § (1) bekezdés
23. pontját, a 7. § b) pontját, a 11. § (2) bekezdés b) pontját, a 11. § (6) bekezdését, a 13. § (2) bekezdését, a 13. §
(4) bekezdését, 13. § (9) bekezdését, a 14. § (4) bekezdését, a 14. § (7)–(10) bekezdéseit, a 16. § (1) bekezdés b) pontját,
a 21. § (1) bekezdését, a 24. § (2) bekezdés a) pontját a 25. § (3) bekezdését, a 28. § (1) bekezdését,
a 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

14. §

Hatályát veszti
a) az R. 14. § (5) bekezdése;
b) az R. 16. § (2) bekezdése.
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Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-tõl december 5-én
18 óráig –, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási idõszaknak minõsül – elektronikus úton,
az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz
benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.”
(1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 7. § és 8. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 100/2011. (XI. 24.) AB határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés
aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának, illetve azon szereplõ kérdés hitelesítésével kapcsolatban hozott határozata ellen
benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 150/2011. (IX. 9.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 150/2011. (IX. 9.) OVB határozatával (a továbbiakban: OVBh.)
hitelesítette annak az országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyûjtõ ívének a mintapéldányát,
amelyen a következõ kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató továbbra is köteles legyen a rendes
felmondást megindokolni?” Az OVB szerint a benyújtott aláírásgyûjtõ ív a törvényekben foglalt formai, valamint
a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek megfelel.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján a törvényes
határidõn belül kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz az OVBh. ellen. Ebben az indítványozók egyrészt azért kérték
az OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra utasítását, mert álláspontjuk szerint a felvetett kérdést a hatályos
jogszabályok rendezik, de ez a körülmény a kérdésbõl nem derül ki, így az megtéveszti a választópolgárokat. Másrészt
arra hivatkoztak, hogy a „rendes felmondás” és a „továbbra is” fordulat tartalma a választópolgárok számára nem
egyértelmû. Végül elõadták, hogy az OVB határozatképessége a jegyzõkönyv hiánya miatt aggálymentesen nem
állapítható meg.

II.

1. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (Nsztv.) vonatkozó rendelkezése:
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”
2. A Ve. érintett rendelkezései:
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetõleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos
döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –
az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
(2) Az Országgyûlés népszavazást elrendelõ, valamint kötelezõen elrendelendõ népszavazás elrendelését elutasító
határozata elleni kifogást a határozat közzétételét követõ nyolc napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz
címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. Az Országos Választási Bizottság a kifogás benyújtásáról
haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlés elnökét, a népszavazást elrendelõ határozat elleni kifogásról a
köztársasági elnököt is.
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(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,
illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,
illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
III.

A kifogás nem megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja
alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy a beérkezett
kifogás megfelel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feltételeknek, és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában
az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342,
344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].
2. A kifogást tevõk alapvetõen arra hivatkoztak, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésébõl eredõ egyértelmûség követelményének.
2.1. Az Alkotmánybíróság gyakorlata során több határozatban értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdését. E határozataiban
az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének
garanciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt
kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett
kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen
értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni (választópolgári egyértelmûség).
Az eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlésnek az Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában
foglalt jogköre – Alkotmányban szabályozott – korlátozása: az Országgyûlés köteles az eredményes népszavazásból
következõ döntéseket meghozni. Ezért a kérdés egyértelmûségének megállapításakor vizsgálni kell azt is, hogy a
népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, ha igen,
milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelmûség) [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004.
(VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358, 360–361.; 84/2008. (VI. 13.)
AB határozat, ABH 2008, 695, 703.].
Az Alkotmánybíróság – az Nsztv. 8. § (4) bekezdésével összefüggésben – azt is kifejtette, hogy az Nsztv. nem zárja ki,
hogy a hatályos jogszabályi környezetre, így akár több jogszabály összességére vonatkozó kérdés az OVB hitelesítése
alapján népszavazás tárgya lehessen [84/2008. (VI. 13.) AB határozat, ABH 2008, 695, 701.; 4/2009. (II. 4.) AB határozat,
ABH 2009, 87, 92.]. Más határozataiban pedig rámutatott: az Nsztv. 13. § (1) bekezdése nem támaszt olyan
követelményt a népszavazás kezdeményezõivel szemben, hogy a kérdés megfogalmazásakor pontosan használják a
hatályos jogszabályok terminológiáját, illetõleg pontosan meghatározzák azt, hogy a népszavazási kezdeményezés
mely jogszabályok módosítására, hatályon kívül helyezésére, vagy változatlan állapotban való fenntartására irányul
[43/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007, 571, 575.; 105/2007. (XII. 13.) AB határozat, ABH 2007, 891, 896.].
Az Alkotmánybíróság a 74/2008. (V. 22.) AB határozatában külön kiemelte: „a kérdéssel szemben nem alkotmányos
követelmény, hogy a kezdeményezõ pontosan megjelölje, hogy az adott fogalmat mely jogszabály tartalmazza”. Utalt
továbbá arra, hogy a kérdésben szereplõ „továbbra is” fordulatból a választópolgár egyszerû nyelvtani értelmezéssel is
megállapíthatja, mire (milyen tartalmú törvényi szabályozás fenntartására) irányul a kérdés (ABH 2008, 646, 650.).
2.2. A jelen vizsgálat tárgyát képezõ kérdés a munkáltatói rendes felmondás indokolásával függ össze. A kifogást tevõk
szerint a kérdés egyrészt – figyelemmel a hatályos szabályozásra – megtévesztõ, másrészt nem lehet tudni, mit jelent a
„rendes felmondás”, illetve a „továbbra is” fordulat.
A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 87. § (1) bekezdése sorolja fel a
munkaviszony megszüntetésének eseteit. A b) pont értemében a munkaviszony megszüntethetõ rendes
felmondással. Az erre vonatkozó további szabályokat az Mt. a „Rendes felmondás” cím alatt foglalja össze (87–94. §).
A 89. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a „határozatlan idejû munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a
munkáltató felmondással megszüntetheti, ettõl érvényesen eltérni nem lehet.” A rendes felmondás tehát a
határozatlan idejû munkaviszony egyoldalú jognyilatkozattal történõ megszüntetését jelenti. Ehhez kapcsolódóan
az Mt. 89. § (2) bekezdése elõírja, hogy a munkáltató – kivéve, ha a munkavállaló az Mt. szerinti nyugdíjasnak minõsül –
köteles felmondását megindokolni. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tûnnie.
Az Mt. említett szabályai – a nyugdíjas munkavállalókra vonatkozó, 2000-ben beiktatott kivételtõl eltekintve –
hatályba lépésüktõl kezdve változatlan tartalommal élnek.
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A fentiekbõl következik, hogy a munkáltató jelenleg is köteles a rendes felmondását indokolni. Azonban önmagában
emiatt, illetve azért, mert „igen” válasszal a választópolgárok a hatályos szabályok fenntartását támogatják, a kérdés
nem tekinthetõ megtévesztõnek. Az indítványozók által kifogásolt „továbbra is” fordulat valójában épp azt juttatja
kifejezésre, hogy a kérdésre adott „igen” válasszal szavazók a hatályos rendszer fenntartását, míg a „nem”-mel annak
megváltoztatását, a munkáltatói indokolási kötelezettség megszüntetését támogatják. Ezzel együtt az is egyértelmû,
hogy eredményes népszavazás nyomán a jogalkotót terheli-e jogalkotási kötelezettség, s ha igen, milyen tartalommal.
Az Alkotmánybíróság emellett megjegyzi: a kérdés megfogalmazására olyan körülmények között került sor, amikor
nyilvánosságot kapott, hogy folynak az új Munka Törvénykönyvének elõkészületei. Társadalmi vita folyik a tervezett
változtatásokról, így a munkaviszony munkáltató által történõ megszüntetésének feltételeirõl. A népszavazási
kezdeményezés ebben a társadalmi vitában való állásfoglalásra irányul. Miután a kérdés tartalmát képezõ rendelkezés
az Mt. elfogadása óta változatlan, széles körben, mind a munkáltatók, mind a munkavállalók körében ismert szabály.
Így e körülményekre figyelemmel sem helytálló a kérdés megtévesztõ, illetve félrevezetõ jellegére alapított érvelés.
Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az Nsztv. 13. § (1) bekezdésének sérelmére
alapozott kifogást.
3. A kifogást tevõk az OVB eljárását is sérelmezték annyiban, hogy a jegyzõkönyv hiánya miatt kétséges volt az OVB
határozatképessége. Az Alkotmánybíróság – jogorvoslati jogkörében eljárva – megállapította, hogy az OVB-nek a jelen
ügyben vizsgált kérdés hitelesítésével foglalkozó ülésérõl készült jegyzõkönyv, s ebbõl, valamint a jelenléti ívbõl
kiderül, hogy az OVB a kifogás tárgyává tett határozat meghozatalakor határozatképes volt. Így az indítványozók
hivatkozása e vonatkozásban sem megalapozott.
Az Alkotmánybíróság ezért az OVBh.-t a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben történõ megjelentetésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. november 22.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balsai István s. k.,

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1366/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 101/2011. (XI. 24.) AB határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés
aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának, illetve azon szereplõ kérdés hitelesítésével kapcsolatban hozott határozata ellen
benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 151/2011. (IX. 9.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 150/2011. (IX. 9.) OVB határozatával (a továbbiakban: OVBh.)
hitelesítette annak az országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyûjtõ ívének a mintapéldányát,
amelyen a következõ kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató továbbra is köteles legyen a rendkívüli
felmondást megindokolni?” Az OVB szerint a benyújtott aláírásgyûjtõ ív a törvényekben foglalt formai, valamint
a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek megfelel.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján a törvényes
határidõn belül kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz az OVBh. ellen. Ebben az indítványozók egyrészt azért kérték
az OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra utasítását, mert álláspontjuk szerint a felvetett kérdést a hatályos
jogszabályok rendezik, de ez a körülmény a kérdésbõl nem derül ki, így az megtéveszti a választópolgárokat. Másrészt
arra hivatkoztak, hogy a „rendkívüli felmondás” és a „továbbra is” fordulat tartalma a választópolgárok számára nem
egyértelmû. Végül elõadták, hogy az OVB határozatképessége a jegyzõkönyv hiánya miatt aggálymentesen nem
állapítható meg.

II.

1. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (Nsztv.) vonatkozó rendelkezése:
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”
2. A Ve. érintett rendelkezései:
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetõleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos
döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –
az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
(2) Az Országgyûlés népszavazást elrendelõ, valamint kötelezõen elrendelendõ népszavazás elrendelését elutasító
határozata elleni kifogást a határozat közzétételét követõ nyolc napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz
címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. Az Országos Választási Bizottság a kifogás benyújtásáról
haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlés elnökét, a népszavazást elrendelõ határozat elleni kifogásról a
köztársasági elnököt is.
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,
illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,
illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
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A kifogás nem megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja
alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy a beérkezett
kifogás megfelel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feltételeknek, és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában
az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342,
344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].
2. A kifogást tevõk alapvetõen arra hivatkoztak, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésébõl eredõ egyértelmûség követelményének.
2.1. Az Alkotmánybíróság gyakorlata során több határozatban értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdését. E határozataiban
az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének
garanciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt
kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett
kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen
értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni (választópolgári egyértelmûség).
Az eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlésnek az Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában
foglalt jogköre – Alkotmányban szabályozott – korlátozása: az Országgyûlés köteles az eredményes népszavazásból
következõ döntéseket meghozni. Ezért a kérdés egyértelmûségének megállapításakor vizsgálni kell azt is, hogy a
népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, ha igen,
milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelmûség) [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004.
(VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358, 360–361.; 84/2008. (VI. 13.)
AB határozat, ABH 2008, 695, 703.].
Az Alkotmánybíróság – az Nsztv. 8. § (4) bekezdésével összefüggésben – azt is kifejtette, hogy az Nsztv. nem zárja ki,
hogy a hatályos jogszabályi környezetre, így akár több jogszabály összességére vonatkozó kérdés az OVB hitelesítése
alapján népszavazás tárgya lehessen [84/2008. (VI. 13.) AB határozat, ABH 2008, 695, 701.; 4/2009. (II. 4.) AB határozat,
ABH 2009, 87, 92.]. Más határozataiban pedig rámutatott: az Nsztv. 13. § (1) bekezdése nem támaszt olyan
követelményt a népszavazás kezdeményezõivel szemben, hogy a kérdés megfogalmazásakor pontosan használják a
hatályos jogszabályok terminológiáját, illetõleg pontosan meghatározzák azt, hogy a népszavazási kezdeményezés
mely jogszabályok módosítására, hatályon kívül helyezésére, vagy változatlan állapotban való fenntartására irányul
[43/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007, 571, 575.; 105/2007. (XII. 13.) AB határozat, ABH 2007, 891, 896.].
Az Alkotmánybíróság a 74/2008. (V. 22.) AB határozatában külön kiemelte: „a kérdéssel szemben nem alkotmányos
követelmény, hogy a kezdeményezõ pontosan megjelölje, hogy az adott fogalmat mely jogszabály tartalmazza”. Utalt
továbbá arra, hogy a kérdésben szereplõ „továbbra is” fordulatból a választópolgár egyszerû nyelvtani értelmezéssel is
megállapíthatja, mire (milyen tartalmú törvényi szabályozás fenntartására) irányul a kérdés (ABH 2008, 646, 650.).
2.2. A jelen vizsgálat tárgyát képezõ kérdés a munkáltatói rendkívüli felmondás indokolásával függ össze. A kifogást tevõk
szerint a kérdés egyrészt – figyelemmel a hatályos szabályozásra – megtévesztõ, másrészt nem lehet tudni, mit jelent
a „rendkívüli felmondás”, illetve a „továbbra is” fordulat.
A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 87. § (1) bekezdése sorolja fel a
munkaviszony megszüntetésének eseteit. A c) pont értemében a munkaviszony megszüntethetõ rendkívüli
felmondással. Az erre vonatkozó további szabályokat az Mt. a „Rendkívüli felmondás” cím alatt foglalja össze (96. §).
A 96. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a „munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli
felmondással megszüntetheti, ha a másik fél
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentõs
mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ettõl érvényesen
eltérni nem lehet.” A rendkívüli felmondás tehát a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését jelenti egyoldalú
jognyilatkozattal abban az esetben, ha a munkavállaló vagy a munkáltató a törvényben meghatározott súlyos
kötelezettségszegést követ el vagy magatartása egyébként erõsen kifogásolható. Az Mt. 96. § (2) bekezdése
értelmében a rendkívüli felmondás indoka tekintetében a 89. § (2) bekezdését kell megfelelõen alkalmazni.
E hivatkozott – egyébként a rendes felmondásra vonatkozó szabályok között szereplõ – rendelkezés elõírja, hogy a
munkáltató – kivéve, ha a munkavállaló az Mt. szerinti nyugdíjasnak minõsül – köteles felmondását megindokolni.
Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tûnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és
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okszerûségét a munkáltatónak kell bizonyítania. Az Mt. azt is elõírja, hogy a munkáltatói rendkívüli felmondás közlése
elõtt lehetõséget kell adni a munkavállalónak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére és a vele szemben
felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeibõl következõen ez a munkáltatótól nem
várható el.
A fentiekbõl következik, hogy a munkáltató jelenleg is köteles a rendkívüli felmondását indokolni. Azonban
önmagában emiatt, illetve azért, mert „igen” válasszal a választópolgárok a hatályos szabályok fenntartását
támogatják, a kérdés nem tekinthetõ megtévesztõnek. Az indítványozók által kifogásolt „továbbra is” fordulat
valójában épp azt juttatja kifejezésre, hogy a kérdésre adott „igen” válasszal a szavazók a hatályos rendszer
fenntartását, míg a „nem”-mel annak megváltoztatását, a munkáltatói indokolási kötelezettség megszüntetését
támogatják. Ezzel együtt az is egyértelmû, hogy eredményes népszavazás nyomán a jogalkotót terheli-e jogalkotási
kötelezettség, s ha igen, milyen tartalommal.
Az Alkotmánybíróság emellett megjegyzi: a kérdés megfogalmazására olyan körülmények között került sor, amikor
nyilvánosságot kapott, hogy folynak az új Munka Törvénykönyvének elõkészületei. Társadalmi vita folyik a tervezett
változtatásokról, így a munkaviszony munkáltató által történõ megszüntetésének feltételeirõl. A népszavazási
kezdeményezés ebben a társadalmi vitában való állásfoglalásra irányul. Mivel a kérdés tartalmát képezõ rendelkezés
az Mt. elfogadása óta változatlan, széles körben, mind a munkáltatók, mind a munkavállalók körében ismert szabály.
Így e körülményekre figyelemmel sem helytálló a kérdés megtévesztõ, illetve félrevezetõ jellegére alapított érvelés.
Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak az Nsztv. 13. § (1) bekezdésének sérelmére
alapozott kifogást.
3. A kifogást tevõk az OVB eljárását is sérelmezték annyiban, hogy a jegyzõkönyv hiánya miatt kétséges volt az OVB
határozatképessége. Az Alkotmánybíróság – jogorvoslati jogkörében eljárva – megállapította, hogy az OVB-nek a jelen
ügyben vizsgált kérdés hitelesítésével foglalkozó ülésérõl készült jegyzõkönyv, s ebbõl, valamint a jelenléti ívbõl
kiderül, hogy az OVB a kifogás tárgyává tett határozat meghozatalakor határozatképes volt. Így az indítványozók
hivatkozása e vonatkozásban sem megalapozott.
Az Alkotmánybíróság ezért az OVBh.-t a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben történõ megjelentetésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. november 22.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balsai István s. k.,

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1367/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 102/2011. (XI. 24.) AB határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott
kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 156/2011. (IX. 9.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

Magánszemély 2011. augusztus 2-án országos népszavazási kezdeményezés tárgyában aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) az országos népszavazásról
és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató a munkaviszonyt
rendkívüli felmondással továbbra is csak akkor szüntethesse meg, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó
lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentõs mértékben megszegi, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi?”
Az OVB a 156/2011. (IX. 9.) OVB határozatával (a továbbiakban: OVBh.) az országos népszavazási kezdeményezés
aláírásgyûjtõ ívét hitelesítette.
Határozatát azzal indokolta, hogy a beadványozó által beadott aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai,
valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért
hitelesítésének akadálya nincs.
A 156/2011. (IX. 9.) OVB határozat a Magyar Közlöny 2011. évi 104. számában, 2011. szeptember 9-én jelent meg.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése szerint az OVB-nek az
aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét
követõ tizenöt napon belül lehet benyújtani. A határozat ellen 2011. szeptember 16-án – határidõben – érkezett két
magánszemélytõl kifogás. A kifogást tevõk szerint az OVBh. jogszabálysértõ, mert a kérdés több alkérdést is tartalmaz,
amelyre külön is válaszolni lehetne és a szövegezés nem egyértelmû. Mindezekre tekintettel kérték az OVBh.
megsemmisítését, valamint az OVB új eljárásra utasítását.

II.

Az Alkotmánybíróság a 163/2011. (IX. 9.) OVB határozat ellen benyújtott kifogásokat az Alkotmány, az Nsztv. és a Ve.
alábbi rendelkezései alapján vizsgálta meg:
Alkotmány: „2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi
útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”
Nsztv.: „10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,
d) az aláírásgyûjtõ ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
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„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”
Ve.: „130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az
Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,
illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,
illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
III.

Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja
alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû.
Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás
keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi
feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].
Az Alkotmánybíróság a kifogás kapcsán azt vizsgálta, hogy a hitelesítésre benyújtott aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés
megfelel-e az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében szabályozott egyértelmûség kritériumának.
Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során többször megállapította, hogy az egyértelmûség követelménye a
népszavazáshoz való jog érvényesülésének alkotmányos garanciája. A népszavazásra bocsátott kérdésnek egyrészt a
választópolgár, másrészt a jogalkotó számára is egyértelmûnek kell lennie. A népszavazásra feltett kérdésnek egyrészt
a választópolgári egyértelmûség követelménye szerint egyértelmûen eldönthetõnek kell lennie, arra a
választópolgárnak „igen” vagy „nem” válasszal kell tudnia felelni. A jogalkotói egyértelmûség másrészt megkívánja,
hogy az Országgyûlés el tudja dönteni, a népszavazás eredményeként milyen tartalmú jogalkotási kötelezettség
terheli.
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a vizsgált esetben a kérdés nem sérti a választópolgári egyértelmûség
követelményét. A kezdeményezésben szereplõ eldöntendõ kérdés „igennel”, illetve „nemmel” egyértelmûen
megválaszolható. A kérdés tartalma világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ, a választópolgár elõre fel tudja
mérni döntésének a várható következményeit. A kérdésben szereplõ „továbbra is csak” fordulatból a választópolgár
egyszerû nyelvtani értelmezéssel is megállapíthatja, hogy a kérdés mire (milyen tartalmú törvényi szabályozás
fenntartására) irányul.
A választópolgári egyértelmûség körében az Alkotmánybíróság a kifogás alapján azt is vizsgálta, hogy az aláírásgyûjtõ
ív mintapéldányán szereplõ kérdés nem áll-e több, különálló kérdésbõl. Az elõször az 52/2001. (XI. 29.) AB
határozatban megfogalmazott követelmények szerint: „Önmagában az, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés
több tagmondatból áll, nem sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményét. Ha azonban a
kérdés több olyan alkérdésbõl áll, amelyek ellentmondanak egymásnak, amelyek egymáshoz való viszonya nem
egyértelmû, vagy amelyek nem következnek egymásból, illetve amelyek tartalmilag egymáshoz nem kapcsolódnak,
nemcsak az Nsztv. 13. § (1) bekezdése sérül, hanem csorbul az Alkotmány 2. § (2) bekezdésén alapuló népszavazáshoz
való jog is.” (ABH 2001, 399, 405.)
A vizsgált kérdés elemei jelen esetben egymással tartalmi kapcsolatban állnak, és nem mondanak ellent egymásnak,
ezért az Alkotmánybíróság e tekintetben sem állapította meg azt, hogy a kérdés ellentétes az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésével.
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Az Alkotmánybíróság mindezek alapján a kifogást nem találta megalapozottnak, és az OVB 156/2011. (IX. 9.) OVB
határozatát helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. november 22.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balsai István s. k.,

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1371/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 103/2011. (XI. 24.) AB végzése
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott
kifogás alapján meghozta a következõ
végzést:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 410/2009. (X. 8.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást
érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
1. A népszavazást kezdeményezõ személy (a továbbiakban: indítványozó) 2009. szeptember 15-ei keltezéssel országos
népszavazás kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos
Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az Országos Választási Bizottság 410/2009. (X. 8.) OVB határozatával
(a továbbiakban: OVBh.) megtagadta az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
hitelesítését. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy magyar termõföld csak a Magyar Állam és intézményei-, a magyar önkormányzatok és
intézményei-, a magyarországi székhellyel rendelkezõ egyházak és intézményei-, állandó jelleggel Magyarországon
élõ magyar állampolgár-, vagy olyan külföldi állampolgár tulajdonában lehessen, aki legalább 15 év óta megszakítás
nélkül Magyarországon él, és ugyanezen idõ óta megszakítás nélkül agrár tevékenységgel foglalkozik,
e tevékenységbõl legalább 15 éve itt adózik, és az agrár tevékenységhez képesítéssel rendelkezik?”
Az OVB határozatában azzal érvelt, hogy a feltenni kívánt kérdés burkolt alkotmánymódosításra irányul, mert
eredményes népszavazás esetén mindazokat meg kellene termõföld tulajdonjoguktól fosztani, akik nem felelnek meg
a kérdésben foglalt kritériumoknak. Ez pedig az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jog olyan
mértékû korlátozása, mely csak az Alkotmányban szabályozható.
Az OVB továbbá megállapította, hogy a kérdés nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek, amely szerint a népszavazásra
feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen válaszolni. Az indítványozó által
feltenni kívánt kérdés azonban nem felelt meg ennek a követelménynek, hiszen nem határozta meg, hogy a termõföld
tulajdonjogának megszerzéséhez feltételül szabott agrárképesítés mit jelent.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése értelmében: „Az Országos
Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást
a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási
Bizottsághoz benyújtani.”
Az indítványozó ennek megfelelõen kifogást nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, s kérte az OVBh. megsemmisítését
és az OVB új eljárásra utasítását. Álláspontja szerint a kérdés feltevése nem irányult burkolt alkotmánymódosításra,
mert azok esetében, akik a kérdés alapján nem rendelkezhetnének termõfölddel, vagy akik a késõbbiek során esetleg
örökléssel szereznék meg a termõföldet, a leendõ törvényi rendelkezés által meghatározott idõn belül kötelesek
lennének a termõföldjüket elidegeníteni, illetve annak elmaradása esetén a törvényben meghatározott eljárást
követni. Véleménye szerint továbbá a kérdés egyértelmû, mert a képzéssel kapcsolatos oktatási jogszabályok
pontosan elõírják a képesítés feltételeit.
2. Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja
alapján a Ve. 130. §-a határozza meg.
Az OVB kifogásolt határozatának közzétételére a Magyar Közlöny 2009. évi 143. számában, 2009. október 8-án került
sor. A Ve. 4. § (3) bekezdése alapján – a törvényben szabályozott más határidõkhöz hasonlóan – az OVB határozata
elleni kifogás benyújtására megállapított határidõ is „jogvesztõ”, és „a határidõ utolsó napján 16 órakor” jár le. A Ve.
4. § (4) bekezdése szerint továbbá a „napokban megállapított határidõket a naptári napok szerint kell számítani.”
Ebbõl következõen a Ve. 116. §-ának, valamint 130. §-ának együttes alkalmazásával megállapítható, hogy a kifogás
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megérkezése számít a benyújtás idõpontjának. Mindezek alapján az OVBh. elleni kifogás legkésõbb 2009. október
23-án érkezhetett volna meg határidõben az OVB-hez.
Az OVB a kifogással támadott határozatában tájékoztatta az indítványozót a rendelkezésre álló jogorvoslati
lehetõségrõl, illetve annak határidejérõl. Az indítványozók 2009. október 19-ei keltezésû kifogása azonban csak
október 26. napján érkezett meg az OVB-hez, illetve október 27. napján az Alkotmánybíróságra.
A jelen ügyben tehát az OVBh. ellen benyújtott kifogás a törvényben meghatározott határidõ lejárta után érkezett
meg. A Ve. 77. § (5) bekezdésének elsõ fordulata értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az
elkésett. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság az elkésett kifogást – a korábbi döntéseivel azonos elvi alapon
eljárva – érdemi vizsgálat nélkül visszautasította [86/2008. (VI. 13.) AB végzés, ABH 2008, 1555.; 28/1998. (VI. 16.) AB
határozat, ABH 1998, 523.; 2/1999. (III. 3.) AB határozat, ABH 1999, 441.; 36/2004. (X. 6.) AB végzés, ABH 2004, 1015.].
Az Alkotmánybíróság – figyelemmel az OVBh. Magyar Közlönyben való megjelenésére – elrendelte e végzésének a
Magyar Közlönyben való közzétételét.
Budapest, 2011. november 22.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balsai István s. k.,

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1134/H/2009.
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Az Alkotmánybíróság 104/2011. (XI. 24.) AB határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott
kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 75/2009. (II. 27.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 75/2009. (II. 27.) OVB határozatával (a továbbiakban: OVBh.)
úgy döntött, hogy az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.
Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2002. június 15-ei állapot szerint hatályos termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény szerinti
– családi gazdálkodót elsõ helyen illesse meg elõvásárlási jog termõföld vagy tanya vásárlása esetén?”
Az OVBh. indokolásában utalt arra, hogy az OVB egy korábbi [170/2007. (VII. 18.) OVB határozat] határozatával a jelen
eljárás tárgyát képezõ kezdeményezéssel azonos tartalmú kérdést már hitelesített, melyet az Alkotmánybíróság
126/2008. (X. 22.) AB határozatával helybenhagyott. A 170/2007. (VII. 18.) OVB határozatban hitelesített kérdésben
2009. február 22-én járt le a kezdeményezõk részére az aláírások összegyûjtésére rendelkezésre álló, az Alkotmány
28/E. §-ában meghatározott négy hónapos határidõ. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 12. § c) pontja szerint, ha az OVB az aláírásgyûjtõ ívet hitelesítette,
ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyûjtõ ívek újabb mintapéldánya az aláírásgyûjtõ ívek
benyújtására rendelkezésre álló határidõ eredménytelen elteltéig. 2007. augusztus 24-én újból, a jelen eljárás tárgyát
képezõ kezdeményezéssel azonos tartalmú kérdés hitelesítését nyújtották be, amelyet a 352/2007. (IX. 12.) OVB
határozatában hitelesített, majd az Alkotmánybíróság a 9/2009. (II. 13.) AB határozatával – a kérdés védettsége okán –
azt megsemmisítette és az OVB-t új eljárásra utasította.
Az OVBh. indoklása szerint jelenleg nincs olyan kezdeményezés, amely azonos tárgya miatt az Nsztv. 12. §-a szerinti
védettséget élvezne. Mindezek alapján az OVB a kezdeményezést hitelesítette.
A kifogással érintett határozat a Magyar Közlöny 2009. évi 24. számában, 2009. február 27-én jelent meg. A kifogást
2009. március 13-án – határidõben – terjesztették elõ az OVB-nél.
A kifogást benyújtó szerint az OVB-nek meg kellett volna tagadnia a hitelesítést. Álláspontja szerint a kérdés nem felel
meg az Nsztv. 13. §-ában megfogalmazott egyértelmûség követelményének, mert a választópolgár nem ismeri az
elõvásárlási jog természetét, nem érti, miképp illetheti meg a családi gazdálkodót az elsõ helyen. A kérdés azért sem
világos, mert nem határozza meg, hogy melyik családi gazdálkodóra vonatkozik. Véleménye szerint a népszavazás
jogával való visszaélés történik, mivel ugyanezen a kérdésben már több alkalommal is hitelesítésre került az
aláírásgyûjtõ ív, azonban az aláírások összegyûjtésére mégsem került sor. A rendeltetésszerû és jóhiszemû
joggyakorlás elve sérül azáltal, hogy ugyanazon kérdésben sorozatosan hitelesítésre kerülnek a kezdeményezések,
melynek következtében kikerülhetõvé, többszörösen meghosszabbíthatóvá válik az Nsztv. által az aláírások
összegyûjtésére elõírt négy hónapos határidõ.

II.

1. Az Alkotmány érintett rendelkezései:
„28/E. § Országos népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezés esetén négy hónapig, országos
népi kezdeményezés esetén két hónapig lehet aláírást gyûjteni.”
2. Az Nsztv. érintett rendelkezései:
„2. § Az aláírásgyûjtõ ívek mintapéldányát az aláírásgyûjtés megkezdése elõtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani
az Országos Választási Bizottsághoz.”
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„12. § Ha az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ívet, illetõleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú
kérdésben nem nyújtható be aláírásgyûjtõ ívek újabb mintapéldánya (2. §), illetõleg népszavazás elrendelésére
irányuló újabb kezdeményezés (9. §)
(…)
c) az aláírásgyûjtõ ívek benyújtására rendelkezésre álló határidõ eredménytelen elteltéig.”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”
3. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) érintett rendelkezése:
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos
döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –
az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
(…)
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,
illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,
illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
III.

A kifogás nem megalapozott.
1. Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja
alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az
OVB határozata ellen beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (1), valamint (2) bekezdése a)–c) pontjaiban, illetve a Ve.
130. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint, hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadása
során az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el. [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002,
342, 344.] Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]
2. Az Alkotmánybíróság elsõként a kérdés egyértelmûségével kapcsolatos kifogásokat vizsgálta.
2.1. Az Alkotmánybíróság a 15/2003. (IV. 18.) AB határozatban (ABH 2003, 208.) valamint a 14/2007. (III. 9.) AB határozatban
(ABH 2007, 251, 254–255.) a jelen ügyben vizsgált kérdésrõl megállapította, hogy az abban szereplõ (szak)kifejezések
a kérdés egészének értelmezhetõségét nem zavarják. A népszavazást kezdeményezõk változatlanul ahhoz kérik a
választópolgárok támogatását, hogy a 2002. június 15-én hatályos, a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény szerinti
családi gazdálkodót az elsõ helyen illesse meg elõvásárlási jog termõföld vagy tanya vásárlása esetén.
2.2. Az Alkotmánybíróság a népszavazást kezdeményezõk szándékát nem vizsgálhatja, ezért a kérdés egyértelmûségi
vizsgálatakor nem értékelheti, hogy a kérdésbeli közbevetés beillesztése miatt a kezdeményezõk ahhoz kérik a
választópolgárok támogatását, hogy az Országgyûlés Magyarország valamennyi családi gazdálkodója számára elsõ
helyen biztosítsa az elõvásárlási jogot, és nem csupán az eladásra kerülõ föld vagy tanya közvetlen szomszédjában
földet vagy tanyát birtokló családi gazdálkodó számára.
2.3. Az OVB és az Alkotmánybíróság „kizárólag csak azt vizsgálhatja, hogy a konkrét kérdés megfelel-e az alkotmányi és
törvényi feltételeknek. Az azonos tárgykörben benyújtott népszavazási kezdeményezések kezdeményezõinek
felelõssége, hogy a népszavazási kampányidõszakban felhívják az állampolgárok figyelmét döntéseik esetleges
következményeire” [101/2007. (XII. 12.) AB határozat, ABH 2007, 840, 847.; 102/2007. (XII. 12.) AB határozat, ABH 2007,
855, 862.]. A termõföldre vonatkozó elõvásárlási joggal kapcsolatban népszavazásra bocsátandó kérdések egymásra
gyakorolt hatását az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja.
3. Az Alkotmánybíróság a rendeltetésszerû és jóhiszemû joggyakorlás elvének sérelmét is vizsgálta. A jelen határozattal
érintett kérdést tartalmazó aláírásgyûjtõ ívek mintapéldányát a 131/2002. (VII. 11.) OVB, 571/2006. (XI. 21.) OVB
valamint a 170/2007. (VII. 18.) OVB határozataiban már hitelesítette, és azokat az Alkotmánybíróság a 15/2003. (IV. 18.)
AB határozatban (ABH 2003, 208.), 14/2007. (III. 9.) AB határozatban (ABH 2007, 251.), valamint a 126/2008. (X. 22.)
AB határozatban (ABH 2008, 1012.) népszavazásra bocsáthatónak találta. Ezt követõen a Ve. 118. § (1) bekezdése
alapján az Országos Választási Iroda hitelesítési záradékkal látta el az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát.
Az aláírásgyûjtést a záradékkal ellátott aláírásgyûjtõ ív másolataival lehetett volna megkezdeni. „A népszavazáshoz
való jog, mint alanyi jog kiterjed a népszavazás kezdeményezésére, támogatására (beleértve az aláírást és aláírások
gyûjtését), illetve a szavazásban való részvételre.” [52/1997. (X. 14.) AB határozat, ABH 1997, 331, 344.] A népszavazást
kezdeményezõk tehát jogot szereztek arra, hogy megkezdjék az aláírásgyûjtést, az aláírásgyûjtést viszont mégsem
kezdték meg. A Ve. 3. § d) pontjában foglalt, a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlásra vonatkozó alapelvbõl
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nem következik, hogy a népszavazást kezdeményezõ köteles elkezdeni az aláírások gyûjtését. A választási szervek által
jogerõsen hitelesített aláírásgyûjtési ív mintapéldánya csak feljogosít az aláírások gyûjtésére. Az Alkotmánybíróság
az azonos helyzetet korábban elbíráló 102/2007. (XII. 12.) AB határozatban már kifejtette, hogy „[s]em az OVB, sem
az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja a népszavazási kezdeményezések mögött álló vélt, vagy valós politikai
szándékot; csak arról dönthet, hogy az adott kérdés megfelel-e az alkotmányi és törvényi követelményeknek.
A hatályos szabályozás alapján a népszavazás kezdeményezõjének nincs olyan, az Alkotmányon vagy valamely
törvényen alapuló jogi kötelezettsége, hogy az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését követõen meg is kezdje az aláírásgyûjtést,
illetve a gyûjtött aláírásokat az Alkotmány 28/E. §-a szerinti határidõn belül benyújtsa az OVB-hez.” (ABH 2007, 855,
863.)
4. Az Alkotmánybíróság vizsgálta továbbá, hogy joggal való visszaélésnek minõsül-e az, hogy az Alkotmány 28/E. §-ában
meghatározott négy hónapos aláírásgyûjtési idõszak meghosszabbodik azáltal, hogy az aláírásgyûjtésre jogot szerzett
személyek nem gyûjtenek aláírást, hanem az idõszak lejártakor az adott kérdésre vonatkozóan ismételten országos
népszavazási kezdeményezést nyújtanak be. A 102/2007. (XII. 12.) AB határozatban az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy „az újra benyújtott kérdés új népszavazási kezdeményezésnek minõsül. Így bár a
»kampányidõszak« meghosszabbodik, a vitatott téma hosszabb ideig marad a közérdeklõdés, közbeszéd
középpontjában, ez az aláírások gyûjtésének határidejét nem hosszabbítja meg. Az elsõként benyújtott
kezdeményezés aláírási ívein gyûjtött aláírások nem használhatóak ugyanis fel a késõbbiekben benyújtott
kezdeményezés során. Ez többek között a Ve. 118. § (1) bekezdésébõl is következik, mely szerint az »aláírásgyûjtést a
hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyûjtõ ív másolatával lehet megkezdeni«.” (ABH 2007, 855, 862.)
5. Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapította, hogy az OVBh. által hitelesített kérdés az Nsztv. 13. §-ában
foglalt egyértelmûség követelményének megfelel, illetve annak kapcsán nem állapítható meg a rendeltetésszerû és
jóhiszemû joggyakorlás elvének sérelme sem.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVBh.-ban foglalt döntést helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. november 22.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balsai István s. k.,

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 331/H/2009.

MAGYAR KÖZLÖNY
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 89/2011. (XI. 24.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
a Gazdasági és informatikai bizottságba
dr. Józsa István (MSZP) helyett
Kovács Tibort (MSZP)
a bizottság alelnökévé,
az Egészségügyi bizottságba
Kovács Tibor helyett
Tukacs Istvánt (MSZP),
a Gazdasági és informatikai bizottságba
Kovács Tibor (MSZP) helyett
Tukacs Istvánt (MSZP),
a Számvevõszéki és költségvetési bizottságba
Tukacs István (MSZP) helyett
Puch Lászlót (MSZP)
a bizottság tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. november 21-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 90/2011. (XI. 24.) OGY határozata
az egyenruhás bûnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró,
valamint az egyenruhás bûnözés felszámolását elõsegítõ eseti bizottság felállításáról szóló
34/2011. (VI. 7.) OGY határozat módosításáról*
1. Az egyenruhás bûnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás
bûnözés felszámolását elõsegítõ eseti bizottság felállításáról szóló 34/2011. (VI. 7.) OGY határozat 5. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„5. A Bizottság munkájáról jelentést készít, amelyet 2012. március 30-ig benyújt az Országgyûlés elé.”
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

A köztársasági elnök 302/2011. (XI. 24.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény
100. §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára
dr. Beke Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézetének igazgatóját,
dr. Kristóf Jánosné dr. Horváth Erzsébetet, a Pannon Egyetem egyetemi docensét és
dr. Richard Paul Rayt, a Széchenyi István Egyetem óraadó oktatóját
2011. november 7. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.
Budapest, 2011. október 24.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. október 26.
Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/05634/2011.

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. november 21-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 303/2011. (XI. 24.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény
100. §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszternek – a fenntartóval egyetértésben tett – javaslatára
dr. Szathmáry Bélát, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia fõiskolai docensét
2011. november 15. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.
Budapest, 2011. október 24.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. október 26.
Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/05673/2011.

A köztársasági elnök 304/2011. (XI. 24.) KE határozata
kitüntetések 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–török politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése és erõsítése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Abdullah Gül, a Török Köztársaság elnöke részére a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
nagykereszt a lánccal
polgári tagozata,
a magyar–török gazdasági és kulturális kapcsolatok erõsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Ismet Güral, a Güral Porselen Rt. elnöke részére,
a törökországi Thököly-emigráció emlékhelyeinek megõrzése és a magyar-török gazdasági és kulturális kapcsolatok
erõsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Ibrahim Karaosmanolu, Kocaeli város polgármestere részére a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata,
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a törökországi Thököly-emigráció emlékhelyeinek megõrzése és a magyar-török gazdasági és kulturális kapcsolatok
erõsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Ertunç Baykal, az Isztambuli Arel Egyetem egyetemi tanára részére a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. november 2.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. november 7.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05833/2011.

A köztársasági elnök 305/2011. (XI. 24.) 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 külügyminiszter elõterjesztésére
Hegyi István nyugalmazott református lelkész részére a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést
adományozom.
Budapest, 2011. november 4.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. november 8.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/05960/2011.
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A köztársasági elnök 306/2011. (XI. 24.) 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 külügyminiszter elõterjesztésére
Barbara Mistygacz, a Lengyel–Magyar Baráti Társaság tagja részére és
Maria Nagiecka, a Lengyel–Magyar Baráti Társaság tagja részére a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést
adományozom.
Budapest, 2011. november 4.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. november 8.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/05962/2011.

A köztársasági elnök 307/2011. (XI. 24.) KE határozata
kitüntetés viselésének engedélyezésérõl
A külügyminiszter elõterjesztésére a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján engedélyezem a XVI. Benedek pápa által Varga Zoltán úr részére
adományozott „Nagy Szent Gergely Pápai Lovagrend Parancsnoki Keresztje a csillaggal” kitüntetés, valamint
Fra' Matthew Festing, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere által adományozott „Pro Merito Melitensi Érdemrend
Fõtiszti Keresztje” kitüntetés viselését.
Budapest, 2011. október 24.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. október 26.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-4/05730/2011.
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A köztársasági elnök 308/2011. (XI. 24.) KE határozata
szolgálati nyugállományba helyezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 56. § h) pontja és 63. §-a alapján, a honvédelmi
miniszter elõterjesztésére Hatvani Árpád dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát más közszolgálati
jogviszonyba áthelyezéssel 2011. november 15-én megszüntetem és ezzel egyidejûleg szolgálati nyugállományba
helyezem.
Budapest, 2011. november 2.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. november 3.
Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05834/2011.

A Kormány 1401/2011. (XI. 24.) Korm. határozata
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a jogszabályok és
más jogi aktusok kihirdetésével, illetve közzétételével összefüggõ feladatok ellátása céljából 10,5 millió forint átcsoportosítását
rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság cím terhére, a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
14. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ Központ cím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1401/2011. (XI. 24.) Korm. határozathoz
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
Amódosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

Jogcímcsop.szám

XVII.
000516

Fejezetnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

Kiemeltelõirányzatneve

Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság
1

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

–7,7

–39,1

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

–2,0

–9,9

Dologi kiadások

–0,8

–2,3

3
X.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
14

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ
Központ
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

7,7

39,1

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

2,0

9,9

3

Dologi kiadások

0,8

2,3

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Amódosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

ElõKiJogir.- emelt Fejecím- cso- elõzetszám portir.név
szám szám

Jogcímcsop.szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Jogcímcsop.név

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemeltelõirányzatneve

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XVII.
000516

Amódosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Módosítás
(+/–)

Amódosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Amódosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Amódosítás
jogcíme

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemeltelõirányzatneve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
12

Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság

X.
300846

Módosítás
(+/–)

Amódosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Amódosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
12

300846

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

–10,5

–51,3

10,5

51,3

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
14

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ Központ

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Azadatlap5példánybantöltendõki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása
(módosítás+/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

+/–13 fõ

I.
negyedév

Összesen

10,5

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

10,5
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A Kormány 1402/2011. (XI. 24.) Korm. határozata
a KEOP keretében megvalósuló „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése”
címû nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról
A Kormány
1. elfogadja az 1. mellékletben megjelölt, „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” címû
nagyprojektet,
2. a JASPERS szakvéleményének kiadása után
a) elrendeli a támogatási kérelem – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség általi – Európai Bizottsághoz történõ
benyújtását, továbbá
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a szakvélemény kiadása után azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1402/2011. (XI. 24.) Korm. határozathoz

Projekt neve

Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
fejlesztése

Kapcsolódó
operatív program

Környezet
és Energia
Operatív
Program
(KEOP)

Projektgazda

Projekt teljes
költsége (bruttó)

Elszámolható
költségek (nettó)

(Ft)

(Ft)

Nem elszámolható Igényelt támogatás
költségek (bruttó)
összege (nettó)
(Ft)

Közép-Duna
16 092 230 015 12 809 642 166
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás

80 177 307

(Ft)

8 974 493 703

A miniszterelnök 99/2011. (XI. 24.) ME határozata
a közlekedési jogsértések esetén kiszabott bírságok határon átnyúló végrehajtásának
elõsegítésérõl szóló többoldalú nemzetközi szerzõdés létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a közlekedési jogsértések esetén kiszabott bírságok határon átnyúló végrehajtásának elõsegítésérõl szóló
többoldalú nemzetközi szerzõdés (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés végleges
szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A külügyminiszter 33/2011. (XI. 24.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség
és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, 2006. május 25-én, Szocsiban aláírt
Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl szóló 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl
A 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2011. október 28-i, 127. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság
Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló,
2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzõkönyv
12. cikk (2) bekezdése a hatálybalépésrõl az alábbiak szerint rendelkezik:
„E Jegyzõkönyv a Megállapodás 20. cikk (2) bekezdése szerinti azon értesítést követõ tizedik (10.) napon lép hatályba,
amelyet a visszafogadási vegyes bizottság e Jegyzõkönyvrõl és a Felek a Jegyzõkönyv kötelezõ hatályának
elismeréséhez szükséges belsõ jogi eljárásainak lefolytatásáról küld.”
A Visszafogadási vegyes bizottság értesítésének idõpontja: 2011. november 14.
A Jegyzõkönyv hatálybalépésének idõpontja: 2011. november 24.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyar Közlöny 2011. október 28-i, 127. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz
Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló, 2006. május
25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl szóló 226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2011. november 24-én, azaz kettõezer-tizenegy
november huszonnegyedikén lépnek hatályba.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

