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Kormányrendeletek

A Kormány 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelete
az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (11) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)
rendbírság fizetésére kötelezi
a)
azt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, aki az Flt. 56/A. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségszegést követ el, vagy a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 75. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. §-ában előírtaknak megfelelően
– a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatban – a kormányhivatal részére történő tájékoztatási
kötelezettségének nem vagy nem a meghatározott időpontban, továbbá hiányos vagy valótlan
adattartalommal tett eleget;
b)
azt a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató jogi személyt, egyéni vállalkozót, aki
ba)
az Flt. 6. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta,
bb)
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről
és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Korm. rendelet) meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem
vagy nem a Korm. rendeletben foglaltak szerint vagy valótlan adattartalommal tett eleget;
c)
azt, aki az Flt.-ben, valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást
elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló véglegessé vált határozatban előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.
2. §		
A kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala rendbírság fizetésére kötelezi
a)
azt az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, aki az álláskeresési járadék és
álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló miniszteri rendeletben meghatározott
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét valótlan adattartalommal vagy hiányosan, illetve nem vagy
nem az előírt időpontban teljesítette,
b)
az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott munkaadót, ha a harmadik országbeli állampolgárok
magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről,
az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi
központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott
bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,
c)
azt, aki az Flt.-ben, valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást
elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló véglegessé vált határozatban előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.
3. §

(1) Egy eljárásban elbírált több kötelezettségszegés esetén a rendbírságot a kötelezettségszegés előfordulási
gyakoriságának figyelembevételével kötelezettségszegésenként kell kiszabni. Ebben az esetben a rendbírságnak
az Flt. 56/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértékét kötelezettségszegésenként kell alkalmazni.
(2) A rendbírság alapjául szolgáló kötelezettségek ismételt elmulasztása esetén a rendbírság újból kiszabható.
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4. §

(1) Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelete
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége
felülvizsgálatának szabályairól
A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kijelölési eljárás
1. §		
E rendelet alkalmazásában kijelölő hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter.
2. §		
A kijelölési eljárás kérelemre indul, amelyet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, elektronikus formában kell
benyújtani a kijelölő hatósághoz.
3. §

(1) A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell
a)
a megfelelőségértékelési tevékenysége során szükséges dokumentumok – így különösen
az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, az ellenőrzési jegyzőkönyv, a vizsgálati jegyzőkönyv –, valamint
a megfelelőségértékelési tevékenységével összefüggő eljárásának a gazdasági szereplők tájékoztatására
szolgáló dokumentumai angol nyelvű fordításával,
b)
a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó, káreseményenként legalább 10 millió forintnak
megfelelő biztosítási összegre kötött érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.
(2) Ha a kérelmező nem rendelkezik a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi
CXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, a megfelelőségértékelési területen egyes tevékenységek
végzésére való felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozattal, a kijelölő hatóság
a kérelmező szervezet alkalmasságának és felkészültségének megítéléséhez vizsgálja, hogy
a)
a megfelelőségértékelési tevékenységet végző műszaki személyzet rendelkezik-e szakirányú, legalább
középfokú műszaki képesítéssel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal,
b)
a megfelelőségértékelési tevékenységet végző műszaki személyzetben legalább 1 fő rendelkezik-e angol
nyelvű, legalább középfokú nyelvvizsgával,
c)
a műszaki személyzet ismeri-e a megfelelőségértékelési eljárásokat és az értékelt egyéni védőeszközre
vonatkozó gyártástechnológiát,
d)
ha a kérelmező szervezet tanúsításra is benyújtotta kérelmét, a vizsgálólaboratórium, a vonatkozó előírások,
szabványok szerinti vizsgáló- és mérőeszközök rendelkezésre állnak-e, valamint
e)
a megfelelőségértékeléshez szükséges adminisztratív feladatok ellátásának feltételei fennállnak-e.

4. §		
A kijelölő hatóság a kérelmező szervezet részére az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítése esetén
határozatlan időre szóló engedélyt bocsát ki.

2. A kijelölt szervezetek jelentéstételi kötelezettsége
5. §

(1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről írásbeli jelentést készít
(a továbbiakban: éves jelentés), amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a kijelölő hatóságnak.
(2) Az éves jelentés az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza
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a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

egyéni védőeszköz típusok és megfelelőségértékelési eljárások szerint a megrendelő gazdasági szereplők
cégjegyzék szerinti nevét, címét, a részükre adott évben kiadott, a visszavont és az érvényüket vesztett
EU-típusvizsgálati tanúsítványok azonosító számát, valamint az ellenőrzési jegyzőkönyvek azonosító számát,
az alvállalkozó 1. melléklet szerinti kérelem 4. pontjában feltüntetett adataiban bekövetkezett változást,
a tervezett és megvalósult külső és belső képzések felsorolását, azok témájának rövid ismertetését, a kijelölt
szervezet részéről résztvevők felsorolását,
a megfelelőségértékelési területen a szabványosítási tevékenységben, továbbá a kijelölt szervezetek
koordináló és ágazati csoportjának tevékenységében való részvételről szóló tájékoztatást, ideértve az adott
évben megvalósuló ülések felsorolását, amelyeken a kijelölt szervezet képviselője vagy meghatalmazottja
útján részt vett, valamint meghatalmazott útján való képviselet esetén a meghatalmazás másolatát,
vizsgálólaboratóriumok közötti összehasonlításban vagy jártasságvizsgáló programokban való részvétel
esetén a részvételt igazoló dokumentumokat,
a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai felsorolását és
a kivizsgálás eredményét,
az egyéni védőeszköz forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben
a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más
megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatásokat.

3. A kijelölt szervezetek kijelölést követő felülvizsgálata
6. §

(1) A kijelölő hatóság a kijelölés feltételeinek való megfelelést évente felülvizsgálja.
(2) A kijelölési feltételek folyamatos teljesülésének felülvizsgálata kiterjed arra, hogy
a)
a kijelölt szervezet a kijelölt tevékenysége során betartja-e a minőségirányítási kézikönyvében, valamint
a működési és eljárási szabályzatában foglaltakat,
b)
az előző felülvizsgálat óta a szakmai, személyi, műszaki és adminisztratív felkészültség terén történt esetleges
változás befolyásolja-e a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonyságát,
c)
az előző felülvizsgálat óta a minőségirányítási kézikönyvben, valamint a működési és eljárási szabályzatban
történt esetleges változtatások a megfelelőségértékelési tevékenység hatékonysága érdekében indokoltak-e,
valamint
d)
a gazdasági szereplők panaszainak kivizsgálása megfelelő volt-e.

7. §		
A kijelölő hatóság soron kívüli felülvizsgálatot végezhet
a)
az első alkalommal kijelölt szervezeteknél a kijelölés után fél évvel,
b)
ha a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panasz érkezett, valamint
c)
ha a kijelölt szervezet által tanúsított, illetve ellenőrzött egyéni védőeszközzel kapcsolatban piacfelügyeleti
intézkedés indokolt.

4. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2018. április 21-én lép hatályba.
9. §

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt megindult és folyamatban lévő kijelölési eljárásokban az egyéni védőeszközök
megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól
szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendeletben (a továbbiakban: R1.) foglaltak szerint kell eljárni.
(2) Az R1. alapján kiadott kijelölő okiratok 2023. április 21. napjáig hatályosak.

10. §		
Ez a rendelet az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelethez
Kérelem
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelöléséhez és tevékenysége
felülvizsgálatához
1. A kérelmező szervezet adatai
a)
Elnevezése:
b)
Székhelye:
c)
Elérhetőségei:
Telefon:
E-mail:
Honlapcím:
d)
Képviselője:
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefon:
E-mail:
e)
A cégbejegyzés adatai:
Bejegyző cégbíróság:
A cégbejegyzés kelte:
Cégjegyzékszám:
f)
A szervezet részéről a kijelölő hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy:
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefon:
E-mail:
g)
A szervezet részéről az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásért felelős személy:
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefon:
E-mail:
2. A kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység megjelölése (aláhúzással több modul is megjelölhető)
TANÚSÍTÁS:
B. modul: EU-típusvizsgálat
ELLENŐRZÉS:
C2. modul: Véletlenszerű időközönként, felügyelet mellett végzett termékellenőrzés
D. modul: A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség ellenőrzése
3. A kérelmezett megfelelőségértékelési terület egyéni védőeszköz típus(ok) és megfelelőségértékelési eljárás(ok)
megjelölésével:
Kérelmezett megfelelőségértékelési eljárások meghatározása

Egyéni védőeszköz

Megfelelőségértékelési eljárás és arra vonatkozó szabály (szabvány, belső vizsgálati
utasítás stb.) megnevezése, leírása, a szabványok pontjaira történő hivatkozással
B. modul

C2. modul

D. modul
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4. Amennyiben a megfelelőségértékelési tevékenység végzéséhez a kérelmező szervezet alvállalkozót vesz igénybe:
a)
Az alvállalkozó szervezet adatai:
Elnevezése:
Székhelye:
Elérhetőségei:
Telefon:
E-mail:
Honlapcím:
Európai uniós regisztrációs száma: NB:
Akkreditációs okirat száma:
b)
A cégbejegyzés adatai:
Bejegyző cégbíróság:
A cégbejegyzés kelte:
Cégjegyzékszám:
c)
Alvállalkozó által végzett megfelelőségértékelési terület meghatározása:
Megfelelőségértékelési eljárások meghatározása

Egyéni védőeszköz

Megfelelőségértékelési eljárás és arra vonatkozó szabály (szabvány, belső vizsgálati
utasítás stb.) megnevezése, leírása, a szabványok pontjaira történő hivatkozással
B. modul

C2. modul

D. modul

5. A megfelelőségértékelési tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő
munkavállaló vagy megbízott személy adatai:
A kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenységnek megfelelően kérjük kitölteni!
B. modul

NÉV

ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
(bizonyítványok,
oklevelek azonosító
számai, a kibocsátó
intézmények
és a végzettség
megjelölése)

SZAKMAI
TAPASZTALAT
(részletes leírása)

NYELVVIZSGA
(típus, szint,
bizonyítványok
számai)

JOGVISZONY
(munkavállaló vagy
megbízott)

ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
(bizonyítványok,
oklevelek azonosító
számai, a kibocsátó
intézmények
és a végzettség
megjelölése)

SZAKMAI
TAPASZTALAT
(részletes leírása)

NYELVVIZSGA
(típus, szint,
bizonyítványok
számai)

JOGVISZONY
(munkavállaló vagy
megbízott)

C2. modul

NÉV
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D. modul

NÉV

ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
(bizonyítványok,
oklevelek azonosító
számai, a kibocsátó
intézmények
és a végzettség
megjelölése)

SZAKMAI
TAPASZTALAT
(részletes leírása)

NYELVVIZSGA
(típus, szint,
bizonyítványok
számai)

JOGVISZONY
(munkavállaló vagy
megbízott)

6. A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
a)
a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv(ek),
b)
a működési és eljárási szabályzat,
c)
a felelősségbiztosítási szerződés másolata,
d)
a biztosító arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a felelősségbiztosítási szerződés érvényes és hatályos,
e)
a személyzet minden (munkavállaló vagy megbízási szerződéssel tevékenykedő) tagjának
összeférhetetlenségi nyilatkozata,
f)
védjegyjogosultság megléte esetén a védjegyokirat és határozat másolata,
g)
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás,
h)
kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a kijelölés iránti kérelem elbírálásával kapcsolatosan keletkezett
szakértői költségeket a kérelmező vállalja,
i)
a kérelem tárgyát képező megfelelőségértékelési tevékenységgel kapcsolatos, más szerv által kibocsátott
határozatok.
Kelt: ............................................................
		
		

................................................................................
kérelmező szervezet képviselője

A Kormány 31/2018. (II. 28.) Korm. rendelete
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a legkiszolgáltatottabbak közé tartozó fiatal és nyugdíjas munkavállalók védelme, a bűncselekményekből eredő
károk enyhítése, a Czeglédy-ügy egyedi esetétől eltekintve példaértékűen működő iskolaszövetkezeti szektorba vetett bizalom
helyreállítása, továbbá a fiatalok munkaalapú társadalomba történő integrálódásának elősegítése érdekében,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami kárrendezés iránti kérelem személyesen a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) nyújtható be 2018. június 30-ig. A határidő jogvesztő.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 3/2018. (II. 28.) HM rendelete
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
48/B. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összege megegyezik]
„c) a Korm. R.
ca) 2/A. § (4) bekezdése szerinti állomány esetében a Korm. R. 7. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy
bértábla szerinti összeg 2018. január 1-jei változásából eredő növekmény,
cb) 2/A. § (5) bekezdése szerinti állomány esetében a Korm. R. 8. melléklete szerinti garantált illetmény- vagy
bérnövekmény-tábla szerinti összeg 2018. január 1-jei változásából eredő növekmény”
(együttes összegével.)
2. §		
Az R. a következő 100. §-sal egészül ki:
„100. § E rendeletnek a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet
módosításáról szóló 3/2018. (II. 28.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 48/B. § (1a) bekezdés
c) pontját 2018. január 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a 2018. január 1-jétől megállapított illetménynövekményt
legkésőbb a Módr3. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni.”
3. §		
Az R.
a)
48/B. § (1a) bekezdés a) pontjában a „bérkiegészítés és” szövegrész helyébe a „bérkiegészítés,” szöveg,
b)
48/B. § (1a) bekezdés b) pontjában a „növekmény” szövegrész helyébe a „növekmény és” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 4/2018. (II. 28.) NGM rendelete
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról
A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint
a 4. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és
6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerinti, az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő
szervezetek kijelölési eljárásáért a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.
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(2) A kijelölésért fizetendő díj mértéke, ha a kérelem a megfelelőségértékelési tanúsítás végzésének engedélyezésére
irányul, 230 000 forint, ha a kérelem a megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésének engedélyezésére irányul,
260 000 forint. A megfelelőségértékelési tanúsítás és megfelelőségértékelési ellenőrzés végzésére is jogosító
engedély esetén 260 000 forintot kell megfizetni.
(3) A díjat a kijelölés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a Nemzetgazdasági Minisztérium
10032000-01460658-00000000 számú számlájára.
2. §		
A díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdésében
foglaltakat, a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,
a díj visszatérítésére az Itv. 79. § (2) bekezdésében és az Itv. 80. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában foglaltakat kell
alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, az ügyfél lakóhelye, székhelye, a bíróság székhelye szerint illetékes állami
adóhatóság helyett a kijelölő hatóságot, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. március 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1–2. §, a 3. § (3) bekezdése és a 4. § b) és c) pontja 2018. április 21-én lép hatályba.
(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt megindult és folyamatban lévő bejelentési eljárásokban az egyéni védőeszközök
megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól
szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

4. §		
Hatályát veszti
a)
a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet,
b)
az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.)
SZMM rendelet, valamint
c)
az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint
ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 5/2018. (II. 28.) NGM rendelete
a meghatározott cselekmények végrehajtása során közreműködő szervezetek és a romlandó dolgok
értékesítése kapcsán közreműködő kereskedők igénybevételének részletes szabályairól
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 126. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
A rendelet hatálya az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény (a továbbiakban:
Avt.) alapján az állami adó- és vámhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásokra terjed ki.

2. Közreműködő szervezetek névjegyzéke
2. §

(1) Ha az Avt. szerinti meghatározott cselekmény végrehajtásához olyan szakértelem, hatósági engedély vagy eszköz
szükséges, amellyel a végrehajtást foganatosító állami adó- és vámhatóság nem rendelkezik, és a beszerzés
nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, az állami adó- és vámhatóság az e célból létrehozott
névjegyzékben (a továbbiakban: névjegyzék) nyilvántartott közreműködő szervezetet vesz igénybe.
(2) A közreműködő szervezetek névjegyzékéről az állami adó- és vámhatóság elektronikus nyilvántartást vezet,
amelyben az állami adó- és vámhatóság által meghatározott tevékenységi körök szerint tartja nyilván
a közreműködő szervezeteket.
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(3) A nyilvántartás tartalmazza a közreműködő szervezet
a)
nevét, elnevezését,
b)
adóazonosító számát,
c)
természetes személy esetén lakcímét,
d)
jogi személy és egyéb szervezet esetén nyilvántartási számát, székhelyét,
e)
regisztrációs kérelmében ellátni vállalt tevékenységi köröket.
(4) A közreműködő szervezetek nyilvántartásba történő felvételére a közreműködő szervezet által benyújtott
regisztrációs adatlap alapján kerülhet sor.
(5) A regisztrációs adatlapon több tevékenységfajta megjelölésére is lehetőség van.
(6) A közreműködő szervezet kérheti a névjegyzékben szereplő azon tevékenységi köreinek módosítását, amelyek
tekintetében a meghatározott cselekmény elvégzését vállalta. A módosításra a regisztrációra vonatkozó szabályok
alkalmazandóak.
(7) A közreműködő szervezet haladéktalanul köteles kezdeményezni a nyilvántartásban szereplő adatainak
módosítását, ha
a)
elveszti a névjegyzékben rögzített engedélyköteles tevékenységi kör végzésére való jogosultságát, vagy
b)
valamely tevékenységi kör tekintetében a továbbiakban nem kíván lehetséges ajánlattételre felhívottként
szerepelni.
(8) A közreműködő szervezetet az állami adó- és vámhatóság törli a névjegyzékből, ha a
a)
közreműködő szervezet a köztartozásmentes adózói adatbázisból törlésre került,
b)
nem természetes személy közreműködő szervezet jogutód nélkül megszűnt, vagy a természetes személy
közreműködő szervezet elhunyt,
c)
közreműködő szervezet az ajánlattételi eljárásban ismételten elmulasztotta az árajánlat benyújtását,
d)
közreműködő szervezet a kijelölés ellenére a végzésben foglaltakat – neki felróható okból – nem teljesítette,
vagy
e)
közreműködő szervezet a névjegyzékből való törlését maga kérte.
(9) Ha a közreműködő szervezetet az állami adó- és vámhatóság törli a névjegyzékből, ennek tényéről a közreműködő
szervezetet a törléstől számított 8 napon belül értesíti.
(10) Ha a közreműködő szervezet a (8) bekezdés c) vagy d) pontja alapján került törlésre a névjegyzékből, a szervezet
a törlés napjától számított 12 hónapon belül a névjegyzékbe nem vehető fel újra.
(11) Az állami adó- és vámhatóság honlapján negyedévente, az adott negyedévre vonatkozóan közzéteszi
a névjegyzékben szereplő
a)
közreműködő szervezetek nevét és adóazonosító számát,
b)
jogi személyek és egyéb szervezetek nyilvántartási számát és székhelyét,
c)
természetes személyek lakcímét.

3. Közreműködő szervezet kiválasztása
3. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a közreműködő szervezetek névjegyzékében szereplő, a végrehajtandó
meghatározott cselekményhez szükséges szakértelemmel rendelkező szervezetek közül véletlenszerű – külső
befolyástól mentes – kiválasztással az adott tevékenységfajtát ellátók köréből három közreműködő szervezetet jelöl
ki ajánlattételre.
(2) Ha az adott tevékenységre vonatkozóan nem szerepel a nyilvántartásban háromnál több közreműködő szervezet,
akkor az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban az adott tevékenységi kör tekintetében szereplő szervezetet
vagy szervezeteket jelöli ki ajánlattételre.
(3) Az ajánlattételre történő felhívásban meg kell jelölni a feladat ellátásának végső határidejét. Az ajánlattételre
történő felhívás mellékletét képezi a meghatározott cselekmény elvégzését elrendelő döntés, a végrehajtás iránti
megkeresés, valamint az állami adó- és vámhatóság eljárása során keletkezett, az ajánlattétel szempontjából
releváns iratok, így különösen a helyszíni eljárásról készült jegyzőkönyvek és azok mellékletei.

4. Az ajánlattétel szabályai
4. §		
Ha az ajánlattételre felhívott közreműködő szervezet az ajánlattételi határidőn belül a névjegyzékből törlésre
kerül, akkor a névjegyzékből törölt ajánlattételre felhívott szervezet helyett az állami adó- és vámhatóság a 3. §
alkalmazásával választ ki ajánlattételre másik közreműködő szervezetet.
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5. §

(1) Ha az ellátandó feladat jellege indokolja, az állami adó- és vámhatóság az ajánlattételi határidőn belül,
az ajánlattételre kiválasztott közreműködő szervezetek kérésére helyszíni szemlét tart, amelyen a közreműködő
szervezetek jelen lehetnek, megtekinthetik a helyszínt és felmérhetik az elvégzendő cselekményt.
(2) A helyszíni szemlét úgy kell megszervezni, hogy egyidejűleg csak egy ajánlattételre kiválasztott közreműködő
szervezet legyen jelen.

6. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság a közreműködő szervezet feladatellátásra történő kijelölése során kizárólag azon
határidőben érkezett ajánlatokat veszi figyelembe, amelyek a végrehajtandó cselekmény egészére vonatkoznak.
(2) Ha háromnál kevesebb figyelembe vehető ajánlat érkezett, akkor az állami adó- és vámhatóság a feladatellátásra
a figyelembe vehető ajánlatok alapján jelöli ki a közreműködő szervezetet.
(3) Ha a meghatározott cselekmény elvégzésére kijelölt, de azt még nem teljesítő közreműködő szervezet
a névjegyzékből törlésre került, akkor a feladatra történő kijelölését vissza kell vonni. Ha a közreműködő szervezet
a meghatározott cselekmény elvégzését már a feladatra történő kijelölésének visszavonását megelőzően
megkezdte, a felmerülő költségek tekintetében a közreműködő szervezettel el kell számolni, majd a feladat
ellátására újabb közreműködő szervezetet kell kijelölni a 3. §-ban foglaltak szerint.

5. A romlandó dolgok értékesítésében közreműködő kereskedők névjegyzéke
7. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság az Avt. alapján a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedőkről
névjegyzéket vezet (a továbbiakban: kereskedői névjegyzék).
(2) A kereskedői névjegyzék egy elektronikus nyilvántartás, amelyben az állami adó- és vámhatóság a közreműködő
kereskedőket az általuk meghatározott termékkörök szerint tartja nyilván.
(3) A nyilvántartás tartalmazza a közreműködő kereskedő
a)
nevét, elnevezését,
b)
adóazonosító számát,
c)
nem jogi személy esetén lakcímét,
d)
jogi személy és egyéb szervezet esetén nyilvántartási számát, székhelyét,
e)
regisztrációs kérelmében megjelölt termékköröket.
(4) A közreműködő kereskedő nyilvántartásba történő felvételére az általa benyújtott regisztrációs adatlap alapján
kerülhet sor. A regisztrációs adatlapon több termékkör megjelölésére is lehetőség van.
(5) A közreműködő kereskedő kezdeményezheti a névjegyzékben szereplő azon termékkörök módosítását, amelyek
tekintetében az értesítését kéri. A módosításra a regisztrációra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.
(6) A közreműködő kereskedő haladéktalanul köteles kezdeményezni a nyilvántartásban szereplő adatainak
módosítását, ha valamely termékkör tekintetében a továbbiakban nem kíván a romlandó dolog árverésén részt
venni.
(7) A közreműködő kereskedőt az állami adó- és vámhatóság törli a névjegyzékből, ha
a)
ezt a közreműködő kereskedő maga kérte,
b)
a jogi személy vagy egyéb szervezet közreműködő kereskedő jogutód nélkül megszűnt, vagy
c)
a nem jogi személy közreműködő kereskedő elhunyt.
(8) Ha a közreműködő kereskedőt az állami adó- és vámhatóság a névjegyzékből törli, erről a szervezetet a törléstől
számított 8 napon belül értesíti.

6. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
9. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 89/2018. (II. 28.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/7/3/2018. számú előterjesztésére – Kónya Hajnalka (születési
neve: Setelya Hajnalka; névmódosítás előtti neve: Kónya Hajnalka Iványivna; születési neve: Setelya Hajnalka
Iványivna; születési hely, idő: Alsókalocsa [Szovjetunió], 1985. március 19.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. február 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. február 19.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/00760-3/2018.

A köztársasági elnök 90/2018. (II. 28.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/1858/3/2017. számú előterjesztésére – Vargic Dejan (születési
hely, idő: Zenta [Jugoszlávia], 1970. február 1.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. február 14.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. február 19.
		
		

KEH ügyszám: KEH/00829-3/2018.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 91/2018. (II. 28.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/1857/3/2017. számú előterjesztésére – Raskovic Hranislav
(születési hely, idő: Hódság [Jugoszlávia], 1960. március 1.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. február 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. február 19.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/00830-3/2018.

A köztársasági elnök 92/2018. (II. 28.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Molnár Tamást 2018. március 1.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2018. február 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. február 19.
		
		

KEH ügyszám: KEH/00681-2/2018.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A Kormány 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozata
a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozásával;
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya
alá tartozó támogatást nyújt az Első Magyar Református Egyház (First Hungarian Presbyterian Church)
kedvezményezett szervezet részére az 1. pontban meghatározott célra, a 3. és 4. pontban meghatározott összegben;
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a 2018. évben
gondoskodjon az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 250 000 000 forint többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. július 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a 2019. évben
gondoskodjon az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 250 000 000 forint összegű költségvetési forrás
biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítására tegye meg
a szükséges intézkedéseket a 2018. évi támogatási jogviszony létrehozása érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítására tegye meg
a szükséges intézkedéseket a 2019. évi támogatási jogviszony létrehozása érdekében.
Felelős
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. március 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1064/2018. (II. 28.) Korm. határozata
a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Horgászati
Hálózati Program végrehajtásához szükséges feladatokról
A Kormány felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a halgazdálkodásért való felelősségi körében készítse elő azon szükséges
jogszabály-módosításokat és megállapodásokat, amelyek biztosítják, hogy
1. a horgászjegy és a fogási napló kibocsátásáért fizetendő díj 2019. január 1-jétől teljes egészében a Magyar
Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) mint a horgászok és a horgászegyesületek országos
érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet bevételét képezze, és
2. a Szövetség az 1. pont szerinti bevételt kizárólag a jogszabályban és közfeladat-ellátási szerződésben meghatározott
feladatok ellátására – ideértve különösen az Országos Horgászati Hálózati Program fenntartását, az őshonos
halállomány védelmével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a horgászati és horgászturisztikai
tevékenységet – fordíthassa.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2018. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 18/2018. (II. 28.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter javaslatára
dr. Uszkay-Boiskó Sándort
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2018. február 20-ai hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

