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Törvények

2011. évi XCIII. törvény
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról*
Az Országgyûlés, elismerve a gazdasági és társadalmi párbeszéd szerepét, a nemzeti gazdasági és társadalompolitikai stratégiák
megvitatására, a társadalom különbözõ érdekcsoportjai közötti konszenzus elõsegítése érdekében, figyelembe véve az Európai
Unió többi tagállamának tapasztalatait, valamint az Európai Uniónak a Magyar Köztársaságban a 2007. évi CLXIII. törvénnyel
kihirdetett Lisszaboni Szerzõdésben foglalt alapelveit, az alábbi törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya
1. §

E törvény hatálya a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsra (a továbbiakban: Tanács), annak tagjaira, valamint a
Tanács tekintetében feladatot ellátó kormányzati szervekre és személyekre terjed ki.

2. A Tanács létrehozásának célja, mûködésének elvei
2. §

(1) A Tanács a gazdaság és a társadalom fejlõdését érintõ átfogó ügyek, a kormányzati ciklusokon átívelõ nemzeti
stratégiák megvitatására, valamint a harmonikus és kiegyensúlyozott gazdasági fejlõdés, illetve az ehhez illeszkedõ
szociális modellek kidolgozásának és megvalósításának elõmozdítására létrejött, az Országgyûléstõl és a Kormánytól
független, konzultációs, javaslattevõ és tanácsadó testület, a munkaadói és munkavállaló érdek-képviseleti
szervezetek, a gazdasági kamarák, a nemzetpolitika területén tevékenykedõ civil szervezetek, a tudomány hazai és
határon túli képviselõi, valamint a külön törvény szerinti egyházak közötti társadalmi párbeszéd legátfogóbb,
sokoldalú konzultatív fóruma.
(2) A Tanács
a) a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek, illetve érdek-képviseleti szövetségek,
b) az országos gazdasági kamarák,
c) a nemzetpolitika területén tevékenykedõ civil szervezetek,
d) a külön törvényben meghatározott történelmi egyházak, valamint
e) a tudomány
hazai és határon túli magyar képviselõinek részvételével mûködik.
(3) A Tanács a legszélesebb nemzeti konszenzus elérésére törekszik, mûködése során figyelembe veszi az Európai
Unióban kialakult egyeztetési gyakorlatot.

3. A Tanács feladatai
3. §

(1) A Tanács konzultációs, valamint véleményezési és javaslattevõ feladatkörében
a) nyomon követi és elemzi az ország társadalmi-gazdasági fejlõdését,
b) javaslatokat dolgoz ki az Országgyûlés és a Kormány részére az átfogó makrogazdasági és társadalmi problémák
megoldására,
c) megvitatja a foglalkoztatáspolitikai, munkaerõ-piaci, a jövedelemelosztást és a társadalom széles körét érintõ
kormányzati stratégiákat, koncepciókat, illetve a gazdasággal, a foglalkoztatással, a jövedelmek alakulásával, a
társadalompolitikával összefüggõ alapvetõ kérdéseket,
d) véleményt nyilvánít a vállalkozásokat, a foglalkoztatást, illetve a társadalom széles körét közvetlenül érintõ
tervezett kormányzati intézkedésekrõl,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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e)

részt vesz a jogszabályok és egyéb kormányzati döntések hatásainak feltárásában, amelyrõl tájékoztatja a
Kormányt,
f) konzultációt folytat az Európai Unióval kapcsolatos stratégiai kérdésekrõl,
g) megtárgyal minden olyan nemzetgazdasági vagy társadalompolitikai kérdést, amelyet a Tanács tagjainak
kétharmada javaslata alapján a Tanács napirendjére tûz.
(2) Az Országgyûlés elnöke, az országgyûlési bizottságok elnökei, a Kormány vagy a Kormány tagjai a Tanácsot
állásfoglalás vagy vélemény kialakítására kérheti(k) fel, amelynek a Tanács köteles 30 napon belül eleget tenni, és erre
irányuló felkérés esetén azt az illetékes országgyûlési bizottság elõtt szóban is ismertetni.
(3) A Tanács által tett javaslatokat, véleményt annak címzettje mérlegelni, mérlegelése eredményérõl a Tanácsot
tájékoztatni köteles.

4. A Tanács tagjai
4. §

(1) A Tanács tagjai oldalakat alkotnak. A Tanács a következõ oldalakból tevõdik össze:
1. a gazdaság képviselõi
a) az e törvény szerinti országos munkáltatói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti szövetségek elnökei,
b) az országos gazdasági kamarák elnökei,
c) a Magyarországon mûködõ külföldi és vegyes kamarák közös képviselõje, valamint
d) egyéb olyan társadalmi szervezetek elnökei, amelyeknek létesítõ okiratában foglalt célja a gazdasággal
összefüggõ érdekek képviselete, valamint amelyeknek tagjai tevékenységük területén jelentõs piaci
részesedéssel vagy gazdasági súllyal bírnak és részvételükhöz az a)–c) pont szerinti tagok hozzájárulnak;
2. az e törvény szerinti országos munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti szövetségek elnökei;
3. külön törvény szerint a civil szervezetek képviselõi, beleértve a nemzetpolitika területén tevékenykedõ civil
szervezeteket is;
4. a tudomány képviselõi
a) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
b) a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Közgazdasági Társaság által,
szervezetenként delegált gazdaság- és társadalom-kutató,
c) a Magyar Tudományos Akadémia által kijelölt, a határon túli magyar tudományos élet képviselõje;
5. a külön törvény szerinti egyházak képviselõi.
(2) A Tanács tagjai az õket delegáló szervezet megbízásából tagjai a tanácsnak. A Tanács tagjainak megbízatása négy évre
szól.
(3) A tagok a Tanácsban végzett munkájukért díjazásban nem részesülnek.
(4) A Tanács (1) bekezdés 1. a) és 2. pontja szerinti tagja kizárólag az (5)–(8) bekezdésekben meghatározott feltételeknek
megfelelõ országos érdekképviseleti szövetség lehet.
(5) E törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdek-képviseleti szövetség az egyesülési jogról szóló törvény
szerint létrejött társadalmi szervezet,
a) amelynek alapszabályában szereplõ elsõdleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek
elõmozdítása és megvédése, vagy
b) amelynek alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek védelme és képviselete.
(6) Országos az érdekképviselet, amely az (5) bekezdésben foglaltakon túlmenõen
a) szakszervezetekbõl, szakszervezeti szövetségekbõl, vagy
b) munkáltatókat tömörítõ érdekképviseletekbõl, szövetségekbõl vagy munkáltatói szervezetekbõl álló tagsággal
rendelkezik, és
c) tevékenységét országos szinten szervezi.
(7) E § alkalmazásában tagszervezeten a szakszervezeteket, szakszervezeti szövetségeket vagy a munkáltatókat tömörítõ
érdekképviseleteket, szövetségeket vagy munkáltatói szervezeteket kell érteni.
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(8) A Tanács tevékenységében részt vehet
a) az a szakszervezeti szövetség, amely
aa) legalább négy nemzetgazdasági ágban és legalább tizenkét alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel
rendelkezik, és
ab) legalább nyolc megyében tagszervezettel vagy tagszervezetei területi, illetve megyei szervezettel
rendelkeznek, továbbá
ac) tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál rendelkeznek önálló vagy a tagszervezet
alapszabálya szerinti munkahelyi szervezettel, valamint
ad) tagja az Európai Szakszervezeti Szövetségnek;
b) az a munkáltatói szövetség, amely
ba) legalább két nemzetgazdasági ágban és legalább hat alágazatban tevékenykedõ tagszervezettel
rendelkezik, és
bb) tagszervezetei legalább tíz megyében mûködõ területi szervezettel rendelkeznek, továbbá
bc) amelynek, illetõleg amely tagszervezeteinek tagságát legalább ezer munkáltató, illetve vállalkozás alkotja,
vagy amelynek, illetõleg amely tagszervezeteinek tagsága legalább százezer fõt foglalkoztat, valamint
bd) tagja európai munkáltatói szövetségnek.
(9) A feltételek elérése érdekében a munkavállalók, illetõleg a munkáltatók érdek-képviseleti szervezetei egymással
koalícióra léphetnek.
(10) A Tanács (1) bekezdés 1. a) és 2. pontja szerinti tagjainak kell tekinteni a törvény hatálybalépésének idõpontjában az
Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló törvény szerinti, Országos Részvételt Megállapító Bizottság által kiállított
hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ szervezeteket.
(11) A tanácsi tagsághoz szükséges (5)–(9) bekezdésekben meghatározott feltételek fennállását a hatósági bizonyítványok
lejárta után, illetve azt követõen négyévenként az érdekképviseletek felülvizsgálják. A felülvizsgálat eredményérõl a
Tanácsot haladéktalanul tájékoztatni kell.

5. A Tanács állandó meghívottjai
5. §

(1) A Tanács plenáris ülésén állandó meghívottként a miniszterek vagy az általuk kijelölt állami vezetõk tanácskozási
joggal vesznek részt.
(2) A Tanács plenáris ülésén meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a Gazdasági Versenyhivatal és a Központi
Statisztikai Hivatal elnöke vagy elnökhelyettese.

6. A Tanács elnöke
6. §

(1) A Tanács soros elnöke ellátja a Tanács üléseinek mûködtetésével, szervezésével, összehívásával, levezetésével és
képviseletével kapcsolatos feladatokat.
(2) A Tanács soros elnöke az oldalak képviselõi közül kerül ki. A soros elnökség az oldalak rotációja szerint történik. A soros
elnököt adó oldalak a 4. § (1) bekezdésben foglalt sorrendben, három havonként követik egymást. A soros elnökséget
betöltõ oldal, saját tagjai sorából jelöli a soros elnök személyét.

7. A Tanács munkaszervezete, mûködése
7. §

(1) A Tanács a munkáját plenáris üléseken végzi, amelynek elõkészítésében állandó vagy meghatározott feladattal
megbízott, eseti szakmai munkacsoportok mûködhetnek közre. A plenáris ülést szükség szerint, de évente legalább
négy alkalommal össze kell hívni. A plenáris ülést az elnök hívja össze. A plenáris ülést akkor is össze kell hívni, ha azt
legalább két oldal vagy a tagok legalább egyharmada írásban kezdeményezi.
(2) A Tanács plenáris ülése a napirendjére kerülõ ügyekben
a) konzultációt folytat, ennek alapján
b) véleményt nyilvánít,
c) állást foglal,
d) javaslatot tesz,
e) ajánlásokat fogad el,
f) saját mûködésével kapcsolatban határozatokat hoz.
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(3) A Tanács munkáját titkárság segíti. A titkárság személyi és tárgyi feltételeirõl a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.
(4) A szakmai munkacsoportok munkájukat a Titkárság szervezésével végzik.
(5) A Titkárság a Tanácstól elkülönült, koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység. Ennek alapján:
a) elõsegíti a Tanács mûködésével összefüggõ adminisztratív és információs feladatok ellátását,
b) biztosítja a Tanács mûködésének infrastrukturális feltételeit.
(6) A Tanács tagjai egységes oldalálláspontokat kötelesek kialakítani. Döntéshozatal esetén a Tanács minden oldala egy
szavazattal rendelkezik. Amennyiben a Tanács Szervezeti és Mûködési Szabályzata (a továbbiakban: mûködési
szabályzat) másként nem rendelkezik, a Tanács döntéseit egyszerû többséggel hozza.
(7) A Tanács a mûködési szabályzatát, egyéb szabályzatait és munkatervét maga állapítja meg. A mûködési szabályzat
elfogadásához és módosításához a Tanács tagjai kétharmadának szavazata szükséges.

8. A Tanács mûködésének nyilvánossága
8. §

(1) A Tanács az elõzõ évi tevékenységérõl minden év március 31-ig jelentést készít, amelyet a Kormány honlapján
nyilvánosságra hoz.
(2) A Tanács véleményeit, állásfoglalásait, javaslatait és ajánlásait a Kormány honlapján közzé kell lenni.
(3) A miniszter minden év március 31-ig jelentést készít arról, hogyan hasznosultak a megelõzõ évben a
jogszabályalkotásban, illetve a Kormány munkájában a Tanács véleményei, állásfoglalásai, ajánlásai.

9. Záró rendelkezések
9. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

10. §

(1) A Tanács tagjainak delegálására jogosult szervezetek képviselõikrõl, illetve az általuk delegált személyekrõl a törvény
hatálybalépését követõ negyvenöt napon belül kötelesek írásban értesíteni a minisztert.
(2) A Tanács alakuló ülését e törvény hatálybalépését követõ harmadik hónap utolsó napjáig a miniszter hívja össze.

11. §

(1) Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek helyett az e törvény szerinti
országos munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleteket, illetve érdek-képviseleti szövetségek képviselõit kell
érteni
a) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (2) bekezdése, a 113. § (1) bekezdése, valamint
(3) bekezdésében foglalt,
b) a szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 12. § (4) bekezdés f) pontjában, valamint a 13. §
(3) bekezdésben foglalt,
c) az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi
LXXIV. törvény 17. § (1) bekezdésben, valamint 24. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
rendelkezések tekintetében.
(2) Ahol jogszabály az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsot említi, azon a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot, ahol
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács Munkavédelmi Bizottságát említi, azon az Mvt. 78. §-a szerinti Munkavédelmi
Bizottságot kell érteni.

12. §

(1) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény a következõ 25. §-sal
egészül ki:
„25. § A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba a Kormánnyal átfogó megállapodást kötött egyházak
delegálhatnak tagot.”
(2) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. § (1) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a foglalkoztatás érdekében a munkavállalók nagyobb csoportját érintõ gazdasági okból történõ
munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatban az e törvénytõl eltérõ szabályokat,
b) a kötelezõ legkisebb munkabér és a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges iskolai végzettség,
szakképesítés szintjétõl függõ garantált bérminimum mértékét.”
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(3) A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 8. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országos szakképzés stratégiai kérdéseinek egyeztetése a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács keretei
között valósul meg.”
(4) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi
XXXIX. törvény 9/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Testület tevékenységérõl évente tájékoztatást adhat, valamint kérés esetén köteles adni a Nemzeti Gazdasági és
Társadalmi Tanácsnak, beszámol az Országgyûlés illetékes bizottságának.”
(5) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi
XXXIX. törvény 9/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület három-három tagjára a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban
tagsággal rendelkezõ országos munkáltatói érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségek, valamint
munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti szövetségek, három tagjára a Kormány, további két tagjára
az Idõsügyi Tanács tesz javaslatot.”
(6) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A Tanács az Alapprogram elvi irányító testülete. Jogszabály által nem szabályozott kérdésben a Tanács jogosult
meghatározni az Alapprogram támogatási rendszere mûködésének alapvetõ szabályait, az Alapprogramból nyújtható
támogatások rendezõ elveit, így különösen az egy civil szervezet számára egy költségvetési évben nyújtható
támogatás maximális összegét, a Kollégiumok közötti forrásmegosztás arányait; valamint ellátja az e törvényben
ráruházott egyéb feladatokat. A Tanács a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban civil szervezetek képviseletét
ellátó öt személy delegálásáról a tagok legalább kétharmadának egyetértésével hoz döntést. Az öt személy
delegálásáról szóló döntés során a Tanács figyelembe veszi e törvény 12. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti öt
tevékenységi területet.”
(7) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/B. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze terhére tárgyéven túli fizetési kötelezettség a miniszter által
meghatározott mértékig vállalható, amely nem haladhatja meg a tárgyévi eredeti, elõirányzat-módosítás esetén a
módosított kiadási elõirányzat 40 százalékát.”
13. §

Hatályát veszti
a) az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 21/2009. (IX. 30.)
SZMM rendelet,
b) az Mt. 16. §-a, valamint a 17. § (2)–(4) bekezdései,
c) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdésében az „– a Munkaerõpiaci Alap
esetében a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete véleményének elõzetes kikérésével –,” szövegrész és a
(3) bekezdés,
d) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 9. §-a, 10. §-a, 10/A. §-a,
14. § (3) bekezdése, 39/A. § (1) bekezdésének a) pontja és (2)–(5) bekezdései, a 20. § (4)–(5) bekezdésekben az
„– a MAT véleményének meghallgatásával –” szövegrész, a 39. § (3) bekezdés c) pontjában az „a MAT
mûködtetésére, a munkaügyi tanácsok mûködéséhez való hozzájárulásra,” szövegrész, a 39/A. §
(8) bekezdésében „a MAT véleményének meghallgatásával” szövegrész, valamint a 39/B. § (1) bekezdésében
„a MAT, illetõleg” szövegrész,
e) a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt.) 78. §-ában az „Országos Érdekegyeztetõ
Tanács keretében” szövegrész és az Mvt. 79. § (1) bekezdés c) pontjában a „továbbá az Országos Érdekegyeztetõ
Tanács által hozzá utalt” szövegrész,
f) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/D. §-a,
g) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdése.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2011. évi XCIV. törvény
egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról
szóló 2009. évi LXI. törvény módosításáról*
1. §

Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény
2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) E törvény alkalmazásában:
a) fémkereskedelmi engedélyköteles anyag: a fémtermékek elõállítását üzletszerûen folytató jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet által elõállított elsõdleges alapanyag, félgyártmány, továbbá – a gumiabroncs és a
csomagolás kivételével – az e törvény mellékletében meghatározott fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét
tartalmazó tárgy,
b) fémkereskedelmi tevékenység: a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak
a fémkereskedõ által – a fémkereskedõ vagy más személy által történõ hasznosítás céljából – történõ felvásárlása,
fuvarozása, tárolása, raktározása és értékesítése,
c) fémkereskedõ: a fémkereskedelmi engedély jogosultja,
d) begyûjtés: fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenérték fizetése nélküli összegyûjtése és fémkereskedelmi
tevékenységnek nem minõsülõ beszerzése,
e) felvásárlás: fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ellenérték fejében történõ üzletszerû beszerzése,
f) hasznosítás: fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémtartalmának feldolgozása, beolvasztása, megmunkálása,
átalakítása.
(2) Nem minõsül fémkereskedelmi tevékenységnek a vállalkozónak
a) a hulladékká vált gépjármûvek, illetve motorkerékpárok (a továbbiakban: jármû) megvételére, átvételére irányuló
tevékenysége, ha az a jármû rendeltetésszerû mûködését, illetve használatát szolgáló alkatrészeinek, tartozékainak,
valamint felszereléseinek kinyerése érdekében történik azért, hogy azokat – rendeltetésüknek megfelelõen,
újrahasználat végett – értékesíthesse (a továbbiakban: termék),
b) e termékek rendeltetésszerû használatra alkalmassá tételét, állaguk megõrzését, illetve értékesítését közvetlenül
szolgáló tevékenysége, különösen a termékek javítása, karbantartása, tárolása, raktározása,
c) e termék értékesítésére irányuló tevékenysége,
függetlenül attól, hogy az értékesíthetõ alkatrészek, tartozékok és felszerelések kinyerése mellett fémet, annak
törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó dolog is marad.
(3) A vállalkozó a (2) bekezdésben foglalt tevékenysége során – az értékesíthetõ alkatrészek, tartozékok és
felszerelések kinyerése mellett megmaradt fémet, annak törmelékét vagy ötvözetét tartalmazó, de rendeltetése
szerint már nem felhasználható dolgot kizárólag fémkereskedõnek értékesítheti.”

2. §

E törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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2011. évi XCV. törvény
egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról*
1. §

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a a következõ 26–28. ponttal
egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„26. szakmaközi szervezet: a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes
mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”)
szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: az egységes közös piacszervezésrõl szóló
rendelet) 123. cikk elõírásainak megfelelõ, a miniszter által elismert jogi személy;
27. reprezentatív szakmaközi szervezet: az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet 125l. cikkének
(2) bekezdésében meghatározott szakmaközi szervezet;
28. szabályok kiterjesztése: az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet 125l. cikke alapján a piacfejlesztési
intézkedés jogszabályban történõ kihirdetése.”

2. §

A Tv. a következõ 29/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Szakmaközi szervezet a zöldség-gyümölcs ágazatban
29/A. § (1) A zöldség-gyümölcs ágazatban elismert reprezentatív szakmaközi szervezet a miniszternél
kezdeményezheti a szakmaközi szervezeten belül létrejött megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás
(a továbbiakban együtt: piacfejlesztési intézkedés) jóváhagyását, és a jóváhagyott piacfejlesztési intézkedés
kiterjesztését olyan módon, hogy annak alkalmazása a szakmaközi szervezet tagjának nem minõsülõ piaci szereplõk
számára is kötelezõ legyen. A piacfejlesztési intézkedés jóváhagyásáról, és annak kiterjesztésérõl a miniszter dönt.
Kiterjesztés esetén a miniszter a kiterjesztett piacfejlesztési intézkedésrõl a rendelet kihirdetését követõ 3 napon belül
tájékoztatja az Európai Bizottságot. A kiterjesztett piacfejlesztési intézkedést a miniszternek az Európai Bizottság erre
vonatkozó döntése közlésétõl számított 15 napon belül hatályon kívül kell helyeznie.
(2) Az a piaci szereplõ, aki (amely) nem tagja a szakmaközi szervezetnek, de az egységes közös piacszervezésrõl szóló
rendelet 125n. cikkében meghatározott esetekben bizonyítottan élvezi az (1) bekezdésben foglaltak szerint
kiterjesztett piacfejlesztési intézkedés elõnyét, köteles a szakmaközi szervezet részére a szakmaközi szervezet tagjaival
azonos módon és a tagokat terhelõ pénzügyi hozzájárulás összegével megegyezõ mértékû, az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet 125n. cikke szerinti piacfejlesztési hozzájárulást fizetni a szakmaközi szervezet részére.”

3. §

A Tv. a következõ 29/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Szakmaközi szervezet a szõlõ- és borágazatban
29/B. § A borágazatban elismert szakmaközi szervezet az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet 123. cikk
(3) bekezdésében meghatározott tevékenységek elvégzéséhez tagjaitól piacfejlesztési hozzájárulás formájában
marketingjárulékot szedhet. Az így megfizetett marketingjárulékot a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban Btv.) 24/A. §-ának (3) bekezdése szerint megfizetett összegnek kell tekinteni,
és a Btv. 24/A. §-ának (7) bekezdésében meghatározott célokra használható fel. A marketingjárulékként megfizetett
összeget a Btv. 24/A. §-ának (7) bekezdése szerint felhasználható összeg részének kell tekinteni.”
4. §

A Tv. a következõ 29/C–29/E. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A piacfejlesztési hozzájárulás fizetésére és a piacfejlesztési intézkedés végrehajtására vonatkozó
szabályok
29/C. § (1) A 29/A. és 29/B. § szerinti piacfejlesztési hozzájárulást közvetlenül a jogosult szakmaközi szervezet javára kell
teljesíteni.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Önkéntes teljesítés hiányában a piacfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettséget a szakmaközi szervezet
kérelmére a mezõgazdasági igazgatási szerv állapítja meg. A piacfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettséget a
mezõgazdasági igazgatási szerv hivatalból is megállapíthatja. A piacfejlesztési hozzájárulás fizetésének teljesítésére
legalább 30 napot kell biztosítani. A mezõgazdasági igazgatási szerv a piacfejlesztési hozzájárulás fizetési
kötelezettséget megállapító határozatában a piacfejlesztési hozzájárulás határidõre történõ meg nem fizetése esetére
végrehajtási bírságot szab ki. A végrehajtási bírság napi összege ötvenezer forintig terjedhet. A piacfejlesztési
hozzájárulásnak a mezõgazdasági igazgatási szerv által történõ beszedése során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. §-ában foglaltakat nem kell alkalmazni.
(3) A szakmaközi szervezetnek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell a 29/A. § (2) bekezdésében, illetve a 29/B. §-ában
foglalt feltételek fennállását.
(4) A mezõgazdasági igazgatási szerv különös méltánylást érdemlõ esetben – a piacfejlesztési hozzájárulás fizetésére
köteles személy indokolt kérelmére – egy alkalommal, a végrehajtási bírság napi összegének növelésével egyidejûleg
az önkéntes teljesítésre póthatáridõt biztosíthat. A megnövelt összegû végrehajtási bírság mértéke napi százezer
forintig terjedhet.
(5) A piacfejlesztési hozzájárulás fizetésére köteles személy a végrehajtási bírságot a (2) bekezdésben meghatározott
határidõ, a megemelt összegû végrehajtási bírságot pedig a teljesítési póthatáridõ lejártától a piacfejlesztési
hozzájárulás megfizetéséig terjedõ idõszakra köteles megfizetni. A póthatáridõ lejártáig terjedõ idõszak alatt nem kell
végrehajtási bírságot fizetni.
(6) A végrehajtási bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen a fizetendõ piacfejlesztési hozzájárulás
mértékére, a piacfejlesztési hozzájárulás-fizetési kötelezettség korábban elõforduló határidõre való nem teljesítésére,
a piacfejlesztési hozzájárulás fizetésére köteles személy gazdasági súlyára – tekintettel kell meghatározni.
29/D. § (1) A kiterjesztett piacfejlesztési intézkedés végrehajtását a mezõgazdasági igazgatási szerv ellenõrzi.
(2) Amennyiben a mezõgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a piaci szereplõ a piacfejlesztési intézkedés
rendelkezéseit megsértette, termékpálya-felügyeleti bírságot szab ki. Ebben az esetben a termékpálya-felügyeleti
bírság legkisebb mértéke ötezer forint, legmagasabb mértéke ötvenmillió forint, de legfeljebb a piaci szereplõ által
– a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évben – elért nettó árbevétel tíz százaléka.
(3) A piaci szereplõ által – a bírság jogerõs kiszabásától számított – két éven belül ismételten tanúsított bármely a
piacfejlesztési intézkedésbe ütközõ magatartás esetén a termékpálya-felügyeleti bírság összege a korábban kiszabott
bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de legalább százezer forint, legfeljebb kettõszázmillió forint azzal, hogy
annak összege a piaci szereplõ által – a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évben – elért
nettó árbevétel tíz százalékánál nagyobb nem lehet.
(4) A termékpálya-felügyeleti bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen a jogsértõ állapot
idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért elõnyre és a piaci szereplõ súlyára –
tekintettel kell meghatározni.
29/E. § (1) A jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetre kiszabott végrehajtási
bírságot, illetve termékpálya-felügyeleti bírságot mind a kötelezett, mind a vállalkozás vezetõjével szemben
egyidejûleg is ki lehet szabni.
(2) A piacfejlesztési hozzájárulás, a végrehajtási bírság, illetve a termékpálya-felügyeleti bírság, ha azt a kötelezett
a teljesítésre nyitvaálló határidõn belül nem fizette meg, adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül, amelyet
a mezõgazdasági igazgatási szerv megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
(3) A végrehajtási bírság, illetve termékpálya-felügyeleti bírság a mezõgazdasági igazgatási szerv saját bevétele.”
5. §

A Tv. 32. § (1) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy:]
„d) – a Gazdasági Versenyhivatal elnöke véleményének kikérésével – a kiterjesztett piacfejlesztési intézkedést, annak
idõtartamát, ezen piacfejlesztési intézkedés hatálya alá tartozó, szakmaközi szervezethez nem tartozó piaci szereplõk
körét,
e) a piacfejlesztési hozzájárulás mértékét, a kedvezmények, mentességek körét, a fizetési kötelezettség teljesítésének
idõpontját”
[érintõ részletes szabályokat – a Közös Agrárpolitika szabályozásával összhangban – rendeletben állapítsa meg.]
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6. §

A Tv. a következõ 33. §-sal egészül ki:
„33. § E törvény a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló,
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125l–125n cikkének végrehajtását szolgálja.”

7. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, és
– a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A 4. § a kihirdetést követõ 46. napon lép hatályba.
(3) E törvény 8. és 9. §-ának rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévõ hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

8. §

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 40. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép, valamint a 40. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A települési önkormányzat jegyzõje által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerõsen kiszabott
környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség által a
települési önkormányzat területén jogerõsen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének
harminc százaléka – a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.
(3a) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség által jogerõsen kiszabott környezetvédelmi bírság
teljes összege – ha a bírság kiszabását megalapozó esemény miatt veszélyhelyzet kihirdetésére került sor – a központi
költségvetés központosított bevétele.”

9. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 58. §
(2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:]
„b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerõsen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel
összefüggésben jogerõsen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,”
(2) A Kvt. 106. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A környezetvédelmi hatóság által jogerõsen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege – ha a bírság
kiszabását megalapozó esemény miatt veszélyhelyzet kihirdetésére került sor – a központi költségvetés
központosított bevétele.”

10. §

A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény 29. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Természetes személy az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tagsági viszonyból eredõ jogait csak
személyesen gyakorolhatja. Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jog képviselõ útján is gyakorolható.”

11. §

(1) A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen
forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) 3. §-ának (2) bekezdése a
következõ s) ponttal egészül ki:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül]
„s) ha a kereskedõ a részére szállított termék után a beszállító által fizetendõ népegészségügyi termékadó összegét a
h) pontban foglalt határidõn belül nem téríti meg a beszállító részére.”
(2) A Tfmtv. 6. § (4) bekezdésében a „bármely” szövegrész helyébe az „– a 3. § (2) bekezdésének q) pontjában foglalt
magatartás kivételével – bármely” szöveg lép.

12. §

(1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 3. § (2) bekezdés d) pontja a
következõ szöveggel lép hatályba:
[A termékdíjat]
„d) bérgyártás esetén – az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti termék kivételével – a termékdíjköteles termék
bérgyártatója [a továbbiakban a)–d) pontok együtt: kötelezett]”
[fizeti meg.]
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(2) A Kt. 27. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„27. § (1) Összetett vagy társított csomagolás esetén a fizetendõ termékdíj megállapítására,
a) ha az fizikai módon összetevõire szétválasztható, az egyes összetevõkre vonatkozó termékdíjtételt,
b) ha az fizikai módon összetevõire szét nem választható és legalább 90%-ban egynemû anyagból áll, a csomagolás
teljes tömegére a fõ összetevõre vonatkozó termékdíjtételt,
c) ha az fizikai módon összetevõire szét nem választható és nincs olyan összetevõ, amely a csomagolás tömegének
90%-át eléri, a társított anyagokra vonatkozó termékdíjtételt kell alkalmazni.
(2) Belföldi elõállítású csomagolás esetén annak újrahasználható összetevõjére a termékdíjat az elsõ forgalomba
hozatalkor, vagy az elsõ saját célú felhasználáskor sem kell megfizetni, amennyiben a csomagolás elsõ forgalomba
hozója vagy saját célú felhasználója nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az adott csomagolási
típust a tárgyévben 75%-nál magasabb arányban helyezte újra forgalomba, és errõl az újrahasználható
csomagolóeszköz beszerzésekor nyilatkozik a kötelezettnek. A külföldrõl behozott csomagolás újrahasználható
összetevõje után nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, amennyiben a kötelezett nyilvántartásával,
bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az újrahasználható csomagolási összetevõt a behozataltól számított egy
éven belül újrahasználat céljából külföldre visszaszállította.
(3) Csomagolóeszköznek minõsül a csomagoláshoz felhasznált csomagolóanyag és csomagolási segédanyag is.”
(3) A Kt. 40. § (6)–(7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) A 2012. január 1. elõtt kiadott mentességi engedélyek 2012. január 1-jén érvényüket vesztik.
(7) A 2012. január 1. elõtt megkötött termékdíj-fizetési kötelezettség szerzõdéses átvállalása esetén, ha a
mentességgel rendelkezõ koordináló szervezet nem teljesíti a mentességi engedélyben foglalt kötelezettségét,
az eredeti kötelezett a befizetési kötelezettség idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt
mértékben köteles a termékdíjat 2012. február 15-ig befizetni. A fizetendõ termékdíjból levonható a mentességi
engedély érvényességi idejéig hasznosított hulladékmennyiség alapján meghatározott összeg.”
13. §

E törvény a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet 125l–125n cikkének végrehajtását szolgálja.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2011. évi XCVI. törvény
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról*
1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása
1. §

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következõ 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § A Mellékletnek az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv.) megállapított II. részét a Módtv. hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell
alkalmazni.”

2. §

A Rega tv. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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2. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása
3. §

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke az 50. § szerinti, de az (1) bekezdésben nem említett ásványolajra
a) – figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is – a biodízel esetében az (1) bekezdés d) pont szerinti adómérték,
b) – figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is – az E85 esetében a termék bioetanolon kívüli komponenseinek
térfogatra számított mennyiségi részaránya (a százalékérték századrészében kifejezve) és az (1) bekezdés a) pont
szerinti adómérték szorzatának, valamint a termék bioetanol tartalmának térfogatra számított mennyiségi részaránya
és 40 000 Ft/ezer liter szorzatának együttes összege,
c) az a) és b) pontban nem említett bioüzemanyag esetében az üzemanyagkénti felhasználásnak megfelelõen az
(1) bekezdés a), d), f) vagy g) pont szerinti ásványolajok közül a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatározott
adómérték, illetve a 2207 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék bioüzemanyag esetében a 64. § (2) bekezdés
szerinti adómérték,
d) benzin, illetve gázolaj adalékakénti, hígítóanyagakénti beszerzés, importálás, kínálás, értékesítés vagy felhasználás
esetén az (1) bekezdés a), illetve d) pont szerinti adómérték,
e) az a)–d) pont alá nem esõ ásványolaj esetében – az üzemanyagkénti vagy a tüzelõ-, fûtõanyagkénti elõállításnak,
beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek vagy felhasználásnak megfelelõen – az (1) bekezdés a)–d)
vagy f), g) pont szerinti ásványolajok közül a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatározott adómérték,
figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is.”

4. §

A Jöt. 98/A. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Vis maior helyzetben a vámhatóság kérelemre engedélyezheti a referencia-idõszakban a (2) bekezdésben
meghatározottnál több – kizárólag a vis maior által érintett mennyiségû, fajtájú és kiskereskedelmi eladási árú –
adójegy megrendelését és kiadását.”

5. §

A Jöt. 110. § (10) bekezdése hatályát veszti.

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
6. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 17. § (3) bekezdésének nyitó
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben említett jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni e törvény alkalmazásában:”

7. §

Az Áfa tv. 17. § (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben említett jogutódlással történõ megszûnés a következõ eseteket foglalja magában:]
„d) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására való jogosultság – egyéni cég alapítására tekintettel történõ – megszûnését, valamint egyéni
cégnek az Evtv. szerinti átalakulását;”

8. §

Az Áfa tv. 17. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben említett jogutódlással történõ megszûnés a következõ eseteket foglalja magában:]
„g) a mezõgazdasági tevékenységét megszüntetõ természetes személy adóalanynak a mezõgazdasági tevékenységet
tovább folytató, közeli hozzátartozónak [Ptk. 685. § b) pont] minõsülõ természetes személy részére történõ
gazdaságátadását, feltéve, hogy a gazdaságátadás az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
támogatással történik.”

9. §

Az Áfa tv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elévülési idõn belül a szerzõvel együtt egyetemleges felelõsség terheli
a) az apportálót,
b) a jogelõdöt a jogutódlással történõ megszûnés azon esetében, amelyben a jogelõd nem szûnik meg,
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c) azt a volt egyéni vállalkozót, akinek (amelynek) egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsága
egyéni cég alapítására tekintettel megszûnt,
d) az egyéni cég tagját az egyéni cég gazdasági társasággá történõ átalakulása esetén, valamint
e) azt a 17. § (3) bekezdés g) pontja szerinti, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatásban
részesülõ természetes személyt, aki (amely) gazdaságát a mezõgazdasági tevékenységet tovább folytató, közeli
hozzátartozónak [Ptk. 685. § b) pont] minõsülõ természetes személy részére átadja
azon e törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítéséért, amelyek az (1) bekezdés b) pontjában említett
vagyonhoz fûzõdõen a szerzésig bezárólag keletkeztek.”
10. §

Az Áfa tv. a következõ 273–274. §-okkal egészül ki:
„273. § (1) A törvény az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel
megállapított 17. § (3) bekezdés d) pontjának és 18. § (2) bekezdésének rendelkezései azokban az esetekben is
alkalmazhatók, amelyekben az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság egyéni cég alapítása
miatti megszûnése 2010. január 1-je vagy azt követõ idõpont.
(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés alkalmazása egyúttal önellenõrzést is igényel, az önellenõrzés
pótlékmentesen végezhetõ el.
274. § (1) A törvény az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított
17. § (3) bekezdés g) pontjának és 18. § (2) bekezdésének rendelkezései azokban az esetekben is alkalmazhatók,
amelyekben a mezõgazdasági tevékenységét megszüntetõ, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
támogatásban részesülõ természetes személy adóalany a gazdaságát a mezõgazdasági tevékenységet tovább
folytató, közeli hozzátartozónak [Ptk. 685. § b) pont] minõsülõ természetes személy részére 2010. január 1-jén vagy azt
követõ idõpontban adja át.
(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés alkalmazása egyúttal önellenõrzést is igényel, az önellenõrzés
pótlékmentesen végezhetõ el.”

4. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
11. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 18. §-a (2) bekezdésének h) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Az illetékfizetési kötelezettség a következõ vagyoni értékû jogokra és ingókra terjed ki:)
„h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti
részjegy, befektetõi részjegy, átalakított befektetõi részjegy) megszerzésére, ha a belföldi ingatlanvagyonnal
rendelkezõ társaság olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a cégjegyzékben feltüntetett (ennek hiányában a létesítõ
okiratában megjelölt) fõtevékenysége épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, saját
tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele.”

12. §

Az Itv. 24. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerzõ a tulajdonszerzés átvezetésével egyidejûleg külföldi kivitel
céljából Z betûjelû ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármû tartós belföldi használatához
szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjármûvet belföldön nem értékesíti.”

13. §

Az Itv. 78. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kiszabás alapján fizetendõ illetékrõl – ideértve a mulasztási bírságot is – fizetési meghagyást (határozatot) kell
kiadni. A fizetési meghagyás tartalmazza a kiszabott illeték összegének megállapításánál figyelembe vett adatokat és
az alkalmazott jogszabályokat. A 16. § (1) bekezdésének i) pontja vagy a 17. § (1) bekezdésének p) pontja szerinti
illetékmentesség alkalmazása esetén az állami adóhatóság fizetési meghagyás kibocsátása helyett döntését az
ügyiratra jegyzi fel.”

14. §

Az Itv. a következõ 99/C. §-sal egészül ki:
„99/C. § (1) A 78. § (1) bekezdésének az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi
XCVI. törvénnyel megállapított szövege valamennyi olyan illetékügyben alkalmazható, melyben a hatálybalépéskor
az állami adóhatóság fizetési meghagyást még nem adott ki.
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(2) A 8. § (1) bekezdésének, a 12. § (5) bekezdésének, a 13. § (7) bekezdésének, valamint 17/A. §-ának az egyes
gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított szövegét a
hatálybalépéskor az állami adóhatóság által jogerõsen még el nem bírált illetékügyekben kell alkalmazni.
(3) A 18. § (2) bekezdése h) pontjának és 24. § (6) bekezdésének az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított szövegét a hatálybalépést követõen illetékkiszabásra bemutatott vagy
más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni.”
15. §

Hatályát veszti az Itv. 8. §-ának (1) bekezdésében a „ , valamint az önálló orvosi tevékenység mûködtetési jogának
folytatását” szövegrész, 12. §-ának (5) bekezdésében a „folytatása és” szövegrész, 13. §-ának (7) bekezdésében a
„folytatása és” szövegrész és 17/A. §-ában az „öröklési és” szövegrész.

5. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
16. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 9. pontjának alpontok utáni
rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:]
[9. Szokásos piaci érték: az az ellenérték (a továbbiakban ideértve a kamatot is), amelyet független felek összehasonlítható
körülmények esetén egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének. Nem független felek között a szokásos piaci
érték az az ellenérték (ár, kamat), amelyet
a) független felek alkalmaznak az összehasonlítható termék, szolgáltatás értékesítésekor gazdaságilag összehasonlítható
piacon (összehasonlító módszer), vagy
b) a terméknek, szolgáltatásnak független fél felé, változatlan formában történõ értékesítése során alkalmazott
ellenértékbõl (árból) a viszonteladói költségek és a szokásos haszon levonásával határoznak meg (viszonteladási árak
módszere), vagy
c) a termék, a szolgáltatás szokásos haszonnal növelt közvetlen önköltségével határoznak meg (költség és jövedelem
módszer), vagy
d) független fél által az ügylet révén elért – megfelelõ vetítési alapra (bevétel, költség, tárgyi eszközök és nem anyagi javak)
vetített – ügyleti nyereség figyelembevételével állapítanak meg (ügyleti nyereségen alapuló módszer), vagy
e) a nem független felek az ügyletbõl származó összevont nyereségnek gazdaságilag indokolható alapon olyan arányban
történõ felosztásával határoznak meg, ahogy független felek járnának el az ügyletben (nyereség-megosztásos módszer),
vagy
f) egyéb módszerrel állapítanak meg, ha a szokásos piaci érték az a)–e) pont szerinti módszerek egyikével sem határozható
meg]
azzal, hogy szokásos haszon az a haszon, amelyet összehasonlítható tevékenységet végzõ független felek
összehasonlítható körülmények között elérnek, továbbá tõzsdén nem forgalmazott részvény, valamint vagyoni betét,
üzletrész és más hasonló, tagsági jogot megtestesítõ vagyoni részesedés szokásos piaci értéke – ha a magánszemély
ennek ellenkezõjét nem bizonyítja – a vagyoni részesedést kibocsátó jogi személynek, egyéb szervezetnek a vagyoni
részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerzõdés megkötésének, jogügylet létrejöttének napján ismert, a
beszámoló elfogadására jogosult szerve által már jóváhagyott beszámoló mérlegében kimutatott saját tõke
összegébõl a vagyoni részesedésre arányosan jutó rész, növelve a kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet olyan
kötelezettségének összegével, amely a vagyoni részesedéshez kapcsolódó jóváhagyott osztalék, részesedés címén a
vagyoni részesedés megszerzésekor még fennáll.”
(2) Az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Béren kívüli juttatásnak minõsül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak]
„a) személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ
üdülõben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelembõl az adóévben személyenként a minimálbér
összegét meg nem haladó rész;”
(3) Az Szja tv. 71. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Béren kívüli juttatásnak minõsül]
„a) a szakképzõ iskolai tanulónak, kötelezõ szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, valamint – ha a juttató a
volt munkáltató (annak jogutódja) – a nyugdíjban részesülõ magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, továbbá
az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának a juttató tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ üdülõben nyújtott
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üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelembõl az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem
haladó rész;”
(4) Az Szja tv. 71. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Béren kívüli juttatásnak minõsül]
„c) a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az
elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülõben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott
jövedelembõl az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;”
(5) Az Szja tv. 77/A. § (2) bekezdés kiegészül a következõ h) ponttal:
[Nem minõsül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély:]
„h) az értékpapírt visszterhes jogügylet keretében más magánszemélytõl szerezte, feltéve, hogy az ellenérték összege
(értéke) az értékpapír névértékét (névérték hiányában az értékpapír kibocsátójának jegyzett tõkéjébõl az értékpapírra
arányosan jutó rész összegét) eléri; e rendelkezés nem érinti e törvény adómentességet megállapító egyéb
rendelkezéseinek alkalmazhatóságát.”
17. §

Az Szja tv. 84/G. §-a kiegészül a következõ (6) bekezdéssel:
„(6) Az EGT-államban székhellyel rendelkezõ biztosítóval 2006. szeptember 1-jét megelõzõen megkötött biztosítási
szerzõdés alapján a biztosító által a magánszemély biztosított vagy kedvezményezett részére bármely jogcímen
kifizetett, juttatott nem adómentes bevétel (jövedelem) után az adó mértéke – más törvényi rendelkezéstõl, így
különösen az e törvény 65. §-ában és e §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól függetlenül – nulla százalék, feltéve, hogy
a biztosítási szerzõdés keretében 2006. augusztus 31-ét követõen díj fizetésére nem került sor. Az e feltételnek való
megfelelést a magánszemély a biztosító által kiállított olyan igazolással is bizonyíthatja, amely tartalmazza a
magánszemély családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, valamint a bevétel
összegét és pénznemét, továbbá a biztosító arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a biztosítási szerzõdés keretében
2006. augusztus 31-ét követõen díj fizetésére nem került sor.”

18. §

Az Szja tv. a következõ 84/Q. §-sal egészül ki:
„84/Q. § A 2011. október 1-jét megelõzõen üdülési csekk formájában megszerzett bevétel adókötelezettségére
e törvénynek a bevétel megszerzése idõpontjában hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

19. §

Az Szja tv. a következõ 84/R. §-sal egészül ki:
„84/R. § A 28. § (20)–(22) bekezdéseinek rendelkezéseit nem kell alkalmazni arra a jövedelemre, amelyre az adózó
legkésõbb 2012. december 31-ig a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 82. §-a szerinti szabályokat alkalmazza.”

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

(1) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(4) A mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel rendelkezõk, valamint az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel
rendelkezõ nem kamarai tagok könyvviteli szolgáltatási tevékenysége engedélyezésének és az engedély
visszavonásának, a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosultak nyilvántartásba vételének és a nyilvántartásból való
törlésének, a 152/B. § szerinti bejelentésnek és a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételének és a nyilvántartásból való törlésének, a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet kijelölésének, továbbá a
kötelezõ szakmai továbbképzésnek, a továbbképzés ellenõrzésének, a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására
jelentkezõ szervezetek akkreditációs eljárásának és a kreditpont-minõsítési eljárásnak a szabályait a Kormány
rendeletben állapítja meg.”
(2) Az Szt. 151. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély visszavonásával egyidejûleg a nyilvántartásból törölni kell azt a
természetes személyt,]
„a) aki a 152. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, és ezen mulasztását
nem tudja kimenteni,”
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(3) Az Szt. 151. § (8) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartása tartalmazza az engedéllyel rendelkezõk]
„i) szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítését.”
(4) Az Szt. 151. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy neve, születési neve,
anyja születési neve, regisztrálási száma, igazolványszáma, regisztrálási szakterülete, valamint hozzájárulása esetén
egyéb, a nyilvántartásban szereplõ adata nyilvános, azokról bárki tájékoztatást kaphat.”
21. §

Az Szt. 152. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„152. § (1) A könyvviteli szolgáltatást végzõk kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen tartani, fejleszteni,
a változásokból eredõ követelményekkel összhangba hozni. Ennek érdekében kötelezõ számukra a szakmai
továbbképzés.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést – ide nem értve a (3) bekezdés szerinti eseteket – a miniszter által akkreditált
szervezet, a miniszter által kreditpont-minõsítési eljárásban minõsített szakmai továbbképzési program alapján
végezheti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség a 151. § (4) bekezdés szerinti kormányrendeletben
meghatározott egyéb módon is teljesíthetõ.
(4) A továbbképzésen résztvevõkrõl a (2) bekezdés szerinti akkreditált szervezet nyilvántartást vezet, amely alapján a
151. § (4) bekezdésben hivatkozott kormányrendeletben meghatározott módon és az alábbi adattartalommal
megküldi a továbbképzési kötelezettség igazolásához szükséges adatokat a miniszternek:
a) az akkreditált szervezet sorszáma, neve, címe,
b) a résztvevõk adatai:
ba) regisztrálási szám,
bb) családi és utónév,
bc) születési családi és utónév,
bd) születési hely, idõ,
be) anyja születési családi és utóneve,
bf) nyilvántartásban szereplõ címe (irányítószám, helység, utca, házszám),
c) a képzés azonosítója és kreditpontértéke.”

22. §

Az Szt. 152/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„152/A. § A 151. § (5) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásért, a 152. § (2) bekezdése szerinti akkreditációs eljárásért,
valamint kreditpont-minõsítési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

23. §

(1) Az Szt. 177. §-a a következõ (18)–(19) bekezdésekkel egészül ki:
„(18) A könyvviteli szolgáltatást végzõk a 2011. évi továbbképzési kötelezettségüknek a 2011. április 1-jén
akkreditációval rendelkezõ szervezeteknél, a 2011. április 1-jén hatályos szabályok szerint lebonyolított
továbbképzések teljesítésével kötelesek eleget tenni.
(19) A 152. § alapján a 2011. évben kreditrendszerû továbbképzések teljesítésével megszerzett kreditpontok a
2012. évi továbbképzési kötelezettség vonatkozásában vehetõk figyelembe.”
(2) Az Szt. 177. §-a a következõ (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) E törvénynek az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény 25. §-ának
i) pontjával módosított 155. §-a (3) bekezdése a) pontját elõször a 2012. évben induló üzleti évrõl készített
beszámolóra kell alkalmazni.”
(3) Az Szt. 177. §-a a következõ (21) bekezdéssel egészül ki:
„(21) E törvénynek az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény 25. §-ának
j) pontjával módosított 155. §-a (3) bekezdése a) pontját elõször a 2014. évben induló üzleti évrõl készített
beszámolóra kell alkalmazni.”

24. §

(1) Az Szt. 178. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben szabályozza:]
„d) a mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel rendelkezõk, valamint az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel
rendelkezõ nem kamarai tagok könyvviteli szolgáltatási tevékenysége engedélyezésének és az engedély
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visszavonásának, a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosultak nyilvántartásba vételének és a nyilvántartásból való
törlésének, a 152/B. § szerinti bejelentésnek és a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételének és a nyilvántartásból való törlésének részletes szabályait, a nyilvántartásba vételt végzõ szervezet kijelölését,
a kötelezõ szakmai továbbképzés és a szakmai továbbképzés ellenõrzésének részletes szabályait, továbbá a
továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jelentkezõ szervezetek akkreditációs eljárásának és a
kreditpont-minõsítési eljárásnak a részletes szabályait;”
(2) Az Szt. 178. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg a könyvviteli szolgáltatást végzõk
nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplõ adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért,
továbbá a továbbképzõ szervezetek akkreditációs eljárásáért és a kreditpont-minõsítési eljárásért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjat és a díj megfizetésének részletes szabályait.”
25. §

Az Szt.
a) 150. § (4) bekezdésében, a 151. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdésében, (5) bekezdésének felvezetõ
szövegében és (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „képesítéssel” szövegrészek helyébe a „szakképesítéssel”
szöveg,
b) 151. § (1) bekezdés a) pontjában, 151. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 151. § (8) bekezdés e) pontjában és
(12) bekezdésében a „képesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés” szöveg,
c) 151. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában és 151. § (8) bekezdés c) pontjában a „lakcímét vagy levelezési címét,”
szövegrész helyébe a „lakcímét és levelezési címét,” szöveg,
d) 151. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „képesítésnél” szövegrész helyébe a „szakképesítésnél” szöveg,
e) 151. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában és 151. § (8) bekezdés e) pontjában a „képesítésnek” szövegrész
helyébe a „szakképesítésnek” szöveg,
f) 151. § (5) bekezdés a) pont ae) alpontjában és 151. § (8) bekezdés g) pontjában a „pénzügyi, ellenõrzési”
szövegrész helyébe „pénzügyi vagy ellenõrzési” szöveg,
g) 151. § (9) bekezdés c) pontjában a „képesítéseket” szövegrész helyébe a „szakképesítéseket” szöveg,
h) a 151. § (11) bekezdésében „a Hivatalos Értesítõben” szövegrész helyébe „az egységes Kormányzati Portálon”
szöveg,
i) 155. § (3) bekezdés a) pontjában a „100 millió forintot” szövegrész helyébe „200 millió forintot” szöveg,
j) 155. § (3) bekezdés a) pontjában a „200 millió forintot” szövegrész helyébe „300 millió forintot” szöveg
lép.

7. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása
26. §

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az ügyfél kérelmére indított kamarai hatósági eljárásért – a (2)–(4) bekezdés kivételével – az ügyfélnek a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara központi számlájára igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. Az igazgatási
szolgáltatási díj a kamara bevétele.
(2) Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni
a) a kamarai tagsági viszony, valamint a könyvvizsgáló cég engedélye megszûnésének megállapításáért,
b) a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég 49. § szerinti minõsítésének visszavonásáért,
c) a harmadik országbeli könyvvizsgálók és a harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékébõl történõ
törlésért,
d) a könyvvizsgáló jelöltek névjegyzékébõl való törlésért
indított kamarai hatósági eljárásért.
(3) Az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki egyéni vállalkozóként kéri a 35. § szerinti eljárás lefolytatását, mentesül ezen
eljárás tekintetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alól.
(4) A könyvvizsgáló cégként nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó az 50. § (3) bekezdés szerinti eljárás tekintetében
mentesül az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alól.
(5) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj összege természetes személy ügyfelek esetén 25 000 forint,
gazdálkodó szervezetek (szervezetek) esetén 50 000 forint.
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(6) Az elsõfokú döntés ellen benyújtott fellebbezés díjköteles, melynek díja az (5) bekezdés szerinti igazgatási
szolgáltatási díjak 50%-a.
(7) A díjfizetés tárgyára az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és
(3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének elsõ
mondatában, a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített állami adóhatóság helyett a kamarát, az illeték helyett díjat kell
érteni.”
27. §

A Kkt. a következõ 208/B. §-sal egészül ki:
„208/B. § (1) Az az egyéni vállalkozó, aki 2008. január 1-jén – a Kkt. elõírásai alapján – a kamara tagja volt,
2008. január 1-jétõl az e törvény 35. §-a szerint engedélyezett könyvvizsgáló cégnek minõsül.
(2) Az (1) bekezdés szerint engedélyezett könyvvizsgáló cég 2008. január 1-jétõl az e törvény 50. § (3) bekezdése
szerint megszerzett minõsítéssel rendelkezõ könyvvizsgáló cégnek minõsül azon minõsítések vonatkozásában,
amelyekkel a könyvvizsgáló cégként nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó 2008. január 1-jén rendelkezett.
(3) A kamara az (1)–(2) bekezdésben foglaltak végrehajtásához szükséges hatósági eljárásokat hivatalból folytatja le.”

8. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása
28. §

29. §

(1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 69/B. §
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A mérlegfõösszege tekintetében legalább öt százalék piaci részesedéssel rendelkezõ hitelintézetek javadalmazási
bizottságot állítanak fel, amely felügyeli a kockázatkezelésért és a jogszabályoknak történõ megfelelésért felelõs
vezetõ javadalmazását, valamint elõkészíti a javadalmazásra vonatkozó döntéseket a részvényesek, a befektetõk és a
hitelintézetben érdekelt egyéb felek hosszú távú érdekeinek figyelembevételével.”
(2) A Hpt. 69/B. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A javadalmazási bizottság elnöke és tagjai az igazgatóság olyan tagjai közül kerülnek ki, akik az érintett
hitelintézetben nem látják el szervezeti egység vezetését. Ha a hitelintézet igazgatóságában nincs legalább három
olyan igazgatósági tag, aki nem látja el szervezeti egység vezetését, akkor a javadalmazási bizottságban a felügyelõ
bizottság független tagjai is részt vehetnek.”
(3) A Hpt.
a) 14. § (1) bekezdés r) pontjában az „alapvetõ kölcsöntõkéje és járulékos kölcsöntõkéje” szövegrész helyébe az
„alapvetõ kölcsöntõkéje, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tõkéje és járulékos kölcsöntõkéje” szöveg,
b) 74/A. § (1) bekezdésében az „alapvetõ kölcsöntõke, alárendelt kölcsöntõke” szövegrész helyébe az „alapvetõ
kölcsöntõke, vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tõke, alárendelt kölcsöntõke” szöveg,
c) 76. § (5) bekezdésében az „5. számú melléklet 19. pontjában” szövegrész helyébe az „5. számú melléklet
31. pontjában” szöveg,
d) 234/B. § c) pontjában a „2011. május 31-tõl” szövegrész helyébe a „2011. augusztus 31-tõl” szöveg
lép.
Hatályát veszti a Hpt. 219/D. § (1) bekezdés a) pontjának a „[68. § (3) bekezdés]” szövegrésze.

9. A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
30. §

(1) A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a befektetési szolgáltatási tevékenységet végzõ vagy kiegészítõ
szolgáltatást nyújtó hitelintézetre – a 8. § (5) bekezdése, 13. §, 15–16. §, 22. § (1)–(3) bekezdése, 25. § (1) bekezdése,
37–39. §, 60. §, 97–99. §, 100. § (1) bekezdés e) pont, 105–107. §, 121. §, 124–139. § és 4. melléklet kivételével –
a befektetési vállalkozásra elõírt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol a rendelkezés befektetési vállalkozást
említ, ott hitelintézetet kell érteni.”
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(2) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 79. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban]
„79. multilaterális kereskedési rendszer: olyan kereskedési rendszer, amely harmadik felek pénzügyi eszközökre
irányuló, vételi és eladási szándékát hozza össze megkülönböztetésmentes módon, szerzõdést eredményezve,”
(3) A Bszt. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás a szervezetén belül az egyes szervezeti egységeket és az ezek mûködésére és eljárására
vonatkozó szabályzatokat úgy alakítja ki, hogy biztosítsa szervezeti egységeinek és szervezeti megoldásainak
megfelelõségét és hatékonyságát, beleértve a hiányosságok kezelésére vonatkozó intézkedéseket, valamint hogy a
létrejövõ szervezeti felépítés és annak mûködése – összhangban a befektetési vállalkozás méretével,
tevékenységének jellegével és összetettségével –
a) lehetõvé tegye az 5. §-ban foglalt tevékenységek és feladatok független végzését, illetõleg ellátását, ideértve az
ehhez szükséges hatáskörök világos és következetes elkülönítését,
b) biztosítsa, hogy az egyes szervezeti egységek vezetõi ne legyenek alá- vagy fölérendeltségi, illetve utasítási
viszonyban egymással, csökkentve ezzel a visszaéléshez vezetõ személyi érdek-összefonódás lehetõségét,
c) az információhoz való hozzáférést csak a jogosultak számára tegye lehetõvé, csökkentve ezzel a belsõ, üzletvitel
során keletkezõ információval való visszaélés lehetõségét,
d) átlátható legyen,
e) erõsítse a folyamatba épített ellenõrzést és lehetõvé tegye ennek során az objektív megítélést,
f) biztosítsa, hogy a vállalkozás vezetõ állású személyei és alkalmazottai a felelõsségi körük megfelelõ ellátása
érdekében a követendõ eljárásokat ismerjék,
g) biztosítsa a vállalkozás különbözõ szintjei közötti hatékony jelentéstételt és információáramlást.”
(4) A Bszt. 61. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítõ szolgáltatása keretében az
ügyféllel kötött szerzõdés teljesítése, illetve az ügyfél megbízásának végrehajtása során mindenkor a jogszabályokban
foglaltaknak, a szakma szabályainak megfelelõen, tisztességes és hatékony módon, az ügyfél érdekeivel összhangban
jár el.”
(5) A Bszt. 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti legkedvezõbb végrehajtás megítéléséhez a befektetési vállalkozás a következõ
szempontokat vizsgálja:
a) a megbízás tárgyát képezõ pénzügyi eszköz árát (nettó ár),
b) a megbízás költségét,
c) a megbízás végrehajtásának idõigényét,
d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínûségét, és
e) a megbízás nagyságrendjét.”
(6) A Bszt. 62. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben felsorolt tényezõk fontosságának meghatározásánál a befektetési vállalkozás a következõ
szempontokat vizsgálja:
a) a megbízás tárgyát képezõ pénzügyi eszköz tulajdonságait,
b) a megbízás természetét,
c) az ügyfél 47–49. § szerinti minõsítését, és
d) azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyzõ vagy egyéb más, a
likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli
személy vagy szervezet (a továbbiakban: végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható.”
(7) A Bszt. 63. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A befektetési vállalkozás a megbízás ügyfél számára következetesen legkedvezõbb végrehajtása érdekében követendõ
szabályokról szabályzatot (a továbbiakban: végrehajtási politika) készít, amely tartalmazza]
„b) azon feltételeket, amelyek – a 62. § (2) és (2a) bekezdésében foglaltakkal összhangban – befolyásolják a megbízás
végrehajtási helyszínének megválasztását és az eljárást, amelyben a befektetési vállalkozás a feltételek mentén a
döntését meghozza,”
(8) A Bszt. 68. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A befektetési vállalkozás tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a (6) bekezdés b) pontjának alkalmazása érdekében
jogában áll kérelemmel fordulni a befektetési vállalkozáshoz.”

23108

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 81. szám

(9) A Bszt. 182. § (1) bekezdésében a „2011. május 31-tõl” szövegrész helyébe a „2011. augusztus 31-tõl” szöveg lép.
(10) A Bszt. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
31. §

(1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a a következõ új (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008.
szeptember 30-át követõen keletkezett.”
(2) Az Art. 132/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggõ nyilvántartási kötelezettségrõl szóló külön jogszabály szerinti
nyilvántartás (egyszerûsített nyilvántartás) készítésére nem kötelezett adózók – kivéve azt az adózót, amelyben az
állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással – a szokásos piaci ár megállapítására irányuló
kérelmet nem terjeszthetnek elõ.”
(3) Az Art. 132/B. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A kérelmet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggõ nyilvántartási kötelezettségrõl szóló külön jogszabály
szerinti nyilvántartással megegyezõ tartalommal adótanácsadó, adószakértõ, okleveles adószakértõ vagy ügyvéd
ellenjegyzésével, három példányban kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az
elõterjesztõ nyilatkozatát arról, hogy a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak.”
(4) Az Art. a következõ új 187. §-sal egészül ki:
„187. § E törvénynek az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel
megállapított 36/A. § (9) bekezdését a hatálybalépést követõen teljesítendõ kifizetésekre kell alkalmazni.”

11. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2010. évi CLIII. törvény módosítása
32. §

(1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: MódTv.) 82. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó esetben a kijelölt hitelintézet a magánszemély adózó nyilatkozatában
feltüntetett, de legfeljebb a (7) bekezdésben foglaltak szerint igazolt összeg után az adót a nyilatkozat közlését követõ
8 napon belül, de legkorábban a fedezetére szolgáló összegnek a nála vezetett számlán történõ jóváírásának napján
megállapítja és levonja, továbbá a következõ hónap 12. napjáig – a magánszemély adózó bármely azonosító adatának
feltüntetése nélkül – megfizeti és magánszemélyhez nem köthetõ személyijövedelemadó-kötelezettségként havi
adóbevallásában bevallja. A kijelölt hitelintézet a magánszemély adózó adókötelezettségének a (4) bekezdés szerinti
teljesítésérõl az adó levonását követõen igazolást állít ki a magánszemély adózó részére.
(6) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó esetben a kijelölt hitelintézet a nála vezetett számlán jóváírt összeg, de legfeljebb
a magánszemély adózó nyilatkozatában feltüntetett, a (7) bekezdésben foglaltak szerint igazolt összeg után az adót a
nyilatkozat közlését követõ 8 napon belül, de legkorábban az alapjául szolgáló összegnek a nála vezetett számlán
történõ jóváírásának napján megállapítja és levonja, továbbá a következõ hónap 12. napjáig – a magánszemély adózó
bármely azonosító adatának feltüntetése nélkül – megfizeti és magánszemélyhez nem köthetõ
személyijövedelemadó-kötelezettségként havi adóbevallásában bevallja. A kijelölt hitelintézet a magánszemély
adózó adókötelezettségének a (4) bekezdés szerinti teljesítésérõl az adó levonását követõen igazolást állít ki a
magánszemély adózó részére.”
(2) A MódTv. 82. §-a (7) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kijelölt hitelintézet – kivéve az (1) bekezdés második mondatának hatálya alá tartozó esetet – köteles megvizsgálni,
hogy a külföldi számlán (bankszámlán, értékpapírszámlán, befektetési számlán, biztosítási számlán), az onnan átutalt
(nyilatkozatban szereplõ) pénzeszköz vagy annak megfelelõ pénzügyi eszköz legkésõbb 2011. április 30-áig
rendelkezésre állt.”
(3) A MódTv. 82. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A magánszemély adózó (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát az 1. számú mellékletben meghatározott tartalommal
teszi meg a kijelölt hitelintézet részére. A kijelölt hitelintézet az (5)–(6) bekezdés szerinti igazolást a 2. számú
mellékletben meghatározott tartalommal állítja ki a magánszemély adózó részére.”
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A MódTv. kiegészül a következõ 83/A. §-sal:
„83/A. § (1) A kijelölt hitelintézet az adózó által a 3. számú mellékletben meghatározott tartalommal legkésõbb
2012. december 31-én megtett nyilatkozat alapján az adózó részére a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú
igazolást állít ki, ha megállapítja, hogy az igazolás kiállításának a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint nincs akadálya.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás kiállításának feltétele, hogy az adózó az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatához olyan
szerzõdést mellékel, amelyre vonatkozóan a következõ feltételek együttesen teljesülnek:
a) a szerzõdést a felek legkésõbb 2012. június 30-án írásban megkötötték;
b) a szerzõdés tárgya kedvezményezett eszköz visszterhes átruházása (adásvétele) a felek között;
c) a szerzõdésben félként nem vesz részt sem olyan természetes személy, aki a Gazdasági Együttmûködési és
Fejlesztési Szervezettel együtt nem mûködõ állam állampolgára, sem olyan jogi személy, egyéb szervezet, amelynek
székhelye ilyen államban található;
d) a kedvezményezett eszközt a szerzõdés szerint átruházó fél a kedvezményezett eszközt a szerzõdés szerint
megszerzõ belföldi illetõségû magánszemély, közeli hozzátartozója, élettársa által, vagy a kedvezményezett eszközt a
szerzõdés szerint megszerzõ gazdasági társaság tagja, részvényese, annak közeli hozzátartozója, élettársa által
ellenõrzött külföldi társaság;
e) a kedvezményezett eszközt a szerzõdés szerint megszerzõ fél belföldi illetõségû magánszemély, vagy belföldi
székhelyû, a cégjegyzékbe már bejegyzett olyan gazdasági társaság, amelynek valamennyi tagja, részvényese mind a
szerzõdés megkötésének, mind teljesítésének idõpontjában belföldi illetõségû magánszemély, valamint amely sem a
szerzõdés megkötésének, sem teljesítésének idõpontjában nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás vagy
csõdeljárás alatt;
f) a kedvezményezett eszköz szerzõdés szerinti ellenértékének (vételárának) teljesítése kizárólag a kijelölt hitelintézet
által vezetett bankszámla megterhelésével történhet;
g) a kedvezményezett eszköz szerzõdés szerinti ellenértékének (vételárának) teljesítése (a kijelölt hitelintézet által
vezetett bankszámla megterhelése), valamint a kedvezményezett eszköz átruházása (birtokba vétele) 2012. december
31-éig megtörténik;
h) a szerzõdés megfelel az 5. számú melléklet szerint meghatározott valamennyi feltételnek.
(3) A kijelölt hitelintézet az (1) bekezdés szerinti igazolást a nyilatkozathoz mellékelt szerzõdés szerint a
kedvezményezett eszközt megszerzõ fél nyilatkozata alapján, a kedvezményezett eszköz szerzõdés szerinti
ellenértékének (vételárának) teljesítését követõ 8 napon belül állítja ki. A hitelintézet az igazolást a nyilatkozattévõ
nevére állítja ki, ha azonban a nyilatkozatot gazdasági társaság tette, akkor – a nyilatkozattévõ kérelmére – igazolást
állít ki minden olyan természetes személy nevére is, amely a nyilatkozattétel napján e gazdasági társaság tagja,
részvényese volt.
(4) A kijelölt hitelintézet által kiállított igazolás alapján:
a) a szerzõdést úgy kell tekinteni, hogy nem ellentétes a rendeltetésszerû joggyakorlás elvével, valamint annak
tartalmát a felek által meghatározott tartalmától eltérõen nem lehet minõsíteni (így különösen nem minõsíthetõ
színlelt szerzõdésnek);
b) a szerzõdés szerinti ellenértéket úgy kell tekinteni, hogy megfelel a szokásos piaci árnak, szokásos piaci értéknek;
c) a szerzõdés teljesítése – a (8)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – közteherrel összefüggõ adómegállapítási,
-fizetési, -bevallási, adatszolgáltatási, bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettséget nem eredményez (így különösen
a szerzõdés szerinti ellenérték és a kedvezményezett eszköznek a szerzõdés keretében történõ megszerzése mentes a
(8)–(9) bekezdés hatálya alá nem tartozó közteher alól);
d) közteher-fizetési, vagy közteherrel összefüggõ más adókötelezettség, valamint az adózás rendjérõl szóló
törvényben meghatározott jogkövetkezmény – a (8)–(10) bekezdésben megállapított kivétellel – nem állapítható meg
1. bevételnek, jövedelemnek, nyereségnek, vagyoni értéknek, eszköznek, forrásnak a kedvezményezett eszközt
átruházó fél részére a szerzõdés teljesítésének napját tartalmazó adóévben (üzleti évben) vagy bármely korábbi
adóévben (üzleti évben) történõ juttatására tekintettel vagy azzal összefüggésben,
2. a kedvezményezett eszközt átruházó fél által a szerzõdés teljesítésének napját tartalmazó adóévben (üzleti évben)
vagy bármely korábbi adóévben (üzleti évben) megszerzett, birtokolt vagy egyébként rendelkezésére álló bevételre,
jövedelemre, nyereségre, vagyoni értékre, eszközre, forrásra tekintettel vagy azzal összefüggésben,
3. a kedvezményezett eszközt átruházó féllel a szerzõdés teljesítésének napját tartalmazó adóévben (üzleti évben)
vagy bármely korábbi adóévben (üzleti évben) fennálló jogviszonyra tekintettel vagy azzal összefüggésben,
így különösen az átruházó jogi személy, egyéb szervezet saját tõkéje, valamint az annak terhére kifizetett, juttatott
(fizetendõ, juttatandó) összeg nem képezi adózó bevételét, jövedelmét, nyereségét (adózás elõtti eredményét)
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terhelõ közteher (így különösen a társasági adó és a személyi jövedelemadó) alapját sem a szerzõdés teljesítésének
napját tartalmazó adóévben (üzleti évben), sem bármely korábbi adóévben (üzleti évben);
e) büntetõeljárás nem indítható, valamint büntetõjogi felelõsség nem állapítható meg olyan okirat kiállítása vagy
felhasználása, valamint olyan pénzügyi mûvelet, számviteli kötelezettség és közteherrel összefüggõ adókötelezettség
alapján, amely a d) pont hatálya alá tartozó bevétellel, jövedelemmel, nyereséggel, vagyoni értékkel, eszközzel vagy
forrással összefüggõ cselekményhez, jogügylethez, jogviszonyhoz kapcsolódik.
(5) Ha a nyilatkozattévõ adózó által a (2) bekezdés szerinti szerzõdés keretében fizetett ellenérték nem haladja meg a
nyilatkozat megtételének napját követõen, de még az ellenérték teljesítését megelõzõen a kijelölt hitelintézet által
vezetett bankszámlán jóváírt pénzösszeget, akkor a hitelintézet által kiállított igazolás bizonyítja, hogy az abban
feltüntetett kedvezményezett eszköz megszerzésének forrásául nem eltitkolt (be nem vallott) jövedelem szolgált.
Erre vonatkozóan az adóhatóság az ellenõrzés során kizárólag a kijelölt hitelintézet által kiállított igazolás, valamint
– a kedvezményezett eszközt a szerzõdés szerint megszerzõ fél (adózó) esetében – a kedvezményezett eszköz
legkésõbb 2012. december 31-én történõ megszerzését (birtokba vételét) igazoló hatósági határozat, más közokirat
vagy teljes bizonyító erejû magánokirat, cégbírósági bejegyzés, részvénykönyvi bejegyzés, forgalmi engedély
közjegyzõ által hitelesített másolata, részvény adásvételi szerzõdés bemutatását kérheti az adózótól. A (4) bekezdés
d) pontjában foglaltak a nyilatkozattévõ adózót nem mentik fel az alól, hogy ellenõrzése során az adózott jövedelme
összegét igazoló okirattal (így különösen már benyújtott adóbevallással, kifizetõ által kiállított igazolással) bizonyítsa,
hogy a kijelölt hitelintézet által vezetett bankszámlán jóváírt pénzösszegre adózott (el nem titkolt) jövedelme
fedezetet nyújtott.
(6) A kedvezményezett eszközt megszerzõ természetes személy jövedelmének kiszámításánál nem kell bevételként
figyelembe venni az általa a szerzõdés mindkét fél általi teljesítését követõen, de legkésõbb 2013. január 31-én a másik
féltõl bármely jogcímen – a kijelölt hitelintézet által vezetett bankszámlán történõ jóváírással – megszerzett
pénzösszegbõl a szerzõdés alapján õt terhelõ ellenérték összegét meg nem haladó, a kijelölt hitelintézet által a
6. számú mellékletben meghatározott tartalommal a pénzösszeg jóváírását követõ 8 napon belül kiállított igazolásban
feltüntetett részt.
(7) A kedvezményezett eszközt megszerzõ gazdasági társaság társaságiadó-alapjának megállapításánál a vállalkozási
tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minõsül az általa a szerzõdés keretében a másik fél részére
fizetett, a kijelölt hitelintézet által kiállított igazolásban szereplõ összeget meg nem haladó ellenérték alapján
elszámolt költség, ráfordítás.
(8) A (4) bekezdés c) pontja nem mentesít a következõ közterheknek az irányadó jogszabályban elõírt megfizetése,
valamint azokkal összefüggõ adókötelezettségeknek az erre irányadó jogszabályban meghatározott teljesítése alól:
a) vám;
b) általános forgalmi adó;
c) regisztrációs adó;
d) eljárási illeték;
e) igazgatási és bírósági szolgáltatási díj.
(9) A (4) bekezdés c) pontjában foglaltak – ha a kedvezményezett eszköz nem részesedés – a visszterhes
vagyonátruházási illeték megfizetése alóli mentességet csak akkor eredményeznek, ha az illeték kiszabása érdekében
tett bejelentéséhez az adózó mellékeli a kijelölt hitelintézet által a nevére kiállított, az (1) bekezdés szerinti igazolást.
(10) A (4) bekezdés d) pontjában foglaltak olyan adómegállapítási idõszak tekintetében, amelyre vonatkozóan az
adóbevallás benyújtása, az adóhatósági adómegállapítás alapjául szolgáló bejelentés, nyilatkozat megtétele
2011. július 1-jét megelõzõen megtörtént, nem teszik lehetõvé a közteher alapjának vagy fizetendõ összegének
utólagos (így különösen önellenõrzés keretében történõ) módosítását. Az adózó által a (7) bekezdés hatálya alá nem
tartozó jogcímen a kedvezményezett eszközt átruházó fél részére 2011. április 30-át követõen teljesített ellenérték
alapján – a (4) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérõen – közteher alapja vagy fizetendõ összege kizárólag a
közterhet megállapító jogszabály rendelkezései szerint csökkenthetõ.
(11) E § alkalmazásában:
a) kedvezményezett eszköz:
1. a belföldön fekvõ ingatlan,
2. a belföldön fekvõ ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog, haszonélvezeti jog, használat joga és bérleti jog,
3. az olyan jármû, légi jármû, vízi jármû és szállítás céljára szolgáló felszerelés, amelynek tulajdonosát közhiteles
nyilvántartás bizonyítja,
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4. a részesedés, kivéve, a tõkepiacról szóló törvény szerinti tõzsdére bevezetett értékpapírnak minõsülõ részesedést
(így különösen az ilyen részvényt);
b) kijelölt hitelintézet: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozatával a 82. § (4) bekezdése szerint kijelölt
olyan hitelintézet, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére írásban bejelenti, hogy az (1) bekezdés
szerinti eljárás lefolytatásában részt vesz; a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján folyamatosan
közzéteszi azoknak a hitelintézeteknek az elnevezését, amelyek e bejelentést megtették;
c) közteher: az adó, a járulék, az illeték, a hozzájárulás, valamint minden más hasonló, jogszabályon alapuló, az
államháztartás valamely alrendszerének bevételét képezõ fizetési kötelezettség;
d) részesedés: a belföldi székhelyû jogi személlyel, egyéb szervezettel fennálló, átruházható (átengedhetõ) tagi,
részvényesi jogviszony (ilyennek minõsül különösen a közkereseti társaság és a betéti társaság esetében a társasági
részesedés, korlátolt felelõsségû társaság esetében az üzletrész, valamint részvénytársaság esetében a részvény);
e) saját tõke: a számvitelrõl szóló törvény rendelkezései szerint ilyenként meghatározott vagy annak megfelelõ forrás
(ideértve különösen az adózott eredményt és az eredménytartalékot), növelve a jóváhagyott osztalék alapján a taggal,
részvényessel szemben fennálló kötelezettség összegével.”
34. §

A MódTv. kiegészül a következõ 83/B. §-sal:
„83/B. § (1) A 82–83/A. § alkalmazásában valamely személy által ellenõrzött külföldi társaságnak minõsül a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott olyan ellenõrzött külföldi társaság, amelyben e személy
– közvetlenül vagy közvetve – a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 10 százalékával, vagy a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával meghatározó befolyással rendelkezik, továbbá a külföldi
székhelyû olyan jogi személy, egyéb szervezet, amely felett az említett személy olyan módon gyakorol ellenõrzést,
irányítást, amelyet a 82. § (4)–(6) bekezdésében, a 83. § (5) bekezdésében, illetõleg a 83/A. § (2) bekezdésének
g) pontjában meghatározottak teljesítése igazol, és ezért azt az adózó más módon nem köteles bizonyítani.
(2) A 82–83/A. § alkalmazásában belföldi illetõségû magánszemélynek minõsül a személyi jövedelemadóról
szóló törvény rendelkezései szerint belföldi illetõségû magánszemélynek minõsülõ természetes személy.
Az adóigazolvánnyal vagy ideiglenes adóigazolvánnyal igazolt adóazonosító jellel rendelkezõ magyar állampolgárt
belföldi illetõségû magánszemélynek kell tekinteni, kivéve, ha ennek ellenkezõjét az illetõsége szerinti külföldi állam
adóhatósága által kiállított okirat magyar nyelvû szakfordításáról készült másolattal bizonyítja.
(3) A 82. § (9) bekezdésének a) pontjában és a 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak 2010-ben és 2011-ben
különösen irányadók az Szja tv. 28. §-ának (20)–(22) bekezdésének 2010. december 31-én hatályos rendelkezései
szerinti jövedelemre, amelyre vonatkozóan utólagos adómegállapítás nem tehetõ, mivel e jövedelemmel összefüggõ
valamennyi adókötelezettségét a magánszemély adózó a 82. § (4) bekezdésében, illetõleg a 83. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint már teljesítette.
(4) A kijelölt hitelintézet az e törvényben meghatározott feladata ellátásával összefüggésben minden olyan
ellenõrzést, vizsgálatot köteles elvégezni, amelyre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály
kötelezi. Ha közigazgatási hatóság vagy közhatalmat gyakorló más szerv a kijelölt hitelintézetet az e törvényben
meghatározott feladata ellátásához kapcsolódó számlával összefüggõ tény, adat, körülmény tekintetében
adatszolgáltatásra kötelezi, a kijelölt hitelintézet e kötelezettségét kizárólag azzal teljesíti, hogy nyilatkozatot tesz
arról, hogy a számlával kapcsolatban e törvény rendelkezései szerinti igazolást állított ki.
(5) A 82. § és a 83/A. § hatálya alá tartozó esetben, ha a kijelölt hitelintézet az igazolást kiállította, a 83. § hatálya alá
tartozó esetben, ha az adózó az állami adóhatósághoz a bejelentést az elõírt határidõben megtette, úgy kell tekinteni,
hogy az érintett jövedelem megszerzése 2007. január 1-jét megelõzõen történt; az ellenõrzés tekintetében
e rendelkezés irányadó a kijelölt hitelintézet által e törvény rendelkezései szerint kiállított vagy e törvény szerinti
eljárása során megvizsgált iratok tekintetében is.
(6) Ha e törvénynek az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított
hatályos rendelkezése az adózó számára kedvezõbb feltételt vagy jogkövetkezményt állapít meg, mint az igazolás
kiállításának idõpontjában hatályos rendelkezés szerinti feltétel, illetõleg jogkövetkezmény, akkor a feltételnek való
megfelelést, illetõleg a jogkövetkezményt az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi
XCVI. törvénnyel megállapított hatályos rendelkezések szerint kell elbírálni.
(7) Ha az adózó az ellenõrzés során arra hivatkozik, hogy a 82–83/A. §-ban meghatározottak szerint jár el, akkor az
adóhatóság az ellenõrzést felfüggeszti, és ezzel egyidejûleg felhívja az adózót arra, hogy a kijelölt hitelintézet által a
82. § (5)–(6) bekezdésében vagy a 83/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti kiállított igazolást 60 napon belül
mutassa be, vagy a 83. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti bejelentését 60 napon belül tegye meg. Az igazolás
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bemutatásának, illetõleg a bejelentés megtételének a napjával, de legkésõbb az említett határidõ leteltét követõ
nappal az adóhatóság az eljárás felfüggesztését megszünteti, továbbá az igazolás bemutatása, illetõleg a bejelentés
megtétele esetén az ellenõrzést a 82. § (9)–(10) bekezdésében, a 83/A. § (4), (7)–(10) bekezdésében, illetõleg a 83. §
(2)–(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével folytatja le.”
35. §

36. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A MódTv. 82. § (1) bekezdésében a „2010. október 31.” szövegrész helyébe a 2011. április 30.” szöveg lép.
A MódTv. 82. § (2) bekezdés b) pontjában a „2010. október 31-ig” szövegrész helyébe a „2011. április 30-ig” szöveg lép.
A MódTv. 82. § (4) bekezdésében a „2011. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-ig” szöveg lép.
A MódTv. 83. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a „2010. vagy 2011. adóévben belföldön bejegyzett
gazdasági társaságban szerez” szövegrész helyébe a „belföldön bejegyzett gazdasági társaságban 2010-ben,
2011-ben vagy 2012-ben szerez” szöveg, 83. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 83. § (3) és (5) bekezdésében
a „2011. december 31.” szövegrész helyébe „2012. december 31.” szöveg lép.
(5) A MódTv. 82. § (9) bekezdésében a „sem e magánszeméllyel, sem e vonatkozásban érintett közeli hozzátartozójával,
élettársával szemben,” szövegrész, valamint a MódTv. 83. § (6) bekezdése hatályát veszti.
A MódTv. kiegészül e törvény 3–8. mellékletében meghatározott mellékletekkel.

12. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságáról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása
37. §

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságáról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 2. § c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„[Az MFB Zrt. feladata, hogy a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság,
a célszerûség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelõen – a Kormány közép- és
hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési
források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen]
c) a magyarországi székhelyû gazdálkodó szervezetek – ezen belül elsõdlegesen a kis- és középvállalkozások, valamint
törvénnyel létrehozott – elkülönített állami pénzalapnak nem minõsülõ – vagyonkezelést is végzõ pénzalapok,
továbbá a mezõgazdasági õstermelõk és a családi gazdálkodók tevékenységének hitel- és tõkefinanszírozásában;”

38. §

Az MFB tv. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az MFB Zrt. csak
a) a (2) bekezdésben meghatározott hitelhez, illetõleg kölcsönhöz,
b) támogatáshoz,
c) ajánlattételhez,
d) szolgáltatás nyújtásához,
e) vállalkozási szerzõdéshez
kapcsolódóan vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.”

39. §

Az MFB tv. 1. számú melléklete helyébe e törvény 9. melléklete lép.

13. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosítása
40. §

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.)
10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A 2011. év során a MÁV Start Zrt. 5000,0 millió forint összeghatár alatt az államháztartásért felelõs miniszter és
a közlekedésért felelõs miniszter együttes jóváhagyásával, 5000,0 millió forint és 5000,0 millió forint összeghatár felett
a Kormány jóváhagyásával jogosult
a) hitel, kölcsön felvételére,
b) garancia és kezesség vállalására,
c) értékpapír vásárlására,
d) váltó kibocsátására és elfogadására,
e) kötvény kibocsátására,
f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerzõdés kötésére.
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(2) A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik.
(3) Az (1) bekezdésben szereplõ gazdasági társaságok adósságállománya – ide nem értve az 57. § szerint kapott hitelt –
csak a Kormány jóváhagyásával haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti korlátozások mindaddig vonatkoznak e gazdasági társaságokra, amíg – közvetlen
vagy közvetett – többségi állami tulajdonban vannak.”

14. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény
módosítása
41. §

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésnek a felügyelõ bizottság létszámkorlátjára vonatkozó rendelkezését nem kell alkalmazni olyan
közhasznú szervezetnek minõsülõ jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit gazdasági társaság esetében, amely
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény alapján megszüntetett alapítvány (közalapítvány) céljainak megvalósítására, feladatának további
ellátására az állami alapító többségi részesedésének biztosításával jött létre.”

15. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása
42. §

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú melléklete „Nem állami fõiskolák” alcíme helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[1. számú melléklet a 2005. évi CXXXIX. törvényhez
A Magyar Köztársaság államilag elismert felsõoktatási intézményei]
„Nem állami fõiskolák
A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola, Budapest
Adventista Teológiai Fõiskola, Pécel
Általános Vállalkozási Fõiskola, Budapest
Apor Vilmos Katolikus Fõiskola, Vác
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola, Budapest
Budapest Kortárstánc Fõiskola, Budapest
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest
Egri Hittudományi Fõiskola, Eger
Esztergomi Hittudományi Fõiskola, Esztergom
Gábor Dénes Fõiskola, Budapest
Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola, Szeged
Golgota Teológiai Fõiskola, Vajta
Gyõri Hittudományi Fõiskola, Gyõr
Harsányi János Fõiskola, Budapest
IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola, Budapest
Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár
Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája, Tatabánya
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, Budapest
Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola, Pécs
Pünkösdi Teológiai Fõiskola, Budapest
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola, Budapest
Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak
Sola Scriptura Teológiai Fõiskola, Budapest
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola, Nyíregyháza
Szent Bernát Hittudományi Fõiskola, Zirc
Szent Pál Akadémia, Budapest
Tomori Pál Fõiskola, Kalocsa
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Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola, Veszprém
Wekerle Sándor Üzleti Fõiskola, Budapest
Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola, Budapest
Zsigmond Király Fõiskola, Budapest"

16. A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása
43. §

A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Állam az e törvényben foglalt intézkedéseirõl – ide nem értve az államháztartásért felelõs miniszternek
a különleges osztalékelsõbbségi részvény tekintetében az eladási joga gyakorlására vonatkozó döntését –
2011. december 31-ig dönthet.
(2) A 2011. december 31-ig meghozott döntés alapján a Magyar Államnak és a hitelintézetnek az 5–19. §-okban
foglaltak szerint kell eljárnia akkor is, ha e törvény hatályát veszti.”

17. Záró rendelkezések
44. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Az 1. § és a 2. §, valamint az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
A 3. § és a 4. § az e törvény kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.
A 42. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 16. § (2)–(4) bekezdése, a 18. §, a 21. § és a 22. §, valamint a 23. § (1) bekezdése 2011. október 1-jén lép hatályba.
A 23. § (2) bekezdése, valamint a 25. § i) pontja 2012. január 1-jén lép hatályba.
A 23. § (3) bekezdése, valamint a 25. § j) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

45. §

(1) E törvény 28. §-a és 30. §-a a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az
újraértékpapírosításra vonatkozó tõkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata
tekintetében történõ módosításáról szóló 2010. november 24-i 2010/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. melléklet 1. pontjának való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény 30. §-a a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdés 15. pontjának, 19. cikk (1) bekezdésének és
21. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(3) E törvény 30. §-a a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti
követelményei és mûködési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében
történõ végrehajtásáról szóló 2006/73/EK bizottsági irányelv 5. cikk (5) bekezdésének, 41. és 44. cikkének való
megfelelést szolgálja.

46. §

A Rega tv. szerint egyébként fizetendõ regisztrációs adó 50%-át nem kell megfizetni azon, külföldi forgalmi
rendszámmal ellátott gépjármû után, amely 2011. június 15-én az adózó tulajdonában állt, feltéve, hogy a regisztrációs
adómegállapítási eljárást az adózó e törvény kihirdetése napjától 2011. december 31-ig terjedõ idõszakban
kezdeményezi.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez
A Rega tv. Melléklete II. része táblázatának helyébe a következõ táblázat lép:
I.
„A gépjármû forgalomba helyezésétõl az adóigazgatási eljárás
kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma

II.
A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke

2-ig

0,06

3–4

0,10

5–6

0,14

7–12

0,20

13–24

0,31

25–36

0,41

37–48

0,49

49–60

0,56

61–72

0,62

73–84

0,68

85–96

0,72

97–108

0,76

109–120

0,79

121–132

0,82

133–144

0,85

145–156

0,87

157–168

0,89

169–

0,90”

2. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez
A Bszt. 4. melléklet 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. Ha a befektetési vállalkozásnak a tárgyévet megelõzõ évi mérlegfõösszege meghaladja a kétszázmilliárd forintot,
akkor javadalmazási bizottságot állít fel, amely felügyeli a kockázatkezelésért és a jogszabályoknak történõ
megfelelésért felelõs vezetõ javadalmazását, valamint elõkészíti a javadalmazásra vonatkozó döntéseket a
részvényesek, a befektetõk és a befektetési vállalkozásban érdekelt egyéb felek hosszú távú érdekeinek
figyelembevételével. A javadalmazási bizottság elnöke és tagjai az igazgatóság olyan tagjai közül kerülnek ki, akik az
érintett befektetési vállalkozásban nem látják el szervezeti egység vezetését. Ha a befektetési vállalkozás
igazgatóságában nincs legalább három olyan igazgatósági tag, aki nem látja el szervezeti egység vezetését, akkor a
javadalmazási bizottságban a felügyelõ bizottság független tagjai is részt vehetnek.”
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3. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez
„1. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez
A.)
B.)

A magánszemély adózó a 82. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát – a 82. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen – a B.)–D.) pontban meghatározott tartalommal teszi meg a kijelölt hitelintézet részére.
A 82. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó esetben – kivéve, ha az olyan osztalékra vonatkozik, amelynek alapjául
szolgáló összeget a külföldi társaság legkésõbb 2011. április 30. napjáig bevételként elszámolta, de az legkésõbb
2011. április 30. napjáig nem szerepelt a külföldi társaság bankszámláján – a magánszemély adózó nyilatkozatát a
következõ tartalommal teszi meg:
NYILATKOZAT
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 82. §-ának (4) bekezdése szerinti teljesítéséhez a 82. § (1) bekezdésének hatálya alá
tartozó esetben
1. A nyilatkozattevõ
– családi és utóneve:
– születési családi és utóneve:
– születési helye:
– születési ideje:
– anyja születési családi és utóneve:
– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:1
– adóazonosító jele:
2. Jelen nyilatkozatommal megbízom a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által a 4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézetet,
hogy az 5. pont szerinti, a melléklet szerinti bizonylattal igazolt összegû jövedelmet 10 százalékos mértékkel terhelõ,
de legfeljebb a kijelölt hitelintézet által vezetett, e célra számomra kijelölt bankszámlán jóváírt összegû adót levonja,
valamint a levont adót magánszemélyhez nem köthetõ személyijövedelemadó-kötelezettségként megfizesse és
bevallja.
3. A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
5. A jövedelem (az adó alapjának)
– összege:
–
pénzneme2:
6. Kijelentem, hogy
a) az 5. pont szerinti jövedelem megfelel a Tv. 82. §-a (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az 5. pont szerinti jövedelmet nem olyan társaság (egyéb szervezet) fizette (juttatta), amelynek székhelye a
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel (az OECD-vel) együtt nem mûködõ államban van;
c) az 5. pont szerinti jövedelem nem ered bûncselekménybõl.

1
2

A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

23117

2011. évi 81. szám

7. Tudomásul veszem, hogy a kijelölt hitelintézet az 5. pont szerinti jövedelmet a Magyar Nemzeti Bank által az adó
levonásának napjára vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyamnak megfelelõen számítja át forintra, és ennek
megfelelõen állapítja meg és vonja le az adó összegét.
Melléklet:
– a Tv. 82. §-ának (7) bekezdése szerinti számlakivonat/banki igazolás eredeti példánya3
Dátum:
(a nyilatkozatot tévõ aláírása)
***
A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot és mellékleteit a mai napon átvettem.
A nyilatkozattévõ természetes személyazonosító adatait a ...... számú személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetõi
engedély4 alapján, lakcímét a ...... számú lakcímkártya/személyazonosító igazolvány4, 5, adóazonosító jelét az
adóigazolvány/ideiglenes adóigazolvány4 alapján ellenõriztem.
Dátum:
(cégszerû aláírás)
C.)

A 82. § (1) bekezdése második mondatának hatálya alá tartozó esetben a magánszemély adózó nyilatkozatát, ha az
olyan osztalékra vonatkozik, amelynek alapjául szolgáló összeget a külföldi társaság legkésõbb 2011. április 30. napjáig
bevételként elszámolta, de az legkésõbb 2011. április 30. napjáig nem szerepelt a külföldi társaság bankszámláján,
a következõ tartalommal teszi meg:
NYILATKOZAT
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 82. §-ának (4) bekezdése szerinti teljesítéséhez a 82. § (1) bekezdésének hatálya alá
tartozó esetben
1. A nyilatkozattevõ
– családi és utóneve:
– születési családi és utóneve:
– születési helye:
– születési ideje:
– anyja születési családi és utóneve:
– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:6
– adóazonosító jele:
2. Jelen nyilatkozatommal megbízom a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által a 4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézetet,
hogy az 5. pont szerinti jövedelmet 10 százalékos mértékkel terhelõ, de legfeljebb a kijelölt hitelintézet által vezetett,
e célra számomra kijelölt bankszámlán jóváírt összegû adót levonja, valamint a levont adót magánszemélyhez nem
köthetõ személyijövedelemadó-kötelezettségként megfizesse és bevallja.

3
4
5
6

A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni. Az adózó a számlakivonatot és a banki igazolást egyidejûleg is megjelölheti!
A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
Ha a nyilatkozat a lakcím helyett az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címet tartalmazza, e részt nem szükséges kitölteni.
A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
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3. A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
5. A jövedelem (az adó alapjának)
– összege:
– pénzneme7:
6. Kijelentem, hogy
a) az 5. pont szerinti jövedelem Tv. 82. § (1) bekezdése második mondatának hatálya alá tartozó olyan
osztalékfizetés, amelynek alapjául szolgáló összeget a külföldi társaság legkésõbb 2011. április 30. napjáig
bevételként elszámolta, de amelynek fedezete legkésõbb 2011. április 30. napjáig nem szerepelt a külföldi
társaság bankszámláján;
b) az 5. pont szerinti jövedelem megfelel a Tv. 82. §-a (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;
c) az 5. pont szerinti jövedelmet nem olyan társaság (egyéb szervezet) fizette (juttatta), amelynek székhelye a
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel (az OECD-vel) együtt nem mûködõ államban van;
d) az 5. pont szerinti jövedelem nem ered bûncselekménybõl.
7. Tudomásul veszem, hogy a kijelölt hitelintézet az 5. pont szerinti jövedelmet a Magyar Nemzeti Bank által az adó
levonásának napjára vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyamnak megfelelõen számítja át forintra, és ennek
megfelelõen állapítja meg és vonja le az adó összegét.
Dátum:
(a nyilatkozatot tévõ aláírása)
***
A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot a mai napon átvettem. A nyilatkozattévõ
természetes személyazonosító adatait a ...... számú személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetõi engedély8 alapján,
lakcímét a ...... számú lakcímkártya/személyazonosító igazolvány8, 9, adóazonosító jelét az adóigazolvány/ideiglenes
adóigazolvány8 alapján ellenõriztem.
Dátum:
(cégszerû aláírás)
D.)

A 82. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó esetben a magánszemély adózó nyilatkozatát a következõ tartalommal
teszi meg:
NYILATKOZAT
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 82. §-ának (4) bekezdése szerinti teljesítéséhez a 82. § (2) bekezdésének hatálya alá
tartozó esetben
1. A nyilatkozattevõ
– családi és utóneve:
– születési családi és utóneve:
– születési helye:
– születési ideje:
– anyja születési családi és utóneve:
– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:10
– adóazonosító jele:

7

A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.
A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
9
Ha a nyilatkozat a lakcím helyett az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címet tartalmazza, e részt nem szükséges kitölteni.
10
A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
8
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2. Jelen nyilatkozatommal megbízom a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által a 4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézetet,
hogy az 5. pont szerinti, a melléklet szerinti bizonylattal igazolt, de legfeljebb a kijelölt hitelintézet által vezetett, e célra
számomra kijelölt bankszámlán jóváírt összegû jövedelmet 10 százalékos mértékkel terhelõ adót levonja, valamint a
levont adót magánszemélyhez nem köthetõ személyijövedelemadó-kötelezettségként megfizesse és bevallja.
3. A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
5. A jövedelem (az adó alapjának)
– összege:
– pénzneme11:
6. Kijelentem, hogy
a) az 5. pont szerinti jövedelem megfelel a Tv. 82. §-a (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az 5. pont szerinti jövedelmet nem olyan társaság (egyéb szervezet) fizette (juttatta), amelynek székhelye a
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel (az OECD-vel) együtt nem mûködõ államban van;
c) az 5. pont szerinti jövedelem nem ered bûncselekménybõl.
7. Tudomásul veszem, hogy a kijelölt hitelintézet az 5. pont szerinti jövedelmet a Magyar Nemzeti Bank által az adó
levonásának napjára vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyamnak megfelelõen számítja át forintra, és ennek
megfelelõen állapítja meg és vonja le az adó összegét.
Melléklet:
– a Tv. 82. §-ának (7) bekezdése szerinti számlakivonat/banki igazolás eredeti példánya12
Dátum:
(a nyilatkozatot tévõ aláírása)
***
A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot és mellékleteit a mai napon átvettem.
A nyilatkozattévõ természetes személyazonosító adatait a ...... számú személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetõi
engedély13 alapján, lakcímét a ...... számú lakcímkártya/személyazonosító igazolvány13, 14, adóazonosító jelét az
adóigazolvány/ideiglenes adóigazolvány13 alapján ellenõriztem.
Dátum:
(cégszerû aláírás)

11
12
13
14

A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.
A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni. Az adózó a számlakivonatot és a banki igazolást egyidejûleg is megjelölheti!
A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
Ha a nyilatkozat a lakcím helyett az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címet tartalmazza, e részt nem szükséges kitölteni.”
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4. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez
„2. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez
A kijelölt hitelintézet a 82. § (5)–(6) bekezdése szerinti igazolást – a 82. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen – a következõ tartalommal állítja ki a magánszemély adózó részére:
IGAZOLÁS
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 82. §-ának (4) bekezdése szerinti teljesítésérõl

1.

2.

3.
4.

5.

Az adókötelezettségét a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint teljesítõ magánszemély adózó
– családi és utóneve:
– születési családi és utóneve:
– születési helye:
– születési ideje:
– anyja születési családi és utóneve:
– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:15
– adóazonosító jele:
Jelen okirattal a 2. pontban meghatározott hitelintézet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a
3. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézet igazolja, hogy a
4. pontban meghatározott összegû jövedelmet 10 százalékos mértékkel terhelõ adót a magánszemély nyilatkozata
alapján Tv. 82. §-ának (5)–(6) bekezdésében foglaltak szerint .............................. napján levonta.
A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
A jövedelem (az adó alapjának)
– összege:
– pénzneme16:
A levont adó
– összege:
– pénzneme17:
– forintösszege:
Dátum:
(cégszerû aláírás)
ZÁRADÉK:
A magánszemély a Tv. 82. §-ának (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozattételi kötelezettségét teljesítette,
a kijelölt hitelintézet a Tv. 82. §-ának (7) bekezdésében elõírt vizsgálati kötelezettségének eleget tett.
Dátum:
(cégszerû aláírás)

15
16
17

A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.
A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.”

MAGYAR KÖZLÖNY
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5. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez
„3. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez
A.)

A magánszemély adózó a 83/A. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a következõ tartalommal teszi meg a kijelölt
hitelintézet részére:
NYILATKOZAT
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítéséhez
1. A nyilatkozattevõ magánszemély
– családi és utóneve:
– születési családi és utóneve:
– születési helye:
– születési ideje:
– anyja születési családi és utóneve:
– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:18
– adóazonosító jele:
2. Jelen nyilatkozatommal felkérem a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által a 4. pontban hivatkozott határozatával kijelölt hitelintézetet, hogy a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése
szerinti igazolást részemre kiállítsa.
3. A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
5. Kijelentem, hogy
a) a jelen nyilatkozatom mellékletét képezõ szerzõdés megfelel a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdésében és 5. számú
mellékletében meghatározott valamennyi feltételnek, így különösen a szerzõdésben félként nem vesz részt olyan
természetes személy, aki a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel együtt nem mûködõ állam
állampolgára, valamint olyan jogi személy, egyéb szervezet, amelynek székhelye ilyen államban található;
b) a kedvezményezett eszköz megszerzése bûncselekményt nem valósít meg.
6. Tudomásul veszem, hogy a kijelölt hitelintézet az igazolást csak akkor állítja ki, ha megállapította, hogy ennek a Tv.
83/A. §-ában foglaltak szerint nincs akadálya.
Melléklet:
– a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdése szerinti szerzõdés 1 eredeti példánya
Dátum:
(a nyilatkozatot tévõ aláírása)

18

A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
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***
A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot és mellékletét a mai napon átvettem.
A nyilatkozattévõ természetes személyazonosító adatait a ...... számú személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetõi
engedély19 alapján, lakcímét a ...... számú lakcímkártya/személyazonosító igazolvány19, 20, adóazonosító jelét az
adóigazolvány/ideiglenes adóigazolvány19 alapján ellenõriztem.
Dátum:
(cégszerû aláírás)
B.)

A gazdasági társaság adózó a 83/A. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a következõ tartalommal teszi meg a kijelölt
hitelintézet részére, ha igazolás kiállítását tagjai, részvényesei nevére nem kéri:
NYILATKOZAT
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítéséhez
1. A nyilatkozattevõ gazdasági társaság
– cégneve:
– székhelye:
– cégjegyzékét vezetõ cégbíróság megnevezése:
– cégjegyzékszáma:
– adószáma:
2. Jelen nyilatkozatommal/nyilatkozatunkkal az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság nevében
felkérem/felkérjük a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a
4. pontban hivatkozott határozatával kijelölt hitelintézetet, hogy a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerinti igazolást
az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság részére kiállítsa.
3. A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
5. Kijelentem/kijelentjük, hogy
a) a jelen nyilatkozat mellékletét képezõ szerzõdés megfelel a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdésében és 5. számú
mellékletében meghatározott valamennyi feltételnek, így különösen a szerzõdésben félként nem vesz részt olyan
természetes személy, aki a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel együtt nem mûködõ állam
állampolgára, valamint olyan jogi személy, egyéb szervezet, amelynek székhelye ilyen államban található;
b) a kedvezményezett eszköz megszerzése bûncselekményt nem valósít meg.
6. A 2. pontban meghatározott gazdasági társaság nevében tudomásul veszem/vesszük, hogy a kijelölt hitelintézet az
igazolást csak akkor állítja ki, ha megállapította, hogy ennek a Tv. 83/A. §-ában foglaltak szerint nincs akadálya.

19
20

A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
Ha a nyilatkozat a lakcím helyett az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címet tartalmazza, e részt nem szükséges kitölteni.

MAGYAR KÖZLÖNY
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Melléklet:
– a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdése szerinti szerzõdés 1 eredeti példánya
– a gazdasági társaság 1. pontban meghatározott adatait és a gazdasági társaság képviseletében eljárók képviseleti
jogosultságát igazoló, 8 napnál nem régebbi cégkivonat
– … darab aláírási címpéldány
Dátum:
(cégszerû aláírás)
***
A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot és mellékleteit a mai napon átvettem.
Dátum:
(cégszerû aláírás)
C.)

A gazdasági társaság adózó a 83/A. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a következõ tartalommal teszi meg a kijelölt
hitelintézet részére, ha igazolás kiállítását tagjai, részvényesei nevére is kéri:
NYILATKOZAT
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítéséhez
1. A nyilatkozattevõ gazdasági társaság
– cégneve:
– székhelye:
– cégjegyzékét vezetõ cégbíróság megnevezése:
– cégjegyzékszáma:
– adószáma:
2. Jelen nyilatkozatommal/nyilatkozatunkkal az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság nevében
felkérem/felkérjük a 3. pontban meghatározott hitelintézetet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a
4. pontban hivatkozott határozatával kijelölt hitelintézetet, hogy a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerinti igazolást az
1. pontban meghatározott gazdasági társaság és a jelen nyilatkozat mellékletében meghatározott …21
tagja/részvényese részére kiállítsa.
3. A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
5. Kijelentem/kijelentjük, hogy
a) a jelen nyilatkozat mellékletét képezõ szerzõdés megfelel a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdésében és 5. számú
mellékletében meghatározott valamennyi feltételnek, így különösen a szerzõdésben félként nem vesz részt olyan
természetes személy, aki a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezettel együtt nem mûködõ állam
állampolgára, valamint olyan jogi személy, egyéb szervezet, amelynek székhelye ilyen államban található;
b) a kedvezményezett eszköz megszerzése bûncselekményt nem valósít meg.
6. A 2. pontban meghatározott gazdasági társaság nevében tudomásul veszem/vesszük, hogy a kijelölt hitelintézet az
igazolást csak akkor állítja ki, ha megállapította, hogy ennek a Tv. 83/A. §-ában foglaltak szerint nincs akadálya.

21

Az érintett tagok/részvényesek száma.
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Melléklet:
– a Tv. 83/A. §-a (2) bekezdése szerinti szerzõdés 1 eredeti példánya
– a gazdasági társaság 1. pontban meghatározott adatait és a gazdasági társaság képviseletében eljárók képviseleti
jogosultságát igazoló, 8 napnál nem régebbi cégkivonat
– … darab aláírási címpéldány
– … darab melléklet a tagok/részvényesek természetes személyazonosító adatairól és adóazonosító jelérõl
Dátum:
(cégszerû aláírás)
***
A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a jelen nyilatkozatot és mellékleteit a mai napon átvettem.
Dátum:
(cégszerû aláírás)
… számú melléklet a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz
A nyilatkozat 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság tagjának/részvényesének
– családi és utóneve:
– születési családi és utóneve:
– születési helye:
– születési ideje:
– anyja születési családi és utóneve:
– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:22
– adóazonosító jele:
***
A 3. pontban meghatározott hitelintézet nevében a nyilatkozat jelen mellékletét a mai napon átvettem.
A tag/részvényes természetes személyazonosító adatait a ...... számú személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetõi
engedély23 alapján, lakcímét a ...... számú lakcímkártya/személyazonosító igazolvány23, 24, adóazonosító jelét az
adóigazolvány/ideiglenes adóigazolvány23 alapján ellenõriztem.
Dátum:
(cégszerû aláírás)

22
23
24

A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
Ha a nyilatkozat melléklete a lakcím helyett az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címet tartalmazza, e részt nem szükséges kitölteni.”

MAGYAR KÖZLÖNY
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6. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez
„4. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez
A.)

A kijelölt hitelintézet a 83/A. § (1) bekezdése szerinti igazolást a következõ tartalommal állítja ki a nyilatkozattevõ
természetes személy részére:
IGAZOLÁS
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítésérõl
1. Az adókötelezettségét a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerint teljesítõ magánszemély adózó
– családi és utóneve:
– születési családi és utóneve:
– születési helye:
– születési ideje:
– anyja születési családi és utóneve:
– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:25
– adóazonosító jele:
2. Jelen okirattal a 3. pontban meghatározott hitelintézet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a
4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézet igazolja, hogy az
1. pontban meghatározott magánszemély esetében a Tv. 83/A. § (4)–(5) és (9) bekezdésében foglaltak irányadók.
3. A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
5. A kedvezményezett eszköz:26
Dátum:
(cégszerû aláírás)

B.)

A kijelölt hitelintézet a 83/A. § (1) bekezdése szerinti igazolást a következõ tartalommal állítja ki a nyilatkozattevõ
gazdasági társaság részére:
IGAZOLÁS
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítésérõl
1. Az adókötelezettségét a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerint teljesítõ gazdasági társaság adózó
– cégneve:
– székhelye:
– cégjegyzékét vezetõ cégbíróság megnevezése:
– cégjegyzékszáma:
– adószáma:

25
26

A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
Az igazolás kiállításának alapjául szolgáló nyilatkozat mellékletét képezõ szerzõdésnek megfelelõen (magyar nyelven) meghatározva.
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2. Jelen okirattal a 3. pontban meghatározott hitelintézet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a
4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézet igazolja, hogy az
1. pontban meghatározott gazdasági társaság esetében a Tv. 83/A. § (4)–(5), (7) és (9) bekezdésében foglaltak
irányadók.
3. A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
5. A kedvezményezett eszköz:27
Dátum:
(cégszerû aláírás)
C.)

A kijelölt hitelintézet a 83/A. § (1) bekezdése szerinti igazolást, a 83/A. § (6) bekezdésének megfelelõen a következõ
tartalommal állítja ki a nyilatkozattevõ gazdasági társaság tagja, részvényese részére:
IGAZOLÁS
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítésérõl
1. Az adókötelezettségét a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerint teljesítõ gazdasági társaság tagjának/részvényesének
– családi és utóneve:
– születési családi és utóneve:
– születési helye:
– születési ideje:
– anyja születési családi és utóneve:
– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:28
– adóazonosító jele:
2. Jelen okirattal a 3. pontban meghatározott hitelintézet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a
4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézet igazolja, hogy az
1. pontban meghatározott magánszemély esetében a Tv. 83/A. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak irányadók.
3. A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
Dátum:
(cégszerû aláírás)

27
28

Az igazolás kiállításának alapjául szolgáló nyilatkozat mellékletét képezõ szerzõdésnek megfelelõen (magyar nyelven) meghatározva.
A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.”
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7. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez
„5. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

A 83/A. § (2) bekezdésében meghatározott szerzõdésnek – a 83/A. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak
megfelelõen – az e melléklet szerint meghatározott valamennyi feltételnek meg kell felelnie.
A szerzõdés magyar nyelven készült, továbbá az általa nem szabályozott kérdésekben magyar jogszabály (ideértve az
Európai Unió kötelezõ jogi aktusát is) alkalmazását írja elõ, valamint a vele összefüggõ jogviták ügyében magyar
bíróság, választottbíróság kizárólagos hatáskörét állapítja meg.
Az 1. pontban foglalt bármely feltételnek meg nem felelõ szerzõdés akkor alkalmazható, ha
a) a szerzõdés tekintetében a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet (a továbbiakban:
Nmtvr.) vagy az Nmtvr. 2. §-ában említett nemzetközi szerzõdés alapján külföldi állam jogának alkalmazására sor
kerülhet, és errõl – ha ezt a kijelölt hitelintézet kéri – ügyvéd, ügyvédi iroda írásbeli nyilatkozatot adott,
b) a külföldi államnak a szerzõdés tekintetében alkalmazott joga – így különösen bármely szerzõdõ fél személyére,
vagy a szerzõdés tárgyára tekintettel – kizárja vagy korlátozza az 1. pontban meghatározott egy vagy több feltétel
teljesítését, és ezt a tényt maga a szerzõdés tartalmazza, továbbá
c) a rá irányadó jog szerinti államban székhellyel rendelkezõ közjegyzõ, ügyvéd, ügyvédi iroda készítette, valamint
– legalább nevének (elnevezésének), székhelyének és e minõségének feltüntetése mellett – közokiratba foglalta,
illetõleg ellenjegyezte, továbbá
d) a szerzõdés hitelesített magyar nyelvû fordítása rendelkezésre áll.
A szerzõdés a benne félként résztvevõ valamennyi személyre vonatkozóan tartalmazza természetes személy esetében
családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét és
lakcímét vagy levelezési címét, jogi személy és egyéb szervezet esetében elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát
(nyilvántartási számát), valamint a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetõ bíróság, hatóság megnevezését és
székhelyét. Ha a szerzõdésben jogi személy, egyéb szervezet is félként vesz részt, akkor az említett adatokat a nevében
eljáró egy vagy több személy tekintetében is fel kell tüntetni a szerzõdésben.
A szerzõdés tartalmazza a kedvezményezett eszköz egyértelmû azonosításához szükséges adatokat, így különösen:
a) ingatlan esetében a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölését), helyrajzi számát és
területnagyságát, valamint belterületen fekvõ ingatlan esetében a közterület nevét és a házszámot;
b) ingatlanhoz kapcsolódó földhasználati jog, haszonélvezeti jog, használat joga és bérleti jog esetében az ingatlan
a) alpont szerinti adatait, valamint a jog megnevezését;
c) közúti jármû esetében annak hatósági jelzését (rendszámát), alvázszámát, motorszámát, fajtáját, gyártmányát,
típusát és gyártási évét;
d) részesedés esetében névértékét vagy más azonosítóját, a kibocsátó megnevezését, székhelyét, valamint – ha
rendelkezik ilyennel – cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezetõ bíróság,
hatóság megnevezését.
A szerzõdés valamennyi fél tekintetében meghatározza a teljesítés határidejét, továbbá rendelkezik arról, hogy a
szerzõdés tárgya (a kedvezményezett eszköz) ellenértékének teljesítése kizárólag kijelölt hitelintézet által vezetett
bankszámla megterhelésével történhet, valamint tartalmazza a kijelölt hitelintézet megnevezését és a bankszámla
számát.
A szerzõdésben a kedvezményezett eszközt átruházó fél kijelenti, hogy vagyona részben sem ered bûncselekménybõl,
valamint a szerzõdés tárgyának (a kedvezményezett eszköznek) az átruházása bûncselekményt nem valósít meg.
A szerzõdés tartalmazza megkötésének helyét és idejét, valamint a szerzõdést minden félnek aláírásával kell ellátnia.”
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8. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez
„6. számú melléklet a 2010. évi CLIII. törvényhez
A kijelölt hitelintézet a 83/A. § (7) bekezdése szerinti igazolást a következõ tartalommal állítja ki a nyilatkozattevõ
természetes személy részére:
IGAZOLÁS
az adókötelezettségeknek
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 83/A. §-a szerinti teljesítésérõl
1. Az adókötelezettségét a Tv. 83/A. §-ának (1) bekezdése szerint teljesítõ magánszemély adózó
– családi és utóneve:
– születési családi és utóneve:
– születési helye:
– születési ideje:
– anyja születési családi és utóneve:
– lakcíme/az állami adóhatóságnak bejelentett levelezési címe:29
– adóazonosító jele:
2. Jelen okirattal a 3. pontban meghatározott hitelintézet, mint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a
4. pontban hivatkozott határozatával a Tv. 82. §-ának (4) bekezdése szerint kijelölt hitelintézet igazolja, hogy az
1. pontban meghatározott magánszemély esetében a Tv. 83/A. § (6) bekezdésében foglaltak irányadók az 5. pontban
meghatározott pénzeszköz tekintetében.
3. A hitelintézet
– elnevezése:
– székhelye:
– adószáma:
4. A hitelintézet kijelölésérõl rendelkezõ határozat száma:
5. A Tv. 83/A. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó (adómentes) pénz
– összege:
– pénzneme30
– a kijelölt hitelintézet által vezetett bankszámlán történõ jóváírásának napja:
Dátum:
(cégszerû aláírás)

29
30

A megfelelõ szövegrészt aláhúzással kell megjelölni.
A Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott rövidítéssel megjelölve.”
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9. melléklet a 2011. évi XCVI. törvényhez
„1. számú melléklet a 2001. évi XX. törvényhez
Az MFB Zrt. a 3. § (5) bekezdése alapján a Magyar Állam nevében a következõ gazdálkodó szervezetekben gyakorol
tulajdonosi jogokat:
Magyar Export-import Bank Zrt.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Diákhitel Központ Zrt.
Állami Autópálya Kezelõ Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kisvállalkozás-fejlesztõ Pénzügyi Zrt.
Corvinus Támogatásközvetítõ Zrt.
Magyar Turizmus Zrt.
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégia Kft.
Mezõhegyesi Állami Ménes Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
Magyar Lóversenyfogadást Szervezõ Kft.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
ITD Hungary Zrt.
Hungarofest Nonprofit Kft.
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt.
DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
Északerdõ Erdõgazdasági Zrt.
Gemenci Erdõ- és Vadgazdasági Zrt.
GYULAJ Erdészeti és Vadászati Zrt.
Ipoly Erdõ Zrt.
Kisalföldi Erdõgazdasági Zrt.
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
EGERERDÕ Erdészeti Zrt.
Mecseki Erdészeti Zrt.
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt.
Pilisi Parkerdõ Zrt.
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
TAEG Erdõgazdasági Zrt.
VADEX Mezõföldi Erdõ- és Vadgazdálkodási Zrt.
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
Zalaerdõ Erdészeti Zrt.
HM Budapesti Erdõgazdasági Zrt.
HM Kaszó Erdõgazdasági Zrt.
HM VERGA Erdõgazdasági Zrt.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 68/2011. (VII. 14.) VM rendelete
a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló
144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §
a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

A baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában:
a) átminõsítés: a baromfinak az ivarérése vagy a hasznosítása, a tartástechnológia megváltozása miatti másik
korcsoportba vagy hasznosítási irányba történõ – adásvételrõl szóló számlával, saját elõnevelésû állomány esetén
pedig szállítólevéllel, korosbítási bizonylattal vagy 2740 BIR nyomtatvánnyal igazolt – átsorolása;
b) baromfiállomány: egy baromfitelepre legfeljebb 14 napos – pulyka és tyúk állomány esetében legfeljebb 28 napos –
kikelési idõszak alatt letelepített azonos fajú és fajtájú baromfi;
c) baromfitelep: olyan állattartó hely, amely baromfitartásra alkalmas létesítményekkel felszerelt és szerepel
a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának
nyilvántartásában;
d) fiatal liba: nemre való tekintet nélkül 9 hét és 3 hónap közötti korú, tömõ alapanyagnak vagy vágási célra nevelt liba;
e) gazdasági esemény: a naposkori letelepítés, az átminõsítés, valamint a vágás;
f) gyöngyös: nemre való tekintet nélkül a 98 napnál nem idõsebb, nem ivarérett, vágási célra nevelt csirke;
g) házi tyúk: 17 hétnél idõsebb, átminõsített nõ- és hímivarú tenyész-tyúkféle, valamint nõivarú étkezési tojást termelõ
tyúkféle;
h) hízott kacsa: nemre való tekintet nélkül, töméssel hizlalt kacsa, pézsmaréce, valamint ezek hibridje;
i) hízott liba: nemre való tekintet nélkül, intenzív töméssel hizlalt liba;
j) naposkori letelepítés: a baromfiállomány keltetõ állomásról a baromfinevelõ telepre érkezése, rendkívüli esetben nem
közvetlenül a keltetõbõl, hanem közbeiktatott átmeneti teleprõl a kezelõ állatorvos igazolásával történõ érkezése;
k) növendék csirke (vágócsirke): nemre való tekintet nélkül, a 10 hétnél nem idõsebb, zárt tartásban, vágási célra nevelt
csirke;
l) növendék kacsa: nemre való tekintet nélkül, 3 hónapnál fiatalabb, tömõ alapanyagnak vagy vágásra nevelt kacsa;
pézsmaréce, valamint ezek hibridje;
m) növendék liba: nemre való tekintet nélkül a 3 hónapos és idõsebb, tömõ alapanyagnak vagy vágási célra nevelt liba;
n) növendék pulyka: nemre való tekintet nélkül 40 napos és idõsebb, átminõsítés után vágási célra nevelt pulyka;
o) pecsenyekacsa: nemre való tekintet nélkül 8 hétnél nem idõsebb, intenzív tartásban, kizárólag vágási célra nevelt
kacsa;
p) pecsenyeliba: nemre való tekintet nélkül, a 9 hétnél nem idõsebb, tömõ alapanyagnak vagy vágási célra nevelt liba;
q) szabadtartásos csirke: nemre való tekintet nélkül, a 85 napnál nem idõsebb, szabad tartásban, vágási célra nevelt
csirke;
r) szakmai ellenõrzési lap: a támogatás igénylõje által a Baromfi Termék Tanácshoz ellenjegyzés céljából benyújtandó
adatlap;
s) tartási hely azonosító: a tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott tartási hely Országos
Adatbázisban szereplõ hétjegyû azonosító kódja;
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t) tárgynegyedév: állatfajtól és jogcímtõl függõen a gazdasági esemény idõpontja szerinti naptári negyedév;
u) termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelõi csoport.”
2. §

Az R. 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pontja tekintetében a több szakaszú nevelésû vagy hasznosítású állományokat ugyanazon
állománynak kell tekinteni, még a tartási hely megváltozása esetén is.”

3. §

Az R. 1. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A támogatás a 2. § (1) bekezdése szerinti igénylõ által birtokon tartott, azaz a gazdasági esemény idõpontjában
még bennálló állományra
a) a baromfiállomány – házityúk kivételével – nevelése, hízlalása esetében a (3) bekezdés a)–e) pont szerinti,
b) házi tyúk esetében a (3) bekezdés b)–e) pont szerinti
tevékenységre igényelhetõ.”

4. §

Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állategység számítás módját baromfifajonként és hasznosítási irányonként állategyedekre vonatkozóan az
1. számú melléklet tartalmazza. A darabszám és a táblázat alapján kiszámított állategységet kerekítés nélkül kell
felhasználni a támogatási összeg kiszámításánál. Az állategység kiszámításának alapja
a) a 3. §, 6. §, valamint 7. §-ban meghatározott támogatási jogcímeknél
aa) a naposkori letelepítési állatlétszám,
ab) házi tyúknál és növendék pulykánál az átminõsítéskori állatlétszám,
b) a 4–5. §-ban meghatározott támogatási jogcímeknél minden baromfifaj esetében a vágóhídra levágásra leadott
állatlétszám.”

5. §

Az R. 1. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A naposkori letelepítés darabszámát a napos állat vásárlásáról szóló számla, saját tulajdonban lévõ keltetõ esetén
a belsõ áthelyezést igazoló bizonylat másolatának csatolásával kell igazolni. Az átminõsítéskori állatlétszámot, tyúknál
(jérce) és pulykánál (elõnevelt pulyka) szintén a vásárlásról szóló számla másolatának becsatolásával kell igazolni.
Amennyiben a kérelmezõ végzi az elõ-, valamint utónevelést, akkor az átminõsítésrõl a kezelõ állatorvos igazolását is
tartalmazó szigorú számadású belsõ bizonylatot – így különösen szállítólevelet vagy korosbítási bizonylatot vagy
2740 BIR nyomtatványt – kell a támogatási kérelemhez csatolni. A hízott liba és a hízott kacsa tömésbe fogáskori
darabszámát nem kell bizonylattal igazolni.
(6) E rendelet alapján támogatás az adott támogatási évben január 1. és december 31. között
a) letelepített napos baromfi közül
aa) növendék csirkére (vágócsirkére),
ab) szabadtartásos csirkére,
ac) gyöngyösre,
ad) pecsenyelibára,
ae) növendék libára,
af) fiatal libára,
ag) pecsenyekacsára és
ah) növendék kacsára,
b) átminõsített tenyészkakasra és tenyészjércére,
c) házi tyúkra és
d) átminõsített elõnevelt (növendék) pulykára, valamint
e) levágott összes baromfifélére,
legfeljebb 4 milliárd forint összegig nyújtható. A támogatási keret a 4. számú mellékletben foglaltak alapján, fajonként
és hasznosítási irányonként elkülönített támogatási keretek szerint kerül felosztásra.
(7) A támogatást baromfiállományonként lehet igényelni. A növendék csirke (vágócsirke), a szabadtartásos csirke,
a gyöngyös, a vágási célra elõállított pecsenyeliba, a növendék liba, a fiatal liba, a pecsenyekacsa és a vágásra nevelt
növendék kacsa esetében az összes támogatási jogcím után igényelhetõ támogatás.
(8) Kétfázisú nevelés esetén csak valamely nevelési vagy hasznosítási szakaszban vagy az egyes szakaszokban
jogcímek szerint megosztva igényelhetõ támogatás az alábbiak szerint:
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a) házityúk, valamint növendék pulyka esetében az átminõsítést megelõzõ idõszakra – az elõnevelési fázisban –
támogatás nem igényelhetõ,
b) a tömõalapanyagnak nevelt pecsenyelibánál, növendék libánál, fiatal libánál és pecsenye- és növendék kacsánál a
3. §-ban, és a 6–7. §-ban meghatározott jogcímek után igényelhetõ támogatás,
c) hízott liba és hízott kacsa után a 4–5. §-ban rögzített támogatási jogcím után igényelhetõ támogatás,
d) házityúk esetében – nemre való tekintet nélkül – az elõnevelt tenyésznövendék és elõnevelt étkezési tojást termelõ
jérce beólazása – átminõsítése – után igényelhetõ támogatás a 6. és 7. § szerint, vágást követõen a 4. és 5. § szerinti,
e) növendék pulyka esetében
ea) az átminõsítés – az elõnevelt pulyka beólazása – után igényelhetõ támogatás a 3. §-ban, és a 6–7. §-ban
meghatározott jogcímek után,
eb) a 4–5. § szerinti támogatás a vágást követõen igényelhetõ.
(9) Ha az állomány letelepítése, vagy átminõsítése és vágása két külön negyedévre esik, az igénylést a gazdasági
eseményhez rendelt tárgynegyedévben megosztva kell benyújtani. Az adott naptári negyedévben, az állomány
nevelési idejétõl függetlenül, csak az abban a negyedévben megtörtént gazdasági esemény után igényelhetõ
támogatás.”
6. §

Az R. 1. §-a a következõ (10) és (11) bekezdésekkel egészül ki:
„(10) Amennyiben a hízott libánál és hízott kacsánál a nevelés és a tömés is azonos termelõnél történik és az állomány
letelepítése vagy átminõsítése és vágása két külön negyedévre esik, úgy az igénylést a gazdasági eseményhez rendelt
tárgynegyedévben, megosztva kell benyújtani.
(11) Amennyiben a növendék pulyka átminõsítésének idõpontja az átminõsítési kor csökkentése miatt
2010. november 1.–december 31. napja közötti idõszakra esik, úgy az ebben az idõszakban átminõsített állományra
vonatkozóan a támogatási kérelmet a 2011. elsõ tárgynegyedévre vonatkozóan kell benyújtani.”

7. §

Az R. 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet szerinti támogatásra az az igénylõ jogosult, aki/amely:]
„d) valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi
és állatvédelmi szabályokat, és errõl rendelkezik a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságának igazolásával;”

8. §

Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Támogatás adott tárgynegyedévre vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által
rendszeresített, az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon igényelhetõ. A támogatási kérelem
a tárgynegyedévet követõ hónap utolsó napjáig nyújtható be. A támogatási kérelmet 2011. I. és II. tárgynegyedévére
vonatkozóan 2011. augusztus 31-ig kell benyújtani.”

9. §

Az R. 2. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„e) a területileg illetékes kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának az
állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról
szóló, a támogatási évre vonatkozóan kiadott igazolását, továbbá”

10. §

Az R. 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki és a (7)–(9) bekezdés helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Az MVH a (4) bekezdés szerint benyújtott és az ellenõrzést követõen jóváhagyott támogatási kérelmeket
negyedévente összesíti, az adott tárgynegyedévre vonatkozóan megállapítja a kérelmenként járó jogos támogatás
összegét.
(7) Amennyiben az adott baromfifajra benyújtott, az adott tárgynegyedévre vonatkozó jogos igény meghaladja a
4. számú mellékletben a tárgynegyedévre rögzített, baromfifajonként elkülönített támogatási keretet, az MVH az
érintett tárgynegyedévre vonatkozóan – a 4. számú mellékletben rögzített baromfifajonként elkülönített támogatási
keretek alapján – megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével a kérelmenként maximálisan
adható támogatás összegét.
(8) Az MVH érdemi döntését az adott tárgynegyedévre vonatkozóan benyújtott összes kérelem ellenõrzését követõen
hozza meg.
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(9) Az MVH a támogatási évet követõ évben, a szükséges forrás rendelkezésre állását követõen intézkedik a támogatás
kifizetésérõl. A támogatás átutalása a kérelmezõnek az MVH Egységes Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében szereplõ
fizetési számlájára történik.”
11. §

(1) Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki (amely) rendszeresen, a baromfiállományok nevelési ideje
alatt – a letelepítés vagy átminõsítés és a vágás közötti idõszakban – egy alkalommal ellenõrizteti az általa felhasznált
baromfi nevelõ-, pulyka utónevelésnél nevelõ, valamint befejezõ táp nem kívánatos anyagtartalmát, ezen belül
a mikotoxin tartalmat.
(2) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 2 078,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 2 795,00 Ft állategységenként,
c) pecsenyeliba esetén 2 070,53 Ft állategységenként,
d) növendék liba esetén 3 837,04 Ft állategységenként,
e) fiatal liba esetén 2 999,75 Ft állategységenként,
f) hízott liba esetén 1 258,18 Ft állategységenként,
g) pecsenyekacsa esetén 3 074,29 Ft állategységenként,
h) növendék kacsa esetén 3 070,92 Ft állategységenként,
i) hízott kacsa esetén 1 637,18 Ft állategységenként,
j) növendék pulyka esetén 4 425,00 Ft állategységenként.”
(2) Az R. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az állomány egy része vagy egésze az (1) bekezdés szerinti takarmányvizsgálatot megelõzõen
– amely idõpont a takarmányvizsgálati jegyzõkönyv adattartalmától függõen a takarmány gyártási ideje, a mintavétel
idõpontja, a takarmányvizsgálat idõpontja vagy a jegyzõkönyv kiállításának idõpontja lehet – vágásra kerül,
a támogatás alapját képezõ állategység kiszámításához a letelepített vagy átminõsített állatlétszámból le kell vonni
a levágott állatok számát.”

12. §

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 4 736,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 5 715,00 Ft állategységenként,
c) házityúk esetén 1 159,00 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 32 809,20 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 53 922,97 Ft állategységenként,
f) fiatal liba esetén 37 299,15 Ft állategységenként,
g) hízott liba esetén 42 496,20 Ft állategységenként,
h) pecsenyekacsa esetén 16 869,53 Ft állategységenként,
i) növendék kacsa esetén 41 230,77 Ft állategységenként,
j) hízott kacsa esetén 63 411,58 Ft állategységenként,
k) növendék pulyka esetén 9 822,00 Ft állategységenként.”

13. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 633,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 854,45 Ft állategységenként,
c) házityúk esetén 120,00 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 3 750,60 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 16 740,38 Ft állategységenként,
f) fiatal liba esetén 3 551,10 Ft állategységenként,
g) hízott liba esetén 3 712,51 Ft állategységenként,
h) pecsenyekacsa esetén 1 301,04 Ft állategységenként,
i) növendék kacsa esetén 4 242,02 Ft állategységenként,
j) hízott kacsa esetén 5 908,97 Ft állategységenként,
k) növendék pulyka esetén 2 324,00 Ft állategységenként.”
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(1) Az R. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 8 520,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 12 207,00 Ft állategységenként,
c) házityúk esetén 2 088,00 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 11 992,80 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 22 841,28 Ft állategységenként,
f) fiatal liba esetén 15 275,40 Ft állategységenként,
g) hízott liba esetén 18 802,80 Ft állategységenként,
h) pecsenyekacsa esetén 11 230,75 Ft állategységenként,
i) növendék kacsa esetén 18 330,60 Ft állategységenként,
j) hízott kacsa esetén 27 352,10 Ft állategységenként,
k) növendék pulyka esetén 18 970,00 Ft állategységenként.
(3) Az igénylõ által használt baromfi nevelõ-, házityúknál tojó-I, pulyka utónevelésnél nevelõ, valamint befejezõ táp
állati fehérje eredetû anyagok a laborvizsgálati kimutatási határértéket nem érhetik el. Az igénylõ köteles a
baromfiállományok nevelési ideje alatt – a letelepítés/átminõsítés és a vágás közötti idõszakban – egy alkalommal
ilyen irányú vizsgálatot végeztetni akkreditált laboratóriumban, az állatállományt felügyelõ, kezelõ állatorvos által
célzottan vett takarmány mintából. A laboratóriumi vizsgálat dokumentuma a takarmánygyártótól is beszerezhetõ,
ebben az esetben a takarmánygyártó nyilatkozik az igénylõ által vásárolt takarmány mennyiségérõl és a vásárlás
idõpontjáról.”
(2) Az R. 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az állomány egy része vagy egésze a (3) bekezdés szerinti takarmányvizsgálatot megelõzõen – amely
idõpont a takarmányvizsgálati jegyzõkönyv adattartalmától függõen a takarmány gyártási ideje, a mintavétel
idõpontja, a takarmányvizsgálat idõpontja vagy a jegyzõkönyv kiállításának idõpontja lehet – vágásra kerül, úgy a
támogatás alapját képezõ állategység kiszámítása során a letelepített vagy átminõsített állatlétszámból le kell vonni
levágott állatok számát.”

15. §

16. §

•

Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatás mértéke:
a) növendék csirke (vágócsirke) esetén 2 575,00 Ft állategységenként,
b) szabadtartásos csirke és gyöngyös esetén 1 367,00 Ft állategységenként,
c) házityúk esetén 1 856,00 Ft állategységenként,
d) pecsenyeliba esetén 3 226,58 Ft állategységenként,
e) növendék liba esetén 5 436,92 Ft állategységenként,
f) fiatal liba esetén 2 601,90 Ft állategységenként,
g) hízott liba esetén 1 497,62 Ft állategységenként,
h) pecsenyekacsa esetén 622,44 Ft állategységenként,
i) növendék kacsa esetén 2 332,99 Ft állategységenként,
j) hízott kacsa esetén 784,93 Ft állategységenként,
k) növendék pulyka esetén 6 134,00 Ft állategységenként.”
(1)
(2)
(3)
(4)

Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R. a következõ 9. §-sal egészül ki
„9. § E rendeletnek a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet módosításáról szóló 68/2011. (VII. 14.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet)
megállapított 1. § (1), (4), (6)–(10) bekezdését, 2. § (2) bekezdés d) pontját és (5) bekezdés e) pontját, (6)–(9)
bekezdését, a 3. § (2) és (5) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6. § (2) és (5) bekezdését, 7. §
(2) bekezdését, valamint 1., 4. és 5. számú mellékleteit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell, továbbá a 2. § (10) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban
lévõ ügyekben sem kell alkalmazni.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

23135

2011. évi 81. szám

18. §

Hatályát veszti az R. 2. § (10) bekezdése.

19. §

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 21. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási idõszak elsõ napján hatályos építési
normagyûjteményt kell figyelembe venni. Ha az építési normagyûjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt,
akkor elsõ olyan a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszakot követõen hatályos építési
normagyûjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.”

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 68/2011. (VII. 14.) VM rendelethez
„1. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

Az állategység számítás módja

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

A

B

Baromfi megnevezése

Váltószám (ÁE/állat)

növendék csirke (vágócsirke)
szabadtartásos csirke és gyöngyös
házi tyúk
pecsenyeliba
növendék liba
fiatal liba
hízott liba
pecsenyekacsa
növendék kacsa
hízott kacsa
növendék pulyka

0,0017
0,0017
0,0200
0,0050
0,0050
0,0050
0,0067
0,0020
0,0033
0,0033
0,0067
”

2. melléklet a 68/2011. (VII. 14.) VM rendelethez
„2. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján
1. Az ügyfél azonosító-adatai.
1.1. regisztrációs szám.
2. Támogatás jogcíme.
2.1. Tartási hely azonosító(k).
2.2. Az igényelt támogatás adatai: a támogatás jogcíme, a baromfi megnevezése, a támogatás alapja (db), az igényelt
mennyiség (ÁE), az igényelt támogatás összege (Ft) támogatási igény összesen (Ft).
3. Az igénylõ nyilatkozata arról, hogy
3.1. csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó;
3.2. nincs adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozása;
3.3. az érintett termékpályán mûködõ, olyan államilag elismert termelõi csoport, BÉSZ, tenyésztõ szervezet, terméktanács
vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal mûködik;
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3.4. a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által mûködtetett Tenyészet Információs Rendszerben és Baromfi Információs
Rendszerben részt vesz;
3.5. megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok feltételeinek;
3.6. hozzájárul ahhoz, hogy a támogatásra való jogosultság ellenõrzése és a támogatás folyósítása érdekében a szükséges
mértékig és idõtartamban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, valamint azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár Rt. az általa közölt adatokat
felhasználja;
3.7. a kérelem benyújtásakor agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezik;
3.8. a támogatási kérelmében megjelölt állatjóléti tevékenységeket a támogatási kérelem benyújtásától számított
legalább öt éven át folytatja;
3.9. a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek;
3.10. tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a 2007. évi XVII. törvény
38. § (9) bekezdése alapján a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását
a fizetési számlámat vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni
és e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
4. Keltezés, igénylõ (cégszerû) aláírása.
5. Az állatállományt felügyelõ vagy kezelõ állatorvos igazolása arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény
megalapozott.
6. Keltezés, állatállományt felügyelõ/kezelõ állatorvos aláírása.
7. Mellékletek:
7.1. A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolása – bûnügyi személyes
adat közlésének kivételével – a 2. § (2) bekezdés d) pontjában elõírt feltételek teljesítésérõl.
7.2. A termelõi csoport, Beszerzési és Értékesítõ Szövetkezet, tenyésztõ szervezet, az adott termékpályán mûködõ
terméktanács vagy szakmai szervezet tárgyévre vonatkozó tagsági igazolása.
7.3. Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának ellenõrzése esetén a 3. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.
7.4. Mechanikai sérülés megelõzése esetén a 4. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.
7.5. Kíméletes állatmozgás és szállítás biztosítása esetén az 5. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.
7.6. Állati fehérje mentes takarmány használata esetén a 6. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.
7.7. Ivóvíz minõségû víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.
7.8. Napos vagy elõnevelt baromfi számla másolata az 1. § (5) bekezdés szerint.
7.9. Tyúknál, pulykánál átminõsítésrõl készült bizonylat az 1. § (5) bekezdés szerint.
7.10. Szakmai Ellenõrzési Lap a 2. § (5) bekezdés szerint.
7.11. Szigorú számadású bizonylat az 1. § (5) bekezdése szerint.”

3. melléklet a 68/2011. (VII. 14.) VM rendelethez
„4. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez
A

1
2

Baromfi megnevezése

C

Idõszak

Elkülönített támogatási pénzösszeg
(millió Ft)

növendék csirke (vágócsirke)
szabadtartásos csirke és gyöngyös

3
4
5
6
7
8
9

B

házi tyúk

pecsenyeliba
növendék liba
fiatal liba

negyedévenként
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
I. negyedév

475,00
60,00
62,50
75,00
52,50
130,40
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hízott liba
pecsenyekacsa
hízott liba
növendék pulyka
Összesen:

II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
negyedévenként

180,65
240,00
251,95
261,75
4000,00
”

4. melléklet a 68/2011. (VII. 14.) VM rendelethez
„5. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

A szakmai ellenõrzési lap adattartalma és a csatolandó mellékletek a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
alapján
1. Kérelmezõ azonosító adatai.
1.1. regisztrációs szám.
2. Tenyészetkód.
3. Tartási hely azonosító.
4. A támogatott baromfi megnevezése.
5. Támogatási jogcímek, állategység.
6. A kérelemben igényelt támogatás összege (Ft).
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4

Napos vagy elõnevelt baromfi beszerzés
napos vagy elõnevelt baromfi megnevezése,
keltetõ/szállító neve, címe,
tenyészetkód,
átvétel ideje, átvett darabszáma.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Vágás vagy tömésre való kihelyezés, eladás
baromfiféle megnevezése,
átvevõ neve, címe,
tenyészetkód,
átadás ideje, átvett darabszám.

9. Keltezés, kérelmezõ aláírása.
10. A Baromfi Termék Tanács javaslata a kérelem szakmailag történõ áttekintésérõl, elfogadásáról, részbeni elfogadásáról,
elutasításáról, az elutasítás indokolásával.
11. Keltezés, Baromfi Termék Tanács cégszerû aláírása.
12. Mellékletek:
12.1. a napos- és elõnevelt baromfi vételérõl szóló számlamásolatok,
12.2. a korosbításról szóló, vagy saját üzembe történõ napos állat telepítése esetén az arról kiállított bizonylatok.”

23138

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 81. szám

A vidékfejlesztési miniszter 69/2011. (VII. 14.) VM rendelete
a szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének c)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

A szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 50. §-ának j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 2 kilogrammot meghaladó tömegû vetõmagvak harmadik országból történõ importja esetén az importáló az MgSzH
részére köteles a beszállított vetõmagtételrõl az alábbi adatokat, valamint dokumentumokat szolgáltatni:]
„j) kukorica, rizs, szója, repce és len esetén a GMO mentességre vonatkozó, az importõr költségére kiállított magyar
hatósági laboratóriumi mérési jegyzõkönyvet.”

2. §

Az R. IV. fejezete a következõ 50/B. §-sal egészül ki:
„50/B. § Minden, az Európai Unióból származó kukorica, rizs, szója, repce és len vetõmagtételnek rendelkeznie kell
az Európai Unió tagországában akkreditált laboratórium által kiállított GMO mentességet igazoló laboratóriumi mérési
jegyzõkönyvvel. A mérési jegyzõkönyv hiányában a vetõmagtétel nem hozható forgalomba.”

3. §

Az R. a következõ V/A. fejezettel és 52/A–52/C. §-sal egészül ki:
„V/A. FEJEZET
GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT SZERVEZETTEL SZENNYEZETT VETÕMAGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
52/A. § (1) Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett vetõmagot vagy szaporítóanyagot (együtt
a továbbiakban: szennyezett vetõmag) Magyar Köztársaság területén tilos
a) forgalomba hozni, vagy
b) köztermesztésbe bocsátani.
(2) A magyarországi elõállítású vetõmag esetén annak elõállítója, más esetben az elsõ magyarországi forgalomba
hozója felel annak géntechnológiával módosított szervezettel történõ szennyezéstõl való mentességéért.
52/B. § (1) A szennyezett vetõmagot tartalmazó tételt annak birtokosa – a szennyezésrõl történõ tudomásszerzést
követõen haladéktalanul – köteles elkülöníteni, továbbá a szennyezés tényérõl nyomon követhetõ módon értesíteni a
forgalmazói láncban elõtte, illetve utána következõ személyt, valamint mindezekrõl tájékoztatni az MgSzH-t.
(2) Az (1) bekezdés szerint értesített személy az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles eljárni.
52/C. § (1) Az MgSzH a szennyezett vetõmag tekintetében az 54. §-ban foglaltak szerint jár el. A szennyezett vetõmag
köztermesztésbe bocsátása esetén az érintett kultúra, valamint az MgSzH által meghatározott pufferzónán belül
található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra zárolását rendeli el. A zárolt kultúra nem
takarítható be.
(2) A zárolt vetõmagot annak birtokosának, illetve növényi kultúrát a földhasználónak meg kell semmisíteni oly
módon, hogy a szennyezés ne terjedhessen tovább.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak elmaradása esetén az MgSzH a kötelezett költségére végezteti el a megsemmisítést,
melyet a kötelezett köteles eltûrni.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban levõ eljárásokban
is alkalmazni kell.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1239/2011. (VII. 14.) Korm. határozata
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényhez kapcsolódó kormányhatározatok
módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl
1. A Kormány a Gazdasági Egyeztetõ Fórum létrehozásáról szóló 1052/2008. (VIII. 4.) Korm. határozatot hatályon kívül
helyezi.
2. A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 4. pont k) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„k) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvény szerinti országos munkáltatói és munkavállalói
érdekképviseletek, illetve érdekképviseleti szövetségek 1-1 képviselõje;”
3. Ez a határozat a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény hatálybalépésével
egyidejûleg lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2011. (VII. 14.) NFM határozata
az Európai Bizottság rendkívüli esemény okozta károk ellentételezéséhez nyújtott támogatásról
(az alumíniumüzemben bekövetkezett 2010. októberi vörösiszap-balesetrõl) szóló
SA.32936 (2011/N) számú határozata meghozatalának idõpontjáról
A Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet 8. §
(2) bekezdésével összhangban, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
megállapítom, hogy az Európai Bizottság 2011. június 28-án hozta meg a rendkívüli esemény okozta károk
ellentételezéséhez nyújtott támogatásról (az alumíniumüzemben bekövetkezett 2010. októberi
vörösiszap-balesetrõl) szóló SA.32936 (2011/N) számú határozatát.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

23140

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 81. szám

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.

