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III. Kormányrendeletek
A Kormány
125/2009. (VI. 15.) Korm.
rendelete
a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,
valamint a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó
állami kezesség vállalásának és érvényesítésének
részletes szabályairól szóló
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés
e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (4) bekezdése a következõ 13. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:]
„13. munkaképesség-csökkenést, illetve egészségkárosodást szenvedett személy: az a személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább
50%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett.”

2. §
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„(2) Amennyiben az igénylõ házaspár vállalt gyermeke
után nem igényelt családtámogatási ellátást, akkor a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot – annak kiállítását
követõ 60 napon belül – köteles a megelõlegezõ kölcsönt
folyósító hitelintézetnek bemutatni, illetve bejelenteni.
Amennyiben a támogatott személy a gyermekvállalás teljesítését ezen határidõn túl jelenti be, akkor a hitelintézet
a jóváírandó kedvezmény összegét csökkenti az állami követeléssel, azaz a gyermekvállalás teljesítését igazoló okirat kiállítása és a bejelentés tényleges idõpontja közötti
idõtartam alatt az állam által kifizetett kamattal, költséggel
és kamattámogatással. A hitelintézet a havi elszámolásában az állami követeléssel csökkentett kedvezmény összegét igényelheti a központi költségvetéstõl.”

4. §
(1) Az R1. 18. § (1) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A közvetlen támogatások és a kamattámogatások
igénybevételi feltételeinek meglétét a folyósító hitelintézet vagy a kölcsönt nyújtó biztosítóintézet (a továbbiakban
együtt: hitelintézet) köteles ellenõrizni. A lakásépítési
kedvezmény, valamint a fiatalok otthonteremtési támogatása – e rendelet 5. és 7. §-ában szabályozott – személyi
feltételeinek meglétét, a megelõlegezõ kölcsön feltételét
képezõ gyermek megszületését kivéve, az igénylõ lakóhelye szerinti települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jegyzõje igazolja a folyósító hitelintézetnek.”
(2) Az R1. 18. § (2) bekezdés c) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következõk
szerint kell igazolni:]
„c) a munkaképesség-csökkenést, illetve egészségkárosodást szenvedett személlyé válást az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet igazolásával,”

Az R1. a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § 2009. július 1-jén vagy azt követõen
a) a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményre,
b) a fiatalok otthonteremtési támogatására,
c) jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatására,
d) kiegészítõ kamattámogatásra,
e) az értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakásépítés kamattámogatására
benyújtott támogatási kérelmek alapján az e rendelet szerinti állami támogatás nem nyújtható.”

(3) Az R1. 18. § (16) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(16) A Kincstár hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárást nem folytathat le, kivéve a részletfizetés
engedélyezését. A kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, illetõleg a fiatalok otthonteremtési támogatása
(15) bekezdés szerinti és részletekben történõ visszafizetése akkor engedélyezhetõ, ha a kérelmezõ igazolja, hogy
a támogatás azonnali és egyösszegû megfizetése családi,
jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhelést jelent.”

3. §

5. §

Az R1. 5/C. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(1) Az R1. 21. § (3) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(3) Ha a lakás tulajdonosa lakásának egy részét idegeníti el, a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, illetõleg a fiatalok otthonteremtési támogatása összegének
csak az elidegenítésre kerülõ tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni. Ebben az esetben a jegyzõ
határozatban intézkedik a teljes támogatási összeg visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési
és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá határozatban intézkedik a visszafizetési kötelezettség alá nem
esõ támogatási összegnek megfelelõ a Magyar Államot
megilletõ jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési
és terhelési tilalom a támogatott lakásra történõ bejegyeztetése iránt.”
(2) Az R1. 21. § (6) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Ha a lakás tulajdonosa a (4) bekezdés szerinti határidõ lejártáig az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlõen
igazolja (az adásvételi vagy csereszerzõdés esetén a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem ingatlan-nyilvántartási
bejegyzését tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolatával,
építés esetében a használatbavételi engedély bemutatásával), és a korábbi lakás elidegenítésébõl származó teljes
bevételt – csökkentve a (16) bekezdésben foglaltakkal – számlával vagy szerzõdéssel és értékbecsléssel igazoltan az új lakás megszerzésére fordította, az (1) bekezdés szerinti kötelezettség az eredeti határidõ lejártáig
terheli. A kedvezményt, az adó-visszatérítési támogatást,
a megelõlegezõ kölcsön idõszaka alatt az állam által
fizetett ellenszolgáltatásokat, illetõleg a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt az önkormányzat jegyzõje intézkedik. A
megelõlegezõ kölcsönt biztosító jelzálogjog újabb ingatlanra történõ átjegyezhetõségérõl a hitelintézet dönt és
intézkedik.”
(3) Az R1. 21. § (9) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) Ha az eladó a korábbi lakás elidegenítésébõl származó – a (16) bekezdésben foglaltakkal csökkentett – bevételnek csak egy részét fordította az újabb lakás megszerzésére, úgy a támogatásnak az eladási és a vételár különbözetével arányos részét kell visszafizetnie. Ebben az esetben a jegyzõ a határozatával a visszafizetési kötelezettség
alá nem esõ támogatási hányadra jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat
az újabb ingatlanra a Magyar Állam javára bejegyezteti.”
(4) Az R1. 21. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül
ki:
„(16) A korábbi lakás elidegenítésébõl származó bevétel csökkenthetõ
a) a lakásértékesítésbõl származó bevétel után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
b) azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésbõl
származó bevételbõl az értékesített lakás építését, vásárlá-
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sát, bõvítését szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegû elõtörlesztésére és annak díjára fordított,
de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett
bevétel összege elérje az igénybevett közvetlen támogatások együttes összegének kétszeresét.”

6. §
(1) Az R1. 24. § (5)–(6) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a 2009. július 1-jét megelõzõen hatályos jogszabályok alapján a fiatal házaspár kérelmére a születendõ
gyermekre tekintettel a kedvezményt a hitelintézet önálló
kölcsönként elõlegezte meg, és a gyermek azért nem születik meg,
a) mert a házastársak egyike elhunyt, vagy
b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének
munkaképesség-csökkenést, illetve egészségkárosodást
szenvedett személlyé válása következtében nem vállalták,
vagy
c) a gyermek a terhesség 26. betöltött hetét követõen
halva születik,
a folyósító hitelintézethez benyújtott – az a)–c) pontokban
foglaltak igazolását is tartalmazó – kérelemre a tõketartozást a központi költségvetés fizeti ki az adós helyett. A kérelmet a megelõlegezésrõl szóló szerzõdésben vállalt határidõ leteltét követõ 60. napig lehet benyújtani. Ha az
igénylõ a kérelmet 60 napon túl nyújtja be, úgy a kérelem
benyújtásától számított 60 napon belül a hitelintézeten keresztül köteles visszafizetni az események bekövetkezése
és a kérelem benyújtásának idõpontja közötti idõtartam
alatt az állam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást.
(6) Az építkezés idejére és a 21. § (1) bekezdésében
meghatározott idõszak leteltéig a lakásépítési kedvezményre, a fiatalok otthonteremtési támogatására, a megelõlegezõ kölcsönbõl átalakult lakásépítési kedvezményre – csökkentve a megelõlegezõ kölcsönszerzõdés megkötésétõl a gyermekvállalás teljesítéséig eltelt idõtartammal – az 5/A. § (8) bekezdése szerint esetlegesen visszafizetendõ összeg biztosítékaként a Magyar Állam javára az
épülõ, a felépült, a bõvített vagy a megvásárolt lakást jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli. Az 5/A. §, illetve 12. és 13. § alapján
felvett, illetõleg a 12. §-ában foglalt jelzáloglevél fedezetének céljára elõzetesen nyújtott kölcsönök biztosítékaként elfogadott ingatlanokat a kölcsönt nyújtó hitelintézet
javára a Magyar Államot megelõzõ ranghelyen jelzálogjog (önálló zálogjog), valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli. Amennyiben a hitelintézet által nyújtott állami kamattámogatású kölcsönökbõl
épített, vásárolt, bõvített, illetve korszerûsített ingatlan
nem fedezete a kölcsönnek, úgy erre az ingatlanra – az ingatlan-nyilvántartásba az említett követelések megszûnéséig, illetõleg teljes visszafizetésükig – az állam javára el-
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idegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. A Magyar
Állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési
és terhelési tilalom bejegyeztetését a támogatást folyósító
hitelintézet kérelmezi. Amennyiben a hitel futamideje alatt
annak céljául szolgáló ingatlan válik a hitel fedezetévé,
vagy a hitelcél szerinti ingatlan értékesítésre kerül, vagy az
ingatlan lebontása természeti katasztrófa következtében
vált szükségessé, ezen ingatlant a hitelhez kapcsolódóan
terhelõ, a Magyar Állam javára fennálló elidegenítési és
terhelési tilalom törlésére vonatkozó engedélyt – az adósok kérelmére – a Kincstár adja ki.”
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„(1) Az állami kezességvállalás feltétele, hogy a kölcsön teljes hiteldíjmutatójának mértéke kisebb, mint a kölcsönt nyújtó hitelintézet által állami kezességvállalás nélkül, forintban, kamattámogatás szempontjából azonos feltételekkel nyújtott lakáskölcsön teljes hiteldíjmutatója.
Amennyiben a kölcsön támogatott és nem támogatott kölcsönrészekbõl áll, az egyes kölcsönrészekre vonatkozó
teljes hiteldíjmutatónak kisebbnek kell lennie, mint a hitelintézet által az adott kölcsönrésszel azonos feltételekkel,
de állami kezességvállalás nélkül nyújtott lakáskölcsön
teljes hiteldíjmutatója.”

(2) Az R1. 24. §-a a következõ (18) bekezdéssel egészül
ki:
„(18) Az 5/A. § (8) bekezdése szerint esetlegesen
visszafizetendõ összeget, úgy kell meghatározni, hogy
meg kell állapítani a vállalt gyermek(ek)re jutó kedvezmény összegét, ki kell számítani hónapokban kifejezve
a megelõlegezés idõtartamának felsõ határa, és a szerzõdéskötés idõpontja közötti idõtartamot, továbbá meg kell
határozni a megelõlegezõ kölcsönszerzõdés megkötésekor
hatályos – az adós helyett az állam által fizetendõ – kamat
és költségtérítés százalékos mértékét. Az esetlegesen
visszafizetendõ összeget, a megelõlegezõ kölcsön összege, az idõtartam, valamint a százalékos mérték figyelembevételével kell kiszámítani.”

7. §

9. §
Az R2. 7. § (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkedés lép:
„Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitelszerzõdés felmondásra kerül, vagy a véglejáratkor a kölcsönt az adós még nem fizette teljesen vissza, a hitelintézet
a hitelszerzõdés lejáratát, illetve – amennyiben az korábbi – annak felmondását követõ 180 naptári napon belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredõ jogait az
állami adóhatóságnál. E határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár.”

10. §
(1) Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.

(1) A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az állami készfizetõ kezességvállalás további feltétele,
hogy]
„a) a nyújtott kölcsön teljes összege nem haladhatja
meg a hitelcél szerinti ingatlan vételárának, új lakás vásárlása vagy építése esetén pedig a telekárral együtt számított
általános forgalmi adót tartalmazó vételárának vagy építési költségének 70%-át,”
(2) Az R2. 2. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Az állami készfizetõ kezességvállalás további feltétele,
hogy]
„e) a kölcsönt forintban nyújtják és a törlesztése is csak
forintban történhet, árfolyamkockázatot a kölcsönt igénybe vevõ nem visel.”

8. §
Az R2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R1. 7. § (1) bekezdés a) pontjának 3. alpontjában
a ,,testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt
munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette” szövegrész, b) pontjának 1. alpontjában a ,,munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette”
szövegrész, valamint b) pontjának 3. alpontjában és
c) pontjában az „a munkaképességét legalább hatvanhét
százalékban elvesztette” szövegrész helyébe a ,,munkaképesség-csökkenést, illetve egészségkárosodást szenvedett
személy” szöveg lép.
(3) Az R1. 21. § (10) bekezdésében a ,,15 napon belül”
szövegrész helyébe a ,,30 napon belül” szöveg, a ,,15 nap”
szövegrész helyébe a ,,30 nap” szöveg lép.
(4) Az R2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

11. §
Hatályát veszti:
a) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2008.
(VI. 27.) Korm. rendelet 7. §-a,
b) az R2. 2. § (1) bekezdés d) pontja,
c) az R2. 4. §-a,
d) az R2. 6. § (4) bekezdése.
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12. §

nyújtott támogatási kérelmekre, illetve folyósított támogatásokra is alkalmazni kell.

(1) Az R1. e rendelettel megállapított rendelkezéseit
a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel a hatálybalépést
követõen benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni. A 2009. július 1-jét megelõzõen a hitelintézethez benyújtott kérelmekre – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a 2009. június 30-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az R2. e rendelettel megállapított rendelkezéseit
a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel az e rendelet
hatálybalépését követõen benyújtott hitelkérelmekre kell
alkalmazni.

(2) Az R1. e rendelet 1. §-ával, 3–6. §-ával megállapított, valamint 10. § (2)–(3) bekezdésével módosított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését megelõzõen be-

(4) Az R2. e rendelet 9. §-ával megállapított rendelkezését e rendelet hatálybalépését követõen létrejött kezességek esetében kell alkalmazni.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelethez

Igénylõlap az állami kezesség beváltásához
...................................................
hitelintézet megnevezése

I. Az adós(ok) adatai
1. Neve: ..........................................................................................................................................................................
2. Születési neve: ............................................................................................................................................................
3. Anyja születési neve: ..................................................................................................................................................
4. Lakhelye/székhelye: ...................................................................................................................................................
5. Adóazonosító jele: ......................................................................................................................................................
6. Bankszámlaszáma: .....................................................................................................................................................
Az állami kezességvállalás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerzõdés alapján

II. A kölcsön
1. A kezesség jogszabályi alapja: ...................................................................................................................................
2. A szerzõdés száma: ....................................................................................................................................................
3. A szerzõdés kelte: ......................................................................................................................................................
4. A garantált hitelrész összege: .....................................................................................................................................
5. A kezességvállalási díj összege: .................................................................................................................................
6. A kezességvállalási díj megfizetésének módja (hitelintézet meghitelezte, vagy a hitelfelvevõ egy összegben megfizette): ..........................................................................................................................................................................
7. A kölcsön teljes összege: ...........................................................................................................................................
8. A hitelcél szerinti ingatlan vételára: ...........................................................................................................................
9. Új lakás építése vagy vásárlása esetén a telekárral együtt számított, általános forgalmi adót tartalmazó építési költség
vagy vételár: ...............................................................................................................................................................
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10. A hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értéke: ............................................................................................
11. A hitelcél szerinti lakásingatlan címe, helyrajzi száma: ............................................................................................
12. A kölcsön lejárata: .....................................................................................................................................................
13. A kölcsön lejártakor/felmondásakor vissza nem fizetett garantált hitelrész, kezességvállalási díj és az ezekre felszámított kamat és kezelési költség összege az egyes elemeket külön feltüntetve: ........................................................
14. Az igénylõlap benyújtásakor fennálló vissza nem fizetett garantált hitelrész, kezességvállalási díj és az ezekre felszámított kamat és kezelési költség összege az egyes elemeket külön feltüntetve: ...................................................
15. A kölcsön lejártakor/felmondáskor érvényes, a kölcsönszerzõdésben foglalt kamat napi összege: ..........................

III. Az állami kezességbeváltás adatai
1. Az állami kezességbeváltás jogosultja: ......................................................................................................................
2. A kezességbeváltás jogosultjának pénzforgalmi bankszámla száma: ........................................................................
3. Az átutalandó kezesség összege (a tõke, a kölcsön lejártakor/felmondáskor érvényes kamat és kezelési költség, továbbá azok együttes összege, a napi kamat mértéke és kezdõ idõpontja): ................................................................
4. A kezességbeváltás indoka: .......................................................................................................................................

IV. Mellékletek
1. Kölcsönszerzõdés és annak mellékletét képezõ dokumentumok másolata
2. Kölcsönszerzõdés-módosítások és annak mellékletét képezõ dokumentumok másolata
3. A biztosítékokról szóló szerzõdések és mellékletek másolata
4. A biztosítékok módosításának indokai
5. A biztosítékokból történt megtérülés tényét és összegét igazoló dokumentum, megtérülés hiányában a bank nemleges nyilatkozata
6. Óvadéki szerzõdés esetén az óvadéki szerzõdés, annak hiányában a hitelintézet nemleges nyilatkozata
7. A kölcsönszerzõdés felmondását igazoló irat és/vagy a kölcsönszerzõdésben meghatározott utolsó törlesztõrészlet,
illetõleg egyösszegû fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidõ eredménytelen leteltét igazoló
irat, valamint az azok kézbesítését igazoló irat
8. A szerzõdés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történõ felszólítás
9. A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
10. A hitelképesség- és fedezetvizsgálat dokumentumai
11. Az 1. § (2)–(8) bekezdésében meghatározott feltételeket igazoló okiratok, dokumentumok másolata

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

P. H.

................................................
igénylõ”
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A Kormány
126/2009. (VI. 15.) Korm.
rendelete

h) vizsgáztató: a közigazgatási versenyvizsga tananyagát számon kérõ, e rendelet alapján felkért személy.

a közigazgatási versenyvizsgáról

A versenyvizsga

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. §
(1) bekezdésének j) és k) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének
b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

3. §

Hatály
1. §

(1) A közigazgatási versenyvizsga (a továbbiakban:
versenyvizsga) célja annak felmérése, hogy a vizsgázó
rendelkezik-e a közigazgatásban való munkavégzéshez
szükséges mûveltséggel, készségekkel és képességekkel.
(2) A versenyvizsgának írásbeli és szóbeli része van. Az
írásbeli vizsgarész megelõzi a szóbeli vizsgarészt. Szóbeli
vizsgára az bocsátható, aki az írásbeli vizsgán legalább
120 pontos eredményt ért el.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túl
kiterjed a Miniszterelnöki Hivatalra, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központra
(a továbbiakban: KSZK), a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervére és a felkészítõ tanfolyamot
szervezõ, felnõttképzést folytató intézményre.

(3) A versenyvizsga kétszintû: középszintû és felsõszintû. A felsõfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezõ vizsgázó a versenyvizsgára történõ jelentkezésnél kiválasztja,
hogy középszintû vagy felsõszintû versenyvizsgát tesz. A
felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ vizsgázó felsõszintû versenyvizsgát tesz. A vizsgázó a versenyvizsga
szintjét a versenyvizsgára történõ jelentkezés után nem
változtathatja meg.

Értelmezõ rendelkezések

(4) Az I. besorolási osztályba a Ktv. 26. § (2) bekezdése
alapján történõ besoroláshoz felsõszintû versenyvizsga
vagy közigazgatási szakvizsga szükséges.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a vizsgázóra, a vizsgáztatóra és a vizsgabiztosra.

2. §
A vizsgakövetelmények
E rendelet alkalmazásában:
a) fogyatékos vizsgázó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott személy,
b) hátrányos helyzetû vizsgázó: az a vizsgára jelentkezés idõpontjában 35. életévét be nem töltött jelentkezõ,
akit középfokú tanulmányai során családi körülményei,
szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett, illetve,
aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult, vagy állami gondozott volt,
c) közigazgatási gyakorlat: a Ktv. 72. § (7) bekezdése
szerinti gyakorlat,
d) közigazgatási versenyvizsga szakbizottság (a továbbiakban: szakbizottság): az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) keretében mûködõ,
a közigazgatási versenyvizsgával kapcsolatos egyes feladatok ellátására létrejött bizottság,
e) közigazgatási versenyvizsga-szervezõ (a továbbiakban: vizsgaszervezõ): a KSZK és a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve,
f) vizsgabiztos: aki az írásbeli, illetve a szóbeli vizsgán
a közigazgatási versenyvizsga rendjére vonatkozó szabályok betartását felügyeli,
g) vizsgázó: a Ktv. 10/C. § (1) bekezdésében meghatározott személy,

4. §
(1) A versenyvizsga vizsgakövetelményei:
a) alkotmány- és jogi ismeretek,
b) közigazgatás-tudományi és közigazgatási ismeretek,
c) társadalomismeretek,
d) gazdasági és pénzügyi ismeretek,
e) emberi jogi, etikai és adatkezelési ismeretek.
(2) A versenyvizsga tantárgyait, azok leírását, tananyagát és a vizsgakérdéseket – a KSZK javaslatára – az OKV
elnöksége állapítja meg. A tananyagot és az írásbeli vizsga
tesztkérdéseit, azok megoldását a KSZK honlapján kell
közzétenni. A KSZK a javaslatát a szakbizottság véleményének figyelembevételével készíti el.

A vizsgarendszer felügyelete
5. §
(1) A versenyvizsgarendszer felügyeletét a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter (a továbbiakban: miniszter)
látja el. E jogkörében eljárva különösen:
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a) ellenõrzi a vizsgaszervezõk mûködését, a vizsgaszervezõk által biztosított feltételeket, a versenyvizsgáztatás színvonalát,
b) ellenõrzi a vizsgáztatás lebonyolítását,
c) elbírálja a vizsgázó versenyvizsgáról való kizárásáról hozott vizsgaszervezõi döntés ellen benyújtott panaszt,
d) vizsgálja a versenyvizsgarendszer mûködésével
kapcsolatos szakmai-módszertani, fejlesztési, koordinációs feladatok ellátását,
e) ellenõrzi a versenyvizsgadíj felhasználását,
f) elbírálja a vizsgabizottság elnökének, illetve tagjának összeférhetetlenségével kapcsolatban hozott vizsgaszervezõi döntés ellen benyújtott panaszt,
g) elbírálja a KSZK mint vizsgaszervezõ eljárását kifogásoló vizsgázói panaszt.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában meghatározott
feladatok ellátásában a KSZK közremûködik a miniszter
által meghatározottak szerint.

A KSZK feladatai
6. §
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(2) A vizsgabizottság mûködésével, a versenyvizsga
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat
a vizsgaszervezõ látja el. A vizsgaszervezõ mint adatfeldolgozó közremûködik a KSZK által vezetett versenyvizsga nyilvántartással összefüggõ helyi feladatok ellátásában.
(3) A vizsgaszervezõ vezetõje felelõs a versenyvizsga
jogszabályokban foglaltak szerinti lebonyolításáért,
a vizsgabizottság mûködésének jogszerûségéért.

Szervezett felkészülés a versenyvizsgára
8. §
(1) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve a versenyvizsgára történõ felkészülés érdekében felkészítõ tanfolyamot szervez, amelyen a vizsgázó
szabad mérlegelése alapján, térítési díj ellenében vehet
részt.
(2) A versenyvizsgára történõ felkészülés érdekében
a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában
szereplõ szervezet vagy személy is szervezhet felkészítõ
tanfolyamot.

(1) A KSZK feladatai különösen:
a) országos felmérést végez a versenyvizsgarendszerrel kapcsolatban,
b) vezeti a versenyvizsgával összefüggõ nyilvántartást,
rendszerezi és összesíti a versenyvizsgára vonatkozó adatokat,
c) szervezi, koordinálja és lebonyolítja a versenyvizsgarendszerhez kötõdõ helyszíni monitoring vizsgálatokat,
d) az OKV elnökségének jóváhagyásával módszertani
ajánlást ad ki a versenyvizsgák szervezéséhez, a vizsgabizottságok munkájához, a vizsgakövetelmények egységes
érvényesítéséhez,
e) szakmai-módszertani értekezletet szervez a vizsgaszervezõk részére,
f) továbbképzést tart a vizsgáztatók, felkészülést segítõ
szakértõk részére,
g) beszámol a miniszternek, valamint az OKV elnökségnek a tárgyévet követõ április 30-ig a versenyvizsgák
tapasztalatairól,
h) beszámol a miniszternek a vizsgadíjak felhasználásáról.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tanfolyamon az OKV elnöksége által elfogadott és a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által hatósági jogkörben engedélyezett képzési program szerint kell oktatni.

(2) A KSZK az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott beszámolót a honlapján közzéteszi.

(2) A vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgarész díját
legkésõbb a vizsgarész megkezdését megelõzõ 3. munkanapig fizeti meg.

A vizsgaszervezõ
7. §
(1) Versenyvizsgát a KSZK és a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve szervezhet.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tanfolyam
díját a szervezõ maga állapítja meg, azonban az nem lehet
magasabb, mint a mindenkori köztisztviselõi illetményalap kétszerese.

A versenyvizsga díja
9. §
(1) A versenyvizsga díja két részbõl áll, az írásbeli és
a szóbeli vizsgarész díjából. A vizsgadíjat vizsgarészenként (írásbeli, szóbeli) kell megállapítani. A vizsgadíj
a köztisztviselõi illetményalap 50%-a. Az írásbeli vizsgarész vizsgadíja a köztisztviselõi illetményalap 20%-a,
a szóbeli vizsgarész a köztisztviselõi illetményalap 30%-a.

(3) A vizsgadíjat a KSZK Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetni. A vizsgázó által befizetett
versenyvizsga díjat az alábbiak szerint kell megosztani:
a) a vizsgáztató bizottság elnökét és többi tagját a szóbeli vizsgarész díj 20–20%-a,
b) az írásbeli vizsgát javító vizsgáztatót az írásbeli
vizsgarész díj 10%-a.
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c) a vizsgabiztost az írásbeli és a szóbeli vizsgarész díj
5–5%-a,
d) a KSZK-t az írásbeli vizsgarész díj 10%-a és a szóbeli vizsgarész díj 5%-a,
e) a vizsgaszervezõt a fennmaradó összeg
illeti meg.
(4) A (3) bekezdés e) pontjában meghatározott összeget
a vizsgaszervezõnek a versenyvizsgáztatás mûködtetésére
kell fordítania. A vizsgaszervezõ a vizsgadíj felhasználásáról – a KSZK által meghatározott rendben – a KSZK felé
félévente elszámol.
(5) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott összeget
a KSZK a versenyvizsga rendszer mûködtetésére köteles
fordítani, amelynek felhasználásáról a KSZK évente beszámolót készít a miniszternek.
(6) A (3) bekezdés a)–c) pontjában foglalt összegek kifizetését a KSZK teljesíti.
(7) A versenyvizsga ismétlése esetén (a továbbiakban:
ismétlõvizsga) a versenyvizsga díjjal megegyezõ összegû
díjat kell fizetni. Vizsgarész ismétlése esetén vizsgarész
díjat kell fizetni. E díj megosztására a (3) bekezdésben
meghatározottakat kell alkalmazni.
(8) Ha a vizsgázó a versenyvizsga elhalasztását kéri, akkor halasztási díjat kell fizetnie. A halasztási díj összege
a köztisztviselõi illetményalap 10%-a. A halasztási díj
a KSZK-t illeti meg.

Adatkezelés
10. §
(1) A KSZK a Ktv. 10/B. §-ában foglaltaknak megfelelõen nyilvántartást vezet és mûködteti a versenyvizsga
elektronikus információs rendszerét (a továbbiakban: versenyvizsga adatbázis), amelynek segítségével a vizsgaszervezõ részére rendelkezésre bocsátja a versenyvizsga
szervezéséhez, lebonyolításához szükséges adatokat.
(2) A vizsgázó – azonosítása érdekében – a versenyvizsgára történõ jelentkezéskor azonosító kódot kap. A vizsgázó az azonosító kóddal használhatja a versenyvizsga elektronikus információs rendszerét. Az írásbeli vizsgarész feladatlapjain a vizsgázó azonosító kódját kell feltüntetni. A
vizsgázó az azonosító kód használatával is kérhet az írásbeli vizsgarész eredményérõl tájékoztatást.
(3) A versenyvizsga adatbázisban szereplõ személyes
adatok védelméért, az adatkezelés jogszerûségéért
a KSZK vezetõje felelõs. A KSZK vezetõje adatvédelmi
szabályzatban határozza meg az iratok, adatok kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályait.
(4) A versenyvizsga adatbázisban szereplõ személy kérelmére, saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy
másolatot, illetve tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást
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a kérelem beérkezésétõl számítva legkésõbb 30 napon belül írásban kell megadni. A versenyvizsga adatbázisban
szereplõ személy adatainak helyesbítését, kijavítását személyesen vagy meghatalmazott képviselõje útján, továbbá
elektronikus formában a KSZK vezetõjétõl írásban kérheti. A versenyvizsga adatbázisban szereplõ személy saját
adataiba betekinthet.
(5) A versenyvizsga adatbázisban nyilvántartott személy adatait a KSZK törli a nyilvántartásból, ha
a) a nyilvántartott személy az adatainak a törlését kéri,
továbbá, ha
b) a nyilvántartott személy versenyvizsgájának érvényességi ideje lejárt.
(6) A KSZK a versenyvizsga adatbázisban szereplõ adatokat egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai
adatgyûjtés céljából felhasználhatja.
(7) A közigazgatási szerv a hivatali kapuján keresztül
hivatalos adatszolgáltatás kérhet a KSZK-tól a köztisztviselõi állásra pályázó versenyvizsga bizonyítványáról.

Versenyvizsga idõpontok
11. §
(1) Versenyvizsga az év során bármikor szervezhetõ. A
vizsgaidõpontokat, illetve – a vizsgázó jelentkezésére figyelemmel – a vizsgahelyszínt a KSZK koordinálásával
a vizsgaszervezõ határozza meg. A KSZK a vizsgaidõpontról és a vizsgahelyszínrõl a vizsga idõpontját megelõzõen legalább 30 nappal tájékoztatja a vizsgázót. Ettõl
a vizsgázó írásbeli kérelmére el lehet térni. A KSZK köteles vizsgaidõpontot biztosítani a vizsgázó számára a vizsgára való jelentkezéstõl számított 60 napon belül.
(2) A vizsgaidõpontokat és vizsgahelyszíneket közzé
kell tenni a KSZK honlapján.
(3) A vizsgaidõpont és a vizsgahelyszín a vizsgázó kérelmére módosítható. A kérelmet az értesítéstõl számított
legkésõbb 5 munkanapon belül lehet benyújtani
a KSZK-hoz. A KSZK egy alkalommal köteles új vizsgaidõpontot és vizsgahelyszínt megjelölni.
(4) A vizsgaidõpontot és a vizsgahelyszínt a KSZK módosíthatja legkésõbb 15 nappal a már kitûzött vizsgaidõpontot megelõzõen. Errõl és az új vizsgaidõpontról, illetve
vizsgahelyszínrõl a vizsgázót értesíteni kell az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.

Jelentkezés a versenyvizsgára
12. §
(1) A versenyvizsgára a KSZK honlapján történõ regisztrációt követõen, a KSZK által meghatározott jelent-
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kezési lappal kell jelentkezni. A versenyvizsgára történõ
jelentkezést a KSZK-hoz kell megküldeni elektronikus
vagy postai úton. A vizsgázónak a jelentkezésben ki kell
választania a vizsgahelyszínt, és meg kell jelölnie azt
a vizsgarészt, amelyet teljesíteni kíván. Kizárólag szóbeli
vizsgarészre csak az jelentkezhet, aki az írásbeli vizsgarészt már teljesítette. A KSZK-hoz beérkezett jelentkezéseket a KSZK továbbítja a vizsgázó által vizsgahelyszínként megjelölt vizsgaszervezõhöz.
(2) A vizsgázónak az írásbeli vizsgarészre postai úton
történõ jelentkezéséhez mellékelnie kell
a) a végzettségét igazoló oklevél hitelesített vagy egyszerû másolatát,
b) az írásbeli vizsgarész díjának befizetését igazoló
szelvény egyszerû másolatát.
(3) A vizsgázónak elektronikus jelentkezés esetén nem
kell csatolnia a (2) bekezdésben foglaltakat, az ott megjelölteket a vizsgaszervezõnek kell bemutatnia és átadnia
a vizsga megkezdése elõtt. A vizsgaszervezõ ezen dokumentumokat rögzíti a versenyvizsga adatbázisban.
(4) A vizsgázónak a versenyvizsgára történõ jelentkezésekor nem kell mellékelnie a (2) bekezdés a) pontjában
meghatározottakat, ha a versenyvizsga letételekor már
közszolgálati jogviszonyban áll.
(5) A vizsgázó az írásbeli vizsgarészre történõ jelentkezéssel egyidejûleg a szóbeli vizsgarészre is jelentkezhet.
(6) A megkezdett versenyvizsga két év alatt tehetõ le, ha
erre nem kerül sor, akkor a versenyvizsga letételét újra
meg kell kezdeni. Két év eredménytelen eltelte esetén az
addig letett részvizsga érvényét veszti. A versenyvizsga
megkezdettnek tekintendõ az írásbeli vizsgarészre történõ
elsõ vizsgaidõpont kijelölésével.

A versenyvizsga menete
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(5) A sikertelen és a már teljesített versenyvizsga (vizsgarész) korlátlan számban megismételhetõ. A teljesített
versenyvizsga (vizsgarész) megismétlése esetén a jobb
vizsgaeredményt kell figyelembe venni.
(6) A versenyvizsga és az ismétlõvizsga között legalább
15 munkanapnak kell eltelnie.

14. §
(1) A vizsgázónak az írásbeli és a szóbeli vizsgarész
megkezdése elõtt, a versenyvizsga helyszínén kell igazolnia személyazonosságát. Ha a vizsgázó ezt elmulasztja,
vagy személyazonosságát nem tudja igazolni, továbbá ha
a 12. § (2) bekezdésben meghatározott iratai hiányoznak,
vagy azokat nem tudja bemutatni, akkor nem vehet részt
a vizsgán.
(2) A vizsgázónak a szóbeli vizsgarész megkezdését
megelõzõen be kell mutatnia a vizsgadíj befizetését igazoló szelvényt a vizsgabiztosnak.
(3) Az írásbeli vizsgarészen a rendfenntartás a vizsgabiztos feladata. Vizsgabiztos a vizsgaszervezõ alkalmazásában álló, legalább középfokú végzettségû személy lehet.
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgára vonatkozó szabályokat
megszegi, a vizsgabiztos figyelmezteti. A figyelmeztetésnek a kizárás jogkövetkezményére is ki kell terjednie. Súlyos szabálytalanság esetében, vagy ismételt figyelmeztetés után a vizsgabiztos a vizsgázó versenyvizsgáját felfüggesztheti. A rendzavarás tényét és a vizsgabiztos ezzel
kapcsolatos intézkedését jegyzõkönyvben kell rögzíteni.
A vizsgaszervezõ vezetõje – a jegyzõkönyv alapján – írásban dönt a vizsgázó kizárásáról, amely döntést a vizsgázó
számára meg kell küldeni. Kizárás esetében a versenyvizsga érvénytelen. A vizsgázó a kizárással szemben a tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül panasszal élhet
a miniszternél, akinek a döntésével szemben további jogorvoslatnak nincs helye.

13. §
(1) Az írásbeli és szóbeli vizsgarész teljesítésére külön
napon kerül sor. A versenyvizsga írásbeli és szóbeli vizsgarésze között legalább 5 munkanapnak kell eltelnie; ettõl
a vizsgázó írásbeli kérelmére el lehet térni.
(2) Az írásbeli vizsgarész két részvizsgából áll, egy
tesztfeladat-sorból (a továbbiakban: teszt) és egy kifejtendõ kérdésbõl (a továbbiakban: esszé). Az esszé megoldására csak akkor kerülhet sor, ha a vizsgázó a tesztsort legalább 60 pontos eredménnyel teljesítette. A teszt, illetve az
esszé megoldására, illetve kidolgozására egy-egy órát kell
biztosítani.

15. §
(1) A szóbeli vizsgarész letétele – az OKV titkára által
kijelölt – háromtagú vizsgabizottság elõtt történik.
(2) A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó az elõre összeállított kérdések közül a 4. § (1) bekezdésben meghatározott
ismeretkörönként egy-egy kérdésre önállóan és összefüggõen válaszol. A vizsgabizottság az ismeretkörökhöz tartozó, további kérdések megválaszolását is kérheti a vizsgázótól.

(3) Az esszé akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább
60 pontos eredményt ért el.

(3) A szóbeli vizsgán a 14. § (3) bekezdését alkalmazni
kell, azzal az eltéréssel, hogy a vizsgabiztos feladatait
a vizsgabizottság elnöke látja el.

(4) A vizsgázó a versenyvizsga teljesítéséhez segédeszközt nem használhat.

(4) A szóbeli vizsgáról jegyzõkönyvet (2. számú melléklet) kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a vizsgázó
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személyes adatait (neve, anyja neve, születési helye, ideje,
lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye), a versenyvizsga szintjét, idõpontját és értékelését. A jegyzõkönyvet
a vizsgabiztos vezeti. A jegyzõkönyvet a vizsgabizottság
elnöke és tagjai aláírják.
(5) A szóbeli vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó
legalább 60 pontos teljesítményt ért el.
(6) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a versenyvizsga szabályzatát. A versenyvizsgát a vizsgaszabályzatban meghatározottak betartásával kell teljesíteni.
(7) A fogyatékos vizsgázó részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. Az írásbeli és szóbeli vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési idõt, szükség
esetén biztosítani kell az írásbeli vizsga szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli vizsga írásbeli beszámolóval történõ
felváltását. A felváltás megadásáról a vizsgaszervezõ
dönt. A felváltás kizárólag annak alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet
a bizonyítvány által tanúsított versenyvizsga megszerzéséhez szükséges követelmények alóli felmentéshez. A
felváltást a versenyvizsgára történõ jelentkezéskor kell
kérni.

A vizsgabizottság
16. §
(1) A vizsgabizottság elnökét és tagjait, valamint egy
póttagot, továbbá az írásbeli vizsgarészt javító vizsgáztatót és egy póttagot – a vizsgaszervezõ javaslatára – az
OKV titkára kéri fel az OKV tagjai közül. Az írásbeli vizsgarészt javíthatja arra külön felkért vizsgáztató vagy
a vizsgabizottság tagja. A felkéréseket a vizsgaszervezõ
küldi meg a vizsgabizottság részére. A felkérés szólhat az
írásbeli vizsgarészen és a szóbeli vizsgarészen történõ
vizsgáztatásra együttesen vagy külön-külön.
(2) A vizsgaszervezõ a vizsgabizottság elnökének és
tagjainak felkérésére vonatkozó javaslatát a vizsga idõpontját megelõzõ 10 munkanappal korábban megküldi az
OKV titkárának. A vizsgaszervezõ egy póttagot is javasol.
A vizsgabizottság tagjának, vagy elnökének akadályoztatása esetén az OKV titkára által jóváhagyott póttag vesz
részt a vizsgáztatáson.
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(5) A vizsgáztató felkérhetõ
a) az írásbeli vizsgarész javítására,
b) a szóbeli vizsgarészen történõ vizsgáztatásra,
c) az a) és b) pontban foglaltakra együttesen.
(6) A vizsgabizottság elnöke felel a szóbeli vizsgarész
jogszabályban foglaltak szerinti lebonyolításáért és a vizsgabizottság szakszerû mûködéséért.
(7) A vizsgabizottság tagja, elnöke és a vizsgabiztos
nem mûködhet közre közeli hozzátartozójának [Ptk. 685. §
b) pont], valamint az ugyanannál a munkáltatónál alkalmazásban álló vizsgázónak a vizsgáztatásában, illetve, ha
a vizsgázó felkészítésében felkészítõ tanfolyam keretében
részt vett, továbbá, akitõl egyébként az elfogulatlan vizsgáztatás nem várható el. Az összeférhetetlenséget haladéktalanul jelenteni kell a vizsgaszervezõnek. Ha a vizsgabizottság elnöke vagy tagja a reá vonatkozó kizárási okot
maga jelentette be, a vizsgáztatásban nem vehet részt, helyette a vizsgabizottság póttagja jár el. A vizsgabizottság
tagjának kizárására irányuló bejelentést a vizsgázónak
a vizsga megkezdése elõtt a vizsgaszervezõnél nyomban
meg kell tennie. Ha a vizsgaszervezõ a bejelentést alaposnak találja, a kizárással érintett tag helyett a vizsgabizottság póttagja jár el. Amennyiben a vizsgabizottság elnöke
kerül kizárásra, az elnöki tisztet a vizsgaszervezõ által kijelölt másik tag látja el.
(8) A vizsgaszervezõnek a kizárással kapcsolatos döntésével szemben a vizsgázó 3 napon belül panasszal élhet
a miniszternél. A panasz benyújtásától függetlenül a vizsgaszervezõ döntését végre kell hajtani. A miniszter a panaszról 15 napon belül dönt. Ha a miniszter a panasznak
helyt ad, akkor – a vizsgázó kérelmére – a szóbeli vizsgarész eredményét megsemmisíti. Ebben az esetben a szóbeli
vizsgarészt meg kell ismételni, azonban az ismétlõvizsga
díját nem kell megfizetni.

A vizsgáztatói névjegyzék
17. §

(3) Az írásbeli vizsgát javító vizsgáztató és az – esetlegesen – õt helyettesítõ póttag esetében is megfelelõen alkalmazni kell a (2) bekezdést.

(1) A vizsgáztatót – az OKV elnöksége által kiírt pályázat (a továbbiakban: vizsgáztatói pályázat) alapján – az
OKV elnöke kéri fel 5 éves idõtartamra. A vizsgáztatói pályázati kiírás elõkészítését és közzétételét a KSZK végzi.
A vizsgáztatói pályázaton való részvétel díja vizsgáztatói
pozíciónként a köztisztviselõi illetményalap 15%-a, amelyet a KSZK Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára
kell a pályázat benyújtásával egyidejûleg megfizetni.

(4) A vizsgabizottság és a póttag felkérésének elõkészítésével, mûködésével, a vizsgák szervezésével, lebonyolításával, nyilvántartásával, valamint az elektronikus vizsganyilvántartó-könyv vezetésével kapcsolatos feladatokat
a vizsgaszervezõ látja el.

(2) Vizsgáztató az lehet, aki
a) felsõfokú iskolai végzettséggel, valamint
b) a 4. § (1) bekezdésben meghatározott ismeretek területén szerzett, legalább ötéves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

17498

MAGYAR KÖZLÖNY

(3) A vizsgáztatói pályázati kiírásban az OKV elnöksége – a KSZK javaslata alapján – további követelményeket
állapíthat meg.
(4) Az OKV elnöke pályáztatás nélkül is felkérhet vizsgáztatónak olyan kiemelkedõ szakmai tudással rendelkezõ
személyt, aki a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. A felkéréssel egyidejûleg az OKV elnöke mentesítést adhat a (9) bekezdés szerinti felkészítõ tanfolyam alól.
Az így felkért személyek száma nem haladhatja meg az
adott évben névjegyzéken szereplõ vizsgáztatók számának
a felét. Vizsgáztatóvá történõ felkérés elfogadásáról a felkért személynek nyilatkoznia kell, a felkérés elfogadásával kerül fel a vizsgáztatói névjegyzékre.
(5) Az OKV elnöke és elnökségének tagjai külön felkérés nélkül is vizsgáztatók lehetnek e megbízatásuk ideje
alatt, illetve e megbízatásuk megszûnését követõ öt éven
keresztül.
(6) A vizsgáztatói pályázaton megfelelt, valamint a (4)
és (5) bekezdésben meghatározott vizsgáztatók vizsgáztatói névjegyzékre kerülnek fel. Versenyvizsgán vizsgáztató
csak az lehet, aki a névjegyzéken szerepel. A vizsgáztatók
névjegyzékét a KSZK tartja nyilván és gondoskodik a névjegyzéken szereplõ vizsgáztatók adatainak aktualizálásáról. A névjegyzéken szereplõ vizsgáztató tagja az
OKV-nak.
(7) Az OKV keretében közigazgatási versenyvizsga
szakbizottság mûködik, amelynek tagjait az OKV elnöke
kéri fel az OKV tagjai közül 5 éves idõtartamra a névjegyzéken szereplõ vizsgáztatók közül. A szakbizottság tagjainak száma nem haladhatja meg a 10 fõt. A szakbizottság
elnökét az OKV elnöke kéri fel a szakbizottsági tagok közül. A szakbizottság közremûködik:
a) a 6. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott módszertani ajánlás, g) pontjában meghatározott beszámoló kialakításában,
b) a versenyvizsga vizsgakövetelményeinek megállapításában,
c) a versenyvizsga tantárgyainak, azok leírásának, tananyagának és a vizsgakérdéseknek a meghatározásában,
d) a vizsgáztatói pályázati szempontok kialakításában.
(8) Az OKV elnöke törli a vizsgáztatót a névjegyzékrõl,
ha
a) rendszeresen nem tesz eleget a vizsgafelkérésnek,
b) adatainak frissítése céljából nem mûködik együtt
a KSZK-val,
c) rendszeresen nem vesz részt a KSZK által szervezett
felkészítõ tanfolyamon,
d) a vizsgáztató súlyosan megsérti a vizsgáztatás rendjére vonatkozó szabályokat,
e) azt a vizsgáztató kéri.
(9) A névjegyzéken szereplõ vizsgáztató – az OKV elnöke és elnökségének tagjai, valamint a (4) bekezdésben
meghatározott eset kivételével – köteles a KSZK által
szervezett vizsgáztatói felkészítõ tanfolyamon részt venni.
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(10) A KSZK a vizsgáztatói névjegyzéket honlapján
közzéteszi. A vizsgáztató adatai közzétételének idõtartama megegyezik a vizsgáztatói felkérés idõtartamával.

A versenyvizsga értékelése, a vizsgabizonyítvány
18. §
(1) A versenyvizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészét külön kell értékelni. Az írásbeli vizsgarész részvizsgáit külön
kell értékelni.
(2) A teszt a 4. § (1) bekezdésében meghatározott tárgyi
ismeretek vizsgázó által történõ elsajátítását méri fel. A
tesztre legfeljebb 100 pont adható.
(3) Az esszé a vizsgázó 4. § (1) bekezdésében meghatározott ismeretekkel kapcsolatos rendszerszerû gondolkodásnak, a vizsgázó ezekrõl alkotott véleményének, továbbá írásbeli fogalmazási és stilisztikai, nyelvhelyességi-helyesírási, valamint számítástechnikai készségének feltárására irányul. Az esszére legfeljebb 100 pont adható.
(4) Az írásbeli vizsgarész eredményérõl a vizsgázót tájékoztatni kell. Az írásbeli vizsgarész eredményérõl – a vizsgázó kérelmére – a vizsgaszervezõ jegyzõkönyvmásolatot biztosít.
(5) A szóbeli vizsgarész kérdései a vizsgázó tárgyi tudásának, döntési képességének, kommunikációs- és beszédképességének, valamint problémamegoldó és reagáló képességének feltárására irányulnak. A szóbeli vizsgarész
legfeljebb 100 ponttal értékelhetõ. Szóbeli vizsgarész esetében a vizsgabizottság a vizsgázó vizsgáját zárt tanácskozásban értékeli, és döntését a vizsgaeredmények megszületését követõen, nyilvánosan hirdeti ki.
(6) A vizsgabizottság a versenyvizsga bizonyítványt
csak abban az esetben állítja ki, ha a jelölt a versenyvizsga
írásbeli és szóbeli vizsgarészét is eredményesen teljesítette. Az összesített eredmény alapján a jelöltnek legalább
180 pontot kell elérnie.
(7) A fogyatékos vizsgázó versenyvizsgáját egyedileg
kell pontozni, figyelemmel az e §-ban meghatározottakra.
(8) Az eredményes versenyvizsgáról a vizsgázó e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott formában kiállított bizonyítványt kap, amely átvételére a szóbeli vizsgarészt követõen az eredményhirdetéskor kerül sor. A bizonyítványt a vizsgabizottság elnöke és tagjai írják alá és
a vizsgaszervezõ pecsétjével hitelesíti. Az elveszett vagy
megsemmisült bizonyítvány pótlására – a vizsganyilvántartó-könyv (4. számú melléklet) alapján – a vizsgaszervezõ tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány kiállításának díja
a köztisztviselõi illetményalap 20%-a. A tanúsítvány tartalma megegyezik a bizonyítványéval. A tanúsítvány kiállításának díja a vizsgaszervezõt illeti meg.
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(9) Az iratok kézbesítésére a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok az irányadók.
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Mentesség
21. §

Jogorvoslat
19. §
(1) A vizsgaszervezõ a vizsgázó kérésére a teszt és az
esszé eredményének közzétételét követõ három munkanapon
belül lehetõséget biztosít a kijavított esszé megtekintésére.
(2) A versenyvizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva a vizsgázó írásban panasszal élhet a vizsgaszervezõ vezetõjénél a panaszra okot
adó esemény, vagy cselekmény bekövetkeztérõl való tudomásszerzéstõl számított 5 munkanapon belül. A panaszt
a versenyvizsgára történõ jelentkezéssel összefüggésben
a KSZK vezetõjéhez kell benyújtani. Ha a panasz a KSZK
mint vizsgaszervezõ eljárását kifogásolja, akkor a panaszt
a miniszterhez kell benyújtani. A panaszt 15 napon belül
kell elbírálni. A panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztétõl számított három hónapon túl a panasz nem nyújtható be.

A versenyvizsgáról való távolmaradás
20. §
(1) Ismétlõvizsgát kell tenni, ha a vizsgázó a vizsgáját
alapos indok nélkül megszakítja.
(2) Amennyiben a vizsgázó az írásbeli, vagy a szóbeli
vizsgarészen nem jelenik meg, a vizsgabiztos a távolmaradás tényét a vizsgajegyzõkönyvbe rögzíti. A távolmaradás
következménye – a (3) bekezdés kivételével –, hogy az
írásbeli, illetve a szóbeli vizsgarész eredménytelen és
a vizsgázónak ismétlõvizsgát kell tennie.
(3) A vizsgázó távolmaradását alapos és igazolt okra hivatkozva a KSZK-nál kimentheti és egy alkalommal új
vizsgaidõpont kitûzését kérheti. A kérelmet a KSZK vezetõje bírálja el. Ha a vizsgaszervezõ a kérelemnek helyt ad,
akkor az új vizsgarészen való részvétel díjmentes.
(4) A vizsgázó indokolt és igazolt okból a vizsgaszervezõnél kérheti a már kitûzött vizsgarész elhalasztását. A kérelemrõl a vizsgaszervezõ vezetõje dönt, amelyrõl a vizsgázót írásban értesíti.

Mentesül a versenyvizsga letétele alól
a) közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt az, aki
legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,
b) e jogviszonyának létesítése során az, aki az Európai
Unió soros magyar elnökségben közvetlenül résztvevõk
kiválasztásáról, képzésérõl és anyagi elismerésérõl szóló
374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdése
szerint létesít közszolgálati jogviszonyt.

Díjkedvezmény
22. §
(1) A hátrányos helyzetû vizsgázó, a fogyatékos vizsgázó, valamint az aki, a vizsgára jelentkezés idõpontjában
gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon
van, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, mentesül a vizsgadíj 50%-a
alól. A vizsgadíjból járó kedvezmény csak egy alkalommal vehetõ igénybe.
(2) A vizsgadíjkedvezmény iránti kérelmet a KSZK-hoz
kell benyújtani a vizsgára történõ jelentkezéskor.
(3) A kedvezmény iránti kérelem elutasításával szemben panasszal lehet élni a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszternél, aki azt 15 napon belül elbírálja.

Záró rendelkezések
23. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A 10. § (7) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az, aki a rendelet hatálybalépésekor közszolgálati jogviszonyban áll, és legalább 2 éves közigazgatási gyakorlattal
rendelkezik, közszolgálati jogviszonya megszûnését követõ
5 éven keresztül mentes a versenyvizsga letétele alól.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez
Vizsgaszabályzat
1. A vizsgázó elektronikus vagy postai úton küldi meg a versenyvizsgára történõ jelentkezését, amelyet a KSZK honlapjáról letöltött, kinyomtatott jelentkezési lappal tehet meg.
2. Az írásbeli és szóbeli vizsgán a vizsgázónak a versenyvizsga idõpontjában közzétett vizsgakövetelmények által
meghatározott tárgykörökben kell számot adnia tudásáról.
3. A versenyvizsga írásbeli részén a vizsgázónak egy, a számítógép által véletlenszerûen generált teszt-feladatsort és
a számítógép által véletlenszerûen generált esszé feladatok közül egy, a vizsgázó által választottat kell megoldania.
4. A szóbeli vizsgán a vizsgázó a vizsgakövetelmények ismeretanyagából tantárgycsoportonként [4. § (1) bekezdés]
egy-egy szóbeli tételt (összesen ötöt) húz, majd a vizsgabizottság a tételhez nem tartozó, de a vizsgakövetelmény-rendszeren belüli további kérdések feltevésével is tájékozódhat a vizsgázó felkészültségérõl. A szóbeli vizsgarész esetében
a vizsgázó tárgyi tudása legfeljebb 40 ponttal, a lényeglátási képessége legfeljebb 20 ponttal, a kommunikációs- és beszédképessége legfeljebb 20 ponttal, a problémafelismerõ és reagáló képessége legfeljebb 20 ponttal értékelhetõ.
5. Egy írásbeli vizsgacsoportba legalább 5 fõt és legfeljebb 20 fõt, egy szóbeli vizsgacsoportba legalább 5 fõt és legfeljebb 12 fõt lehet beosztani.
6. A teszt-feladatsor és az esszé megoldása számítógépen történik.
7. A teszt-feladatsor megírását követõen az esszé kidolgozásának megkezdéséig legalább 20 perc szünetet kell biztosítani.
8. A teszt-feladatsor megoldására – a vizsgázók tájékoztatására fordított idõ nélkül – a vizsgázó számára 60 perc áll
rendelkezésre. A teszt-feladatsor eredményérõl a vizsgázó a teszt-feladatsor kitöltését követõen, helyben tájékoztatást
kap.
9. Az esszé megoldására – a vizsgázók tájékoztatására fordított idõ nélkül – a vizsgázónak 60 perc áll rendelkezésére.
10. A vizsgabizottságnak a szóbeli vizsgán teljes létszámban jelen kell lennie.
11. A vizsgázónak a szóbeli vizsgán a felkészülésre legalább 20 percet kell biztosítani.
12. A szóbeli vizsga során legalább 30 percet kell biztosítani a vizsgázó számára a felelet kifejtésére.
13. A vizsgabiztos feladatainak ellátásához szükséges felkészítésérõl a vizsgaszervezõ gondoskodik. A vizsgabiztos
feladatai különösen: az írásbeli vizsgán tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetérõl és a vizsgáztatás rendjérõl; felel
a vizsgarend fenntartásáért; ellenõrzi a vizsgázó személyazonosságát; tájékoztatja a vizsgázót a teszt eredményérõl; az
esszé feladatokat a vizsgázó rendelkezésére bocsátja, gondoskodik a vizsgajegyzõkönyvek és bizonyítványok kitöltésérõl, ellenõrzi az adatok pontosságát és valódiságát; vezeti a vizsganyilvántartó könyvet.
14. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen: megvizsgálja, hogy a vizsgaszervezõ biztosította-e a versenyvizsgához szükséges körülményeket, feltételeket; tájékoztatja a vizsgázót a versenyvizsga menetérõl és a vizsgáztatás
rendjérõl; vezeti a szóbeli vizsgát; átnézi az esszét; felfüggesztheti a vizsgázó szóbeli vizsgáját; megvizsgálja a versenyvizsgával kapcsolatos iratokat, aláírja a versenyvizsga iratait, tájékoztatja a vizsgázót a versenyvizsga eredményérõl.
15. Az esszére kidolgozott megoldásokat a KSZK által kiadott útmutató alapján kell javítani és értékelni. Az esszét
értékelõ vizsgáztató az értékeléskor összegzést készít. Az esszé esetében a tárgyi tudás legfeljebb 40 ponttal, a számítástechnikai ismeretekben való jártasság legfeljebb 20 ponttal, az írásbeli fogalmazási és stilisztikai készség legfeljebb
20 ponttal, a nyelvhelyesség, helyesírás legfeljebb 20 ponttal értékelhetõ.
16. A vizsgabizottság a versenyvizsgát az alábbiak szerint minõsíti: a kiállított bizonyítványon részletezve feltünteti
a teszt-feladatsoron elért részeredményt, az esszé részeredményét, valamint a szóbeli vizsga részeredményét, illetve az
összesített eredményt pontszám formájában.
17. A bizonyítványokról (3. számú melléklet) a KSZK gondoskodik.
18. Ha a vizsgázó a versenyvizsgáról elkésik, az írásbeli vizsgarész esetében a vizsgabiztos, a szóbeli vizsgarész esetében a vizsgabizottság elnöke dönt arról, hogy a vizsgázó részt vehet-e a vizsgarészen.
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19. A versenyvizsgáról a 2. számú melléklet szerinti vizsgajegyzõkönyvet kell vezetni. A 4. számú melléklet szerinti
vizsganyilvántartó könyvet a KSZK által meghatározottak szerint, elektronikusan kell vezetni. A vizsgajegyzõkönyv vezetéséért és a bizonyítvány kiállításáért a vizsgabiztos felelõs. A vizsganyilvántartó könyvet – a bizonyítvány adatai
alapján – a vizsgaszervezõ vezetõje által kijelölt alkalmazott vezeti. Az adatokat a vizsgaszervezõnek öt munkanapon
belül kell felvinnie a KSZK által meghatározott informatikai rendszerbe. A bizonyítvány sorszámának és a vizsganyilvántartó könyv sorszámának meg kell egyeznie.
20. A vizsganyilvántartó könyv és a bizonyítvány közokirat, amely nem selejtezhetõ. Megõrzésükrõl a vizsgaszervezõ gondoskodik.
21. A versenyvizsga anyagai (megírt esszék, adatellenõrzõ lapok, adminisztrációs lapok, a vizsgajegyzõkönyvek)
a versenyvizsgát követõ öt év után selejtezhetõk.

2. számú melléklet a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez
Jegyzõkönyv
a közigazgatási versenyvizsgáról
1. A vizsgázó neve (születési neve): ..............................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................................................................
Szül. helye, idõpontja: ....................................................................................................................................................
Lakóhelye, tartózkodási helye: .......................................................................................................................................
Munkahelye: ...................................................................................................................................................................
2. A közigazgatási versenyvizsga szintje: .....................................................................................................................
3. Az írásbeli vizsga idõpontja: ........................... év .......................................................... hó ....................... nap
A teszt feladatsor eredménye: ..................................................................................................................... pontszám
Az esszé eredménye: ................................................................................................................................... pontszám
4. Megjegyzés: .............................................................................................................................................................
Dátum: ..............................................
P. H.
...........................................
vizsgabiztos

...................................
vizsgáztató

5. A szóbeli vizsga idõpontja: ........................... év ............................................................ hó ....................... nap
A szóbeli vizsga eredménye: ....................................................................................................................... pontszám
6. Megjegyzés: .............................................................................................................................................................
7. A vizsgázó ......................... pontszám eredménnyel letett versenyvizsga alapján ............................... szám alatt
bizonyítványt kapott.
Dátum: .........................................
P. H.
...........................................
vizsgabizottság tagja

....................................
vizsgabizottság tagja
................................................
vizsgabizottság elnöke
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3. számú melléklet a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez
Bizonyítvány
Szám: ........

(a Magyar Köztársaság címere többszín-nyomással)

BIZONYÍTVÁNY
a közigazgatási versenyvizsgáról
Ezt a bizonyítványt ..................................................................... részére állítottuk ki, aki ..............................................
.................... városban (községben) született ..........................-án, anyja neve: ................................................................
Nevezett a ................................................................................................................... mellett mûködõ vizsgabizottság
elõtt, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján
....................................... szintû

KÖZIGAZGATÁSI VERSENYVIZSGÁT TETT.
Elérhetõ pontszám

Elért pontszám

Írásbeli vizsga teszt–feladatsor
vizsgarész eredménye

100

............

Írásbeli vizsga esszé vizsgarész eredménye

100

............

Szóbeli vizsga eredménye

100

............

Összesített eredmény

300

............

A teljesített versenyvizsga annak letételétõl számított öt évig érvényes.
Kelt: .................................., ........ év ..................... hó ......... nap
P. H.
...........................................
vizsgabizottság tagja

.......................................
vizsgabizottság tagja
...............................................
vizsgabizottság elnöke
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4. számú melléklet a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez
Vizsganyilvántartó könyv

Sorszám

A bizonyítvány
A vizsgázó neve, anyja
kiállításának idõpontja neve, szül. helye, ideje

A vizsgabizottság
elnöke,
tagjai

A bizonyítvány

Teszt-feladatsor eredménye
pontszám formájában

Esszé eredménye
pontszám formájában

A Kormány
127/2009. (VI. 15.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai,
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program
és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási,
számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról
szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

Szóbeli vizsga
eredménye pontszám
formájában

Megjegyzés

Összesített eredmény
pontszám formájában

nyezett támogatási jogosultságát a köztartozással érintett
támogatási összegek vonatkozásában elveszíti, és az adott
kifizetési igénylésben szereplõ támogatási igényét a továbbiakban nem érvényesítheti. A támogatási jogosultság elvesztése nem érinti a kedvezményezett támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit, valamint a már korábban
kifizetett támogatásokat, kivéve, ha a támogatási jogosultság elvesztése a támogatási szerzõdésben szereplõ teljes támogatásra vonatkozik, ez esetben a támogatási szerzõdés
megszûnik.”

2. §
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alkot(1) A Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésének helyébe
mány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában megállapított
a következõ rendelkezés lép:
feladatkörében a következõket rendeli el:
„(1) A pénzügyminiszter felé történõ beszámolási és
adat
szolgáltatási kötelezettségek teljesítését az e rendelet
1. §
szerinti elkülönített, eredményszemléletû kettõs könyvviA Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az teli nyilvántartásokkal kell biztosítani, amelyet a számviEQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohé- telrõl szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban:
ziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcso- számviteli törvény) foglalt számviteli alapelvek figyelódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési lembevételével kell vezetni.”
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatás – a társadalmi szervezetek és alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez kapcsolódó
támogatások kivételével – nem folyósítható mindaddig,
amíg a kedvezményezettnek lejárt esedékességû, meg nem
fizetett köztartozása áll fenn. A kedvezményezettet írásban
tájékoztatni kell arról, hogy a támogatás folyósításának feltétele a köztartozás megfizetése, vagy annak igazolása,
hogy a kedvezményezett fizetési könnyítésben (halasztás,
részletfizetés) részesült.
(6) Amennyiben a kedvezményezett köztartozása miatt
a támogatás folyósítása 2009. szeptember 30-át követõen,
illetve az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetén 2009.
június 25-ét követõen kerülne felfüggesztésre, illetve a korábban észlelt köztartozását az említett idõpontokig a kedvezményezett nem rendezi, abban az esetben a kedvezmé-

(2) A Korm. rendelet 36. § (7) bekezdésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az éves zárások végrehajtása elõtt az egyes operatív
programok számviteli feladatait végzõ szervezeteknek
a 2–4. számú melléklet szerinti Nyilatkozatot kell kiállítaniuk és a tárgyévet követõ év március 31-éig megküldeniük
a kifizetõ hatóság részére. Az éves zárást a kifizetõ hatóság
csak akkor hajthatja végre, ha valamennyi szervezet Nyilatkozata hozzá beérkezett.”

3. §
A Korm. rendelet 37. § (5) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A számviteli eljárásrend részét képezõ számlatükör
és számlarend elfogadását, valamint késõbbi módosítását
az irányító hatóságok és a közremûködõ szervezetek csak
a kifizetõ hatóság egyetértése esetén hajthatják végre.”
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A Korm. rendelet 38. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 36. §-ban foglalt elkülönített számviteli nyilvántartásnak biztosítania kell, hogy az évközi adatszolgáltatások számvitelbõl nyerhetõ adatai, valamint az éves pénzügyi jelentések elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelõ részletességgel rendelkezésre álljanak.
E követelmény teljesítéséért a kifizetõ hatóság (strukturális alapok, valamint Kohéziós Alap tekintetében), az operatív program irányító hatóságok, valamint az EQUAL
program irányító hatóság (strukturális alapok tekintetében), a KTK irányító hatóság (a KTK technikai segítségnyújtás tekintetében) és a Kohéziós Alap közremûködõ
szervezetei (Kohéziós Alap tekintetében) felelõsek.”

zárónyilatkozatot állít ki, amelyet megküld a pénzügyminiszter útján a Kifizetõ Hatóságnak. A Kifizetõ Hatóság
gondoskodik a zárónyilatkozat Európai Bizottságnak történõ megküldésérõl.
(5) A KEHI a Kohéziós Alap projekt végsõ egyenleg átutalási igénylés dokumentációja és a projekt zárójelentése
alapján lefolytatja a zárónyilatkozat kiadásához szükséges
ellenõrzéseket. A KEHI az ellenõrzési jelentés tervezetét
egyeztetés céljából megküldi az ellenõrzött szervezeteknek és a pénzügyminiszternek. Az ellenõrzések alapján
a KEHI zárónyilatkozatot állít ki, amelyet legkésõbb a kifizetési határidõtõl számított 5 hónapon belül megküld
a pénzügyminiszter útján a Kifizetõ Hatóságnak. A Kifizetõ Hatóság gondoskodik a zárónyilatkozatnak a kifizetési
határidõtõl számított 6 hónapon belül az Európai Bizottságnak történõ megküldésérõl.”

5. §

7. §

A Korm. rendelet 39/A. § (1) bekezdésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elkülönített, eredményszemléletû könyvvezetés
alapján a számviteli törvény elõírásai szerinti éves beszámolót kell készíteni a tárgyévet követõ év május 30-ig. A
beszámoló elkészülésének feltétele a 36. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatok határidõre történõ megküldése.”

A Korm. rendelet 4. számú mellékletként kiegészül
e rendelet mellékletével.

6. §

(2) A Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés d) pontjában
a ,,pénzügyi intézmény (bank)” szövegrész helyébe
a ,,szervezet” szöveg lép.

A Korm. rendelet 64. § (4) és (5) bekezdésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A KEHI az operatív programok és az EQUAL
program tekintetében, a végsõ egyenleg átutalási igénylés
dokumentációi és a végsõ végrehajtási jelentés alapján lefolytatja a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenõrzéseket. A KEHI az ellenõrzési jelentés tervezetét egyeztetés céljából megküldi az ellenõrzött szervezeteknek és
a pénzügyminiszternek. Az ellenõrzések alapján a KEHI

8. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

(3) Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 36. § (3) bekezdésében a ,,a kifizetõ hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyetértésével” szövegrész,
valamint a
b) a 39/A. § (2) bekezdése.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 127/2009. (VI. 15.) Korm. rendelethez
,,4. számú melléklet a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT
az EQUAL programra vonatkozó éves zárás végrehajtásának feltételeirõl
A ..................................................................................... (Közremûködõ Szervezet/Irányító Hatóság) nevében nyilatkozunk, hogy a tevékenységi körünkbe tartozó, az EU támogatásokkal kapcsolatos alábbi intézkedések
Sorszám

Prioritás/Intézkedés kódja

Intézkedés neve

tekintetében vezetett eredményszemléletû számviteli nyilvántartásunkban
20... évre vonatkozóan
a tárgyévet érintõ könyvelési tételek rögzítése teljes körû, és a könyvelési, ellenõrzési, egyeztetési feladatokat
a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglalt elõírásoknak megfelelõen elvégeztük.
Budapest, 20... ...................................... .......
.................................................
számvitelért felelõs vezetõ

....................................................
a szervezet felelõs vezetõje”

a) önálló projekt támogatási forma esetén a finanszírozási mechanizmusokból származó támogatás 25%-a,
b) pályázati alap támogatási forma esetén a finanszírozási mechanizmusokból származó támogatás 50%-a,
c) a Finanszírozási Mechanizmusok Bizottság, illetve
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
a
Norvég Külügyminisztérium egyedi döntése alap217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
ján – a pénzügyminiszter egyetértésével – az a) és b) ponA Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi tokban meghatározottakat meghaladó mértékû, de legfelXXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének c), v) és jebb 80%
zsa) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány lehet.”
35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a következõ rendeletet alkotja:
2. §
1. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és
2009. december 31-én hatályát veszti.
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 91. §
(2) Az Ámr. e rendelettel megállapított rendelkezését
(9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. A kedvezményezettekkel már megkötött – az Ámr. e rendelettel
„(9) A (3) bekezdés rendelkezései a Norvég Finanszíro- megállapított rendelkezése által érintett – végrehajtási
zási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus szerzõdések módosítását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
tekintetében nem alkalmazhatók. A finanszírozási mecha- 2009. július 1-jéig kezdeményezi.
nizmusok keretében finanszírozott projektek esetén a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról utalt
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
elõleg mértéke

A Kormány
128/2009. (VI. 15.) Korm.
rendelete
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IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai
A Kormány
1092/2009. (VI. 15.) Korm.
határozata
az ÚMFT ÁROP-2.2.1.-2007-0002 számú kiemelt
projekt keretében megvalósuló Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató Rendszer kialakításával
összefüggõ egyes feladatokról
A Kormány a minisztériumi személyügyi nyilvántartások korszerûsítése, a személyügyi munka hatékonyabbá
és
egységessé
tétele
érdekében,
az
ÚMFT
ÁROP-2.2.1.-2007-0002 számú kiemelt projekt keretében
megvalósuló Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
Rendszer (a továbbiakban: KSzSzR rendszer) kialakításával kapcsolatosan a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány
a) elrendeli a KSzSzR rendszer kialakítását és mûködtetését a Miniszterelnöki Hivatalnál, a minisztériumoknál
(a továbbiakban együtt: minisztériumok), valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál;
Felelõs:

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
miniszterek
Határidõ: 2009. december 31.
b) felhívja a minisztereket, hogy a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által meghatározott módon mûködjenek együtt a KSzSzR rendszer kialakításában;
Felelõs:

miniszterek
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: folyamatos
c) felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy vizsgálja felül a minisztériumi személyügyi folyamatokat, és a miniszterek közremûködésével alakítsa ki
a KSzSzR rendszerrel támogatandó hatékony és egységes
folyamatokat;
Felelõs:

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
miniszterek
Határidõ: 2009. szeptember 30.
d) felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy rendszeresen tekintse át a minisztériumok humánpolitikai vezetõinek részvételével a folyamatok, okiratok egységesítésének folyamatát;
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Felelõs: a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: folyamatos
e) felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy – a vonatkozó foglalkoztatási szabályok alapulvételével – állapítsa meg a minisztériumi személyügyi folyamatokhoz kapcsolódó személyügyi okiratok, nyomtatványok egységes adattartalmát, formáját és gondoskodjon
azok KSzSzR rendszer támogatásával történõ elektronikus
elõállításáról; ennek keretében vizsgálja meg a központosított illetményszámfejtéshez szükséges adatok, okiratok
átadásának szükséges formáját, és szükség esetén tegyen
javaslatot a vonatkozó jogszabályok módosítására;
Felelõs:

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: 2009. december 31.
f) felhívja a minisztereket, hogy a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter koordinálásával vizsgálják felül
a személyügyi nyilvántartásokra vonatkozó, feladatkörükbe tartozó jogszabályokat és az állami irányítás egyéb jogi
eszközeit a KSzSzR rendszer bevezetésével összefüggésben;
Felelõs: érintett miniszterek
Határidõ: folyamatos
g) felhívja a minisztereket, hogy a KSzSzR rendszer
bevezetése érdekében – különösen a kialakításra kerülõ
rendszer részletes tervezési feladataival, a rendszerterv véleményezésével és jóváhagyásával, a jelenleg használt
elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerekben tárolt adatok tisztításával, valamint a teszteléssel és bevezetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésében – mûködjenek
együtt a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel, és
gondoskodjanak a KSzSzR rendszer minisztériumi bevezetésének elõkészítésérõl;
Felelõs: miniszterek
Határidõ: folyamatos
h) felhívja a minisztereket, hogy a KSzSzR projektet
érintõ tárgykörökbe tartozó belsõ szabályzatok kiadása
vagy azok módosítása esetén – a KSzSzR rendszer bevezetésével való összhang biztosítása érdekében – a tervezetrõl
elõzetesen kérjék ki a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter véleményét;
Felelõs: miniszterek
Határidõ: folyamatos
i) felhívja a minisztereket, hogy az általuk használt számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszerek módosításáról elõzetesen tájékoztassák a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ minisztert;
Felelõs: miniszterek
Határidõ: folyamatos
j) felhívja a honvédelmi minisztert és a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ minisztert, hogy tekintsék át a KSzSzR
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rendszer, valamint a honvédségi integrált rendszer közötti
adatkapcsolat kialakításának lehetõségeit, és szükség esetén tegyenek javaslatot a két integrált rendszer összehangolt mûködését elõsegítõ szabályozás megalkotására;
Felelõs:

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
honvédelmi miniszter
Határidõ: 2009. december 31.
k) felhívja a pénzügyminisztert és a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ minisztert, hogy tekintsék át a KSzSzR
rendszer, valamint a központosított illetmény-számfejtési
rendszer közötti adatkapcsolat kialakításának lehetõségeit, és szükség esetén tegyenek javaslatot a két rendszer
összehangolt mûködését elõsegítõ szabályozás megalkotására.
Felelõs:

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: 2009. december 31.
2. Az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat
7. pont m) alpontja hatályát veszti.
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szükséges összegû költségvetési támogatásnak a HS Zrt.
részére a 2012–2016 közötti évekre vonatkozó költségvetési törvényekben való tervezését folyamatosan biztosítsák úgy, hogy az adott évre esedékes rendezõi jogdíj kifizetéséhez szükséges forrás fedezetét – a takarékos állami
gazdálkodásról és a költségvetési felelõsségrõl szóló
2008. évi LXXV. törvény rendelkezéseire is figyelemmel – az adott évek költségvetésébe betervezik;
Felelõs:

önkormányzati miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: folyamatos
3. felhatalmazza az önkormányzati minisztert a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012–2016 közötti
megrendezéséhez szükséges garanciavállaló nyilatkozatnak a Magyar Állam nevében, angol és magyar nyelven,
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés
b) pontjában meghatározottak alapján történõ aláírására.
Felelõs: önkormányzati miniszter
Határidõ: a FOA és a HS Zrt. közötti szerzõdéskötést
követõen azonnal
Bajnai Gordon s. k.,

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

miniszterelnök

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1094/2009. (VI. 15.) Korm.
határozata
A Kormány
1093/2009. (VI. 15.) Korm.
határozata
a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj
2012–2016 között történõ megrendezésével
kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Formula–1 Világbajnokság
Magyar Nagydíj 2012–2016 között megrendezésre kerüljön azzal, hogy a 2012-ben kifizetendõ rendezõi jogdíj
összege 26 070 358 USD, az ezt követõ években kifizetendõ jogdíj összege pedig az elõzõ éves jogdíj 7,5 százalékával emelkedik;
2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Formula–1
Világbajnokság Magyar Nagydíj megrendezésérõl szóló,
a Formula One Administration Ltd. és a Hungaroring
Sport Zrt. (HS Zrt.) közötti szerzõdés szerinti, a HS Zrt.-t
terhelõ rendezõi jogdíj fizetési kötelezettség teljesítéséhez

a 2009. június 7-én bekövetkezett
vihar okozta károk enyhítésérõl
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2009. június 7-én történt rendkívüli
vihar okozta károk helyreállításához támogatást igényelhessenek az érintett települési önkormányzatok az elemi
lakhatási feltételek biztosítása érdekében. A támogatás
igénylésének feltételrendszerét e határozat melléklete tartalmazza.
Felelõs: önkormányzati miniszter
Határidõ: azonnal
2. A Kormány felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy az önkormányzatok támogatási igényeit 2009.
június 30-ig fogadja.
3. A támogatás a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 6. számú melléklet 3. „A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb
támogatása” jogcím terhére kerül folyósításra.
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4. A Kormány felkéri a pénzügyminisztert és az önkormányzati minisztert, hogy a 2. pont alapján összesített
igény szerint gondoskodjon a 3. pont szerinti forrás biztosításáról.
Felelõs:

önkormányzati miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
az 1094/2009. (VI. 15.) Korm. határozathoz
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
2009. június 7-én bekövetkezett vihar okozta károk
enyhítésének feltételrendszere
A támogatást az önkormányzat a károsodott lakóingatlanokban a káresemény idõpontjában életvitelszerûen lakó
károsultak elemi lakhatási feltételeinek biztosítására, az
ingatlannak legfeljebb a vihart megelõzõ állapota helyreállításának elõsegítésére használhatja. A támogatás elosztása a helyi szociális rendelet által rögzített „rászorultsági”
elv alapján történhet.
1. Az egyes károsultak támogatása, illetve a támogatás
károsultak részére történõ rendelkezésre bocsátása az
alábbiak szerint történhet:
a) a károsultak részére készpénzben az önkormányzat
útján, vagy
b) az önkormányzat által a helyreállításhoz szükséges
anyagok biztosításával.
2. A támogatás feltétele, hogy:
a) a károsodott ingatlan lakás céljára szolgáló lakóépület;
b) az ingatlan a káresemény idején életvitelszerûen lakott volt;
c) a kár bizonyíthatóan a 2009. június 7-ei viharral
összefüggésben keletkezett;
d) a kár összege meghaladja a 20 000 Ft-ot;
e) a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár
keletkezésének idõpontjában volt-e érvényes biztosítása;
f) amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének idõpontjában rendelkezett biztosítással, úgy nyilatkozik arról,
hogy a biztosítónak a kárral összefüggõ megállapításáról
és a kártérítés folyósításáról soron kívül – a tudomásszerzéstõl számított 2 munkanapon belül – tájékoztatja az önkormányzatot;
g) amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének idõpontjában nem rendelkezett biztosítással, úgy nyilatkozik
arról, hogy a biztosítás megkötésérõl haladéktalanul gondoskodik, és azt 2009. július 31-ig az önkormányzat felé
hitelt érdemlõen igazolja. Ezen feltétel alól mentesül a tulajdonos, ha az adott ingatlanra nem köthetõ biztosítás. Ezt
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a tényt a tulajdonos legalább három, országos biztosítótársaság nyilatkozatával igazolja; továbbá
h) a tulajdonos vállalja, hogy a támogatás, a biztosításból megtérülõ összeg felhasználásával, valamint saját forrásából a helyreállítást haladéktalanul elvégzi.
3. A központi támogatás felhasználható a viharral
összefüggésben az ingatlanok:
a) tetõszerkezetében keletkezett károk anyagköltségeire (tetõcserép, tetõfólia és faanyag);
b) tûzfalában, kéményében keletkezett károk anyagköltségeire;
c) a tetõszerkezetben és a tûzfalban keletkezett károk
helyreállításának munkadíjára kizárólag akkor fordítható,
ha a helyreállítás szakmunkát igényel, illetve a károsult
egészségi állapota, életkora alapján a helyreállításra önerõbõl nem képes.
4. A károsultakat megilletõ támogatás összegének
meghatározása a következõk szerint történik:
a) biztosítással rendelkezõ károsult esetében az önkormányzat támogatást nyújthat – rászorultságtól függõen – az anyagköltség, illetve amennyiben ez másképp
nem megoldható – a 3. c) pontban foglaltaknak megfelelõen – a munkadíj legfeljebb 80%-ára;
b) az a) pont szerinti összeg támogatási elõlegnek minõsül, amelybõl – a tulajdonos soron kívüli nyilatkozatát
követõen – le kell vonni a biztosító által fizetett kártérítési
összeget;
c) biztosítással nem rendelkezõ károsult esetében az
önkormányzat – rászorultságtól függõen – az anyagköltség, illetve amennyiben az másképp nem megoldható – a 3. c) pontban foglaltaknak megfelelõen – a munkadíj
legfeljebb 60%-ára.
5. Az önkormányzat soron kívül intézkedik arról, hogy
a központi támogatás haladéktalanul eljusson az egyes károsultakhoz. A központi támogatás elosztása során a károsultak egyedi szociális helyzetét és rászorultságát, illetve
önerejét, valamint a biztosításból megtérülõ károkat figyelembe kell venni.
6. Elszámolás, ellenõrzés:
a) Az önkormányzat a határozat közzétételétõl számított 5 napon belül fényképfelvételt készít a károsodott ingatlanokról.
b) A károsult 2009. augusztus 31-ig számlával igazoltan elszámol az önkormányzatnak a támogatás felhasználásáról.
c) Az önkormányzat 2009. szeptember 30-ig helyszíni
ellenõrzés keretében vizsgálja (melynek során fényképfelvételt is készít), hogy a károsult elszámolásának megfelel-e a károsult ingatlanon elvégzett helyreállítási munka.
d) A jegyzõ 2009. november 30-ig – az Önkormányzati
Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) által számára elõze-
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tesen megküldött adatlapon – ingatlanonként tételesen elszámol a központi támogatás felhasználásáról.
e) Az elszámolást két példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban:
Igazgatóság) kell benyújtani. Az elszámolás egy példányát
az Igazgatóság az ÖM-hez továbbítja.
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f) A központi támogatás felhasználásának jogszerûségét az Igazgatóság ellenõrzi, az ÖM, továbbá jogszabályban erre feljogosított szervek ellenõrizhetik.
Az elszámolást követõen az önkormányzat 15 munkanapon belül köteles a fel nem használt támogatás visszafizetésérõl gondoskodni.
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