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II. Tör vé nyek

2011.  évi XXXIII. törvény
a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény
módosításáról*

1.  § A kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvt.) 2.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), a 7.  § tekintetében az EK-Szerzõdés
87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek
nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)  szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet
I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelõ mezõgazdasági termeléssel, halgazdálkodással,
mezõgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdõgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó
vállalkozásokra és természetes személyekre (a továbbiakban: mezõgazdasági vállalkozás), valamint a KKV-k és
a mezõgazdasági vállalkozások támogatására, és a KKV-kkal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.”

2. § A Kkvt. 6.  §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Gazdaságfejlesztést szolgáló célelõirányzat”

3. § A Kkvt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A célelõirányzat terhére vállalkozások, valamint mezõgazdasági vállalkozások, továbbá a (2) bekezdésben
meghatározott programok meg valósításában közremûködõ szervezetek részesülhetnek támogatásban.
A célelõirányzat felhasználásának rendjét olyan módon kell kialakítani, hogy a KKV-k – többek között speciálisan KKV-k
számára meghirdetett támogatási konstrukciók, magasabb támogatási intenzitás és a támogatás ellenében
teljesítendõ enyhébb kötelezettségek révén – a többi vállalkozáshoz képest elõnyben részesüljenek.”

4.  § 2012. január 1-jével hatályát veszti a Kkvt. 2.  §-ában az „a 7.  § tekintetében az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános
csoportmentességi rendelet)  szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében
meghatározott KKV kritériumoknak megfelelõ mezõgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezõgazdasági
feldolgozással és forgalmazással, erdõgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozásokra és természetes
személyekre (a továbbiakban: mezõgazdasági vállalkozás),” szövegrész, valamint az „és a mezõgazdasági
vállalkozások” szövegrész, továbbá a Kkvt. 7.  § (1) bekezdésében a „mezõgazdasági vállalkozások, továbbá”
szövegrész.

5.  § E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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2011. évi XXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, 
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok 
és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl*

Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság NATO-tagságából eredõ kötelezettségeinek teljesítése, valamint a Magyar Köztársaság
területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, és a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok és állományuk jogállásának teljes körû biztosítása érdekében a következõ törvényt alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.  § (1) E törvényben foglaltakat kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres
erõkre, a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságokra és azok állományának
tagjaira, továbbá – a rájuk vonatkozó rendelkezések tekintetében – az állomány tagjainak a Magyar Köztársaság
területén tartózkodó hozzátartozóira.

(2) Nem alkalmazandó e törvény valamely állam Magyar Köztársaság területére akkreditált diplomáciai képviseletéhez
tartozó katonai állomány tagjára, ideértve a katonai attaséhivatalok tagjait is.

(3) E törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkezõ nemzetközi szervezetek
személyzetéhez tartozó külföldi katonai állomány tagjaira akkor kell alkalmazni, ha arról a szervezet magyarországi
székhelyérõl  szóló vagy jogállását, kiváltságait és mentességeit szabályozó nemzetközi szerzõdés másként nem
rendelkezik.

(4) Az e törvényben foglaltak nem érintik a külföldi fegyveres erõkre és azok állományára vonatkozó nemzetközi
szerzõdéseket, illetve a külföldi fegyveres erõknek és azok állományának a nemzetközi jog általánosan elismert
szabályaiból eredõ jogait és kötelezettségeit, és nem jelentenek mentesítést a külföldi fegyveres erõkre vagy azok
állományára a jogállásukra vonatkozó nemzetközi szerzõdésekbõl háruló kötelezettségek teljesítése alól.

2. Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) E törvény alkalmazásában
a) külföldi fegyveres erõ: valamely külföldi állam haderejét alkotó szárazföldi, haditengerészeti és légierõ, továbbá

a haderõ szervezetéhez kapcsolódó rendfenntartó erõk összessége;
b) külföldi fegyveres erõ állományának tagja: az a) pontban foglalt fegyveres erõ katonai személyi állományának és

a fegyveres erõ alkalmazásában álló polgári személyzet tagja;
c) nemzetközi katonai parancsnokság: az Észak-atlanti Szerzõdés alapján felállított nemzetközi katonai

parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzõkönyv (a továbbiakban: Párizsi
Jegyzõkönyv) I. cikk b), c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete,
az Európai Unió döntése alapján, vagy nemzetközi szerzõdésben nemzetközi katonai parancsnokság jogállással
felállított nemzetközi katonai szervezet;

(2) E törvény alkalmazásában hozzátartozónak minõsül:
a) az (1) bekezdés b) pontban foglalt személynek vagy az (1) bekezdés c) pontban foglalt nemzetközi katonai

parancsnoksághoz tartozó állomány tagjának házastársa, valamint az általa eltartott gyermeke, ideértve a vér
szerinti, az örökbefogadott, a nevelt vagy mostohagyermeket is, és

b) a külföldi fegyveres erõ állománya tagjának állampolgársága vagy állandó tartózkodási helye szerinti állam
jogszabályai szerint hozzátartozónak minõsülõ személy, amennyiben a külföldi fegyveres erõ állománya tagjával
magyarországi közös háztartásban él.

(3) A hozzátartozói minõséget az arra hivatkozó személynek vagy törvényes képviselõjének kell igazolnia a külföldi
fegyveres erõ állománya tagjának állampolgársága vagy állandó tartózkodási helye szerinti állam jogszabályainak
megfelelõ hivatalos okirattal.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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3.  § (1) Külföldi fegyveres erõnek a Magyar Köztársaság területére történõ belépését és tartózkodását szolgálati célúnak kell
tekinteni, ha az az Alkotmány 19.  § (3) bekezdés j) pontja vagy 40/C.  § (1) bekezdése alapján engedélyezett.

(2) Szolgálati célúnak minõsül a külföldi fegyveres erõ állománya tagjának a Magyar Köztársaság területére történõ
belépése,
a) ha az az Alkotmány 19.  § (3) bekezdés j) pontja vagy 40/C.  § (1) bekezdése alapján engedélyezett, vagy
b) – amennyiben az nem tartozik az Alkotmány 19.  § (3) bekezdés j) pont vagy 40/C.  § (1) bekezdés hatálya alá – ha

az az állomány tagjának hivatalos vagy szolgálati feladatai ellátása érdekében történik, és a belépésrõl, valamint
a szolgálati célról az állományt küldõ állam illetékes hatósága a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumot katonadiplomáciai úton, a belépés tervezett idejét legalább 3 nappal megelõzõen értesíti.

(3) Nemzetközi katonai parancsnokság a Magyar Köztársaság területén az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezete, az Európai Unió döntése vagy kifejezetten erre irányuló nemzetközi szerzõdés alapján állítható fel.

3. A külföldi fegyveres erõ, a nemzetközi katonai parancsnokság és állományának nyilvántartása

4.  § (1) A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve nyilvántartást vezet
a) az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamainak és a Békepartnerségben résztvevõ államok fegyveres erõi Magyar

Köztársaság területén tervezetten legalább három hónapig szolgálati céllal tartózkodó állományának tagjairól
(a továbbiakban: NATO- és PfP-állomány),

b) az a) pontban foglalt államoktól eltérõ állam fegyveres erejének a Magyar Köztársaság területén tervezetten
legalább három hónapig szolgálati céllal tartózkodó katonai és polgári állománya tagjáról (a továbbiakban:
külföldi állomány),

c) a Magyar Köztársaság területén tervezetten legalább három hónapig szolgálati céllal tartózkodó külföldi
fegyveres erõkrõl, ideértve azok egyes alakulatait vagy kontingenseit is, mint szervezetekrõl,

d) a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságokról és az azokhoz tartozó, és
a Magyar Köztársaság területén szolgálatot teljesítõ állomány tagjairól a nemzetközi katonai parancsnokságnak
a Magyar Köztársaság által nemzetközi szervezetként történõ elismeréséig.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott nyilvántartás a NATO- és PfP-állomány, valamint a külföldi állomány
alábbi adatait tartalmazza:
a) a családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét és állampolgárságát, rendfokozatát és arcképmását,
b) szolgálati igazolványa vagy útlevele és – amennyiben rendelkezésre áll – az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai

közötti, fegyveres erõik jogállásáról  szóló Megállapodás (a továbbiakban: NATO SOFA) III. cikke 2. bekezdésének
b) pontja szerinti egyéni vagy csoportos menetparancs sorszámát,

c) küldõ államának, és katonai állomány tekintetében a fegyveres erejének, a polgári állomány tekintetében
az alkalmazó megnevezését,

d) a tartózkodás szolgálati céljának megnevezését,
e) a szolgálati célú tartózkodás kezdetének és tervezett befejezésének idõpontját,
f) a szolgálati célú tartózkodás helyét,
g) a szolgálati célú tartózkodás ideje alatti magyarországi elhelyezési helyének címét.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartás a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi
fegyveres erõ alábbi adatait tartalmazza:
a) teljes megnevezését,
b) vezetõjének családi és utónevét, rendfokozatát,
c) teljes, a Magyar Köztársaság területén tartózkodó létszámát,
d) a tartózkodás szolgálati céljának megnevezését,
e) a szolgálati célú tartózkodás kezdetének és tervezett befejezésének idõpontját,
f) a szolgálati célú tartózkodás helyét,
g) a külföldi fegyveres erõt a Magyar Köztársaság területén történõ termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevétel

tekintetében képviselõ személy családi és utónevét, rendfokozatát, beosztását, állampolgárságát, valamint
aláírásának mintáját,

h) az általa termékbeszerzéséhez vagy szolgáltatás igénybevételéhez használandó hivatalos pecsétjének mintáját,
i) amennyiben nemzetközi szerzõdés vagy törvény a külföldi fegyveres erõ állományába tartozó személyekre

vonatkozó adómentességet ír elõ, a külföldi fegyveres erõ állományába tartozás tényét igazoló személy családi és
utónevét, rendfokozatát, beosztását, állampolgárságát, valamint aláírásának mintáját.
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(4) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott nyilvántartás a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi
katonai parancsnokságok alábbi adatait tartalmazza:
a) teljes megnevezését,
b) vezetõjének családi és utónevét, rendfokozatát,
c) a Magyar Köztársaság területén lévõ szervezetének teljes létszámát,
d) magyarországi székhelyének vagy más képviseletének teljes címét,
e) a nemzetközi katonai parancsnokságot a Magyar Köztársaság területén történõ termékbeszerzés vagy

szolgáltatás-igénybevétel tekintetében képviselõ személy családi és utónevét, rendfokozatát, beosztását,
állampolgárságát, valamint aláírásának mintáját,

f) az általa termékbeszerzéséhez vagy szolgáltatás igénybevételéhez használandó hivatalos pecsétjének mintáját.
(5) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott nyilvántartás a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi

katonai parancsnokságokhoz tartozó és a Magyar Köztársaság területén szolgálatot teljesítõ állomány tagja alábbi
adatait tartalmazza:
a) a családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét és állampolgárságát, rendfokozatát és arcképmását,
b) szolgálati igazolványa vagy útlevele és – amennyiben rendelkezésre áll – a NATO SOFA III. cikke 2. bekezdésének

b) pontja szerinti egyéni vagy csoportos menetparancs sorszámát,
c) küldõ államának és katonai állomány tekintetében a fegyveres erejének, a polgári állomány tekintetében

az alkalmazó megnevezését,
d) a nemzetközi katonai parancsnokság megnevezését,
e) a szolgálati célú tartózkodás kezdetének és tervezett befejezésének idõpontját,
f) a szolgálati célú tartózkodás ideje alatti magyarországi elhelyezési helyének címét.

(6) Amennyiben külföldi fegyveres erõ a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tervezetten három hónapnál
rövidebb ideig tartózkodik, a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a külföldi fegyveres erõ kérelmére
nyilvántartást vezethet a külföldi fegyveres erõ (3) bekezdésben foglalt adatairól, és azokról igazolást állíthat ki.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésének célja:
a) az (1) bekezdésben meghatározott külföldi fegyveres erõkre, nemzetközi katonai parancsnokságokra és azok

állományára vonatkozó nemzetközi szerzõdésekben foglalt, illetve a nemzetközi jog általánosan elismert
szabályaiból eredõ jogállásának biztosítása,

b) az (1) bekezdésben meghatározott külföldi fegyveres erõk, nemzetközi katonai parancsnokságok és azok
állománya nemzetközi jogi normákban és a magyar jogszabályokban biztosított kiváltságai és mentességei
fennálltának igazolása, valamint azok érvényesítésének és végrehajtásának biztosítása,

c) a Magyar Köztársaságnak a külföldi fegyveres erõk Magyar Köztársaság területén történõ tartózkodásával
összefüggõ honvédelmi és nemzetbiztonsági védelmének hatékony ellátása.

5.  § (1) A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a NATO- és PfP-állomány, a Magyar Köztársaság területén
felállított nemzetközi katonai parancsnoksághoz tartozó és a Magyar Köztársaság területén szolgálatot teljesítõ
állomány tagja részére e jogállásának igazolására, valamint egyes, a nemzetközi jog és a magyar jogszabályok által
biztosított jogosultságainak és mentességeinek érvényesítéséhez az állomány tagjának erre vonatkozó írásbeli
kérelmére, a 4.  §-ban foglalt nyilvántartás adatai alapján igazolványt állít ki. Az igazolvány az abban foglalt adatokat
közhitelûen igazolja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolvány tartalmazza az igazolvány jogosultjának:
a) arcképmását,
b) családi és utónevét,
c) rendfokozatát,
d) állampolgárságát,
e) a NATO- és PfP-állomány tekintetében küldõ államának és a katonai állomány tekintetében a fegyveres erejének,

a polgári állomány tekintetében az alkalmazó teljes megnevezését, a Magyar Köztársaság területén felállított
nemzetközi katonai parancsnokságokhoz tartozó és a Magyar Köztársaság területén szolgálatot teljesítõ
állomány tagja tekintetében a nemzetközi katonai parancsnokság megnevezését,

f) a szolgálati célú tartózkodás kezdetének és tervezett befejezésének idõpontját,
g) a szolgálati célú tartózkodás ideje alatti magyarországi elhelyezési helyének címét.
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(3) A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a 4.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartás alapján
– a külföldi fegyveres erõ vezetõjének kérelmére – a 4.  § (3) bekezdés a), b), f), g), h) és i) pontjában foglalt adatokról
igazolást állít ki. Az igazolás az abban foglalt adatokat közhitelûen igazolja.

(4) A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a 4.  § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a Magyar
Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságokra vonatkozó nyilvántartás alapján
– a nemzetközi katonai parancsnokság vezetõjének kérelmére – a 4.  § (4) bekezdés a), d), e), és f) pontjában foglalt
adatokról igazolást állít ki. Az igazolás az abban foglalt adatokat közhitelûen igazolja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti igazolvány hatályossági ideje azonos a (2) bekezdés f) pontjában foglalt, a szolgálati célú
tartózkodás tervezett befejezésének idõpontjával.

6.  § (1) A 4.  § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott nyilvántartásokban foglalt adatokat a NATO- és PfP-állomány tagja, 
a külföldi állomány tagja, valamint a külföldi fegyveres erõ Magyar Köztársaság területén szolgálati célú tartózkodása
befejezésének napjától számított öt évig kell megõrizni.

(2) A 3.  § (2) bekezdése alapján fogadott értesítéseket a külföldi fegyveres erõ állománya tagjának a Magyar Köztársaság
területén szolgálati célú tartózkodása befejezésének napjától számított öt évig kell megõrizni.

(3) A 4.  § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai
parancsnokságokra és azok állományának tagjaira vonatkozó nyilvántartásokban foglalt adatokat, amennyiben
a nemzetközi katonai parancsnokságot a Magyar Köztársaság nemzetközi szervezetként nem ismerte el,
a) a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium által a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó

szerve részére a nemzetközi katonai parancsnokságnak nemzetközi szervezetként történõ elismerésérõl  szóló
tájékoztatás kézhezvételéig, vagy

b) a Magyar Köztársaság területén felállított, azonban a Magyar Köztársaság által nemzetközi szervezetként el nem
ismert nemzetközi katonai parancsnokság vagy annak magyarországi székhelyének, illetve képviseletének
megszûnésérõl  szóló, a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium által kiállított nyilatkozat
kézhezvételéig

kell megõrizni.
(4) Amennyiben a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságot a Magyar Köztársaság

nemzetközi szervezetként ismeri el, a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve a 4.  § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott nyilvántartásokban foglalt adatokat – a (3) bekezdés a) pontjában hivatkozott értesítés
kézhezvételét követõen, az adatok megsemmisítését megelõzõen – átadja a külpolitikáért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium részére.

(5) A Magyar Köztársaság területén felállított, és a Magyar Köztársaság által nemzetközi szervezetként elismert
nemzetközi katonai parancsnokságokat a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium a Magyar
Köztársaságban képviselettel rendelkezõ nemzetközi szervezetek jegyzékében, azok állományának tagjait pedig
a Magyar Köztársaságban képviselettel rendelkezõ nemzetközi szervezetek tisztviselõinek jegyzékében tartja nyilván.

7.  § (1) A 4.  § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokban foglalt adatok – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –
a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk és azok állománya, valamint
a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok nemzetbiztonsági védelmének,
valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi érdekeinek biztosítása, továbbá a nemzetközi katonai parancsnokságok
felállításában érintett nemzetközi szervezetekkel történõ kapcsolattartásra tekintettel nem hozhatók nyilvánosságra.

(2) Az (1) bekezdés alapján nem korlátozható a következõ adatok nyilvánossága, amennyiben azok nem képeznek
minõsített adatot:
a) a Magyar Köztársaság területén tervezetten legalább három hónapig szolgálati céllal tartózkodó külföldi

fegyveres erõk összesített létszáma a küldõ államok szerinti bontásban;
b) a Magyar Köztársaság területén tervezetten legalább három hónapig szolgálati céllal tartózkodó egyes külföldi

fegyveres erõk tartózkodásának szolgálati célja;
c) a Magyar Köztársaság területén felállított, és a Magyar Köztársaság által nemzetközi szervezetként el nem ismert

egyes nemzetközi katonai parancsnokságok megnevezése;
d) a Magyar Köztársaság területén felállított, és a Magyar Köztársaság által nemzetközi szervezetként el nem ismert

egyes nemzetközi katonai parancsnokságok Magyar Köztársaság területén lévõ szervezetének teljes létszáma.
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(3) A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve – erre vonatkozó írásbeli kérelmére – adatot szolgáltat
a) a 4.  § (3) bekezdés a), c), d), e) és f) pontjában és a 4.  § (4) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt adatokról a Magyar

Köztársaság honvédelmi és nemzetbiztonsági politikájára vonatkozó, az Országgyûlés hatáskörébe tartozó
döntések elõkészítése érdekében az Országgyûlés nemzetbiztonsági és honvédelmi ügyekkel foglalkozó
bizottsága,

b) a 4.  § (3) bekezdés a), c), d), e) és f) pontjában és a 4.  § (4) bekezdés a), c) és d) pontjaiban foglalt adatokról a Magyar
Köztársaság honvédelmi politikájára és az országvédelemre, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi
kötelezettségvállalásaira vonatkozó, a honvédelemért felelõs miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó döntések
meghozatalának elõsegítése érdekében a honvédelemért felelõs miniszter,

c) a 4.  § (3) bekezdés a)–f) pontjaiban és a 4.  § (4) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt adatokról a Magyar Köztársaság
országvédelmi tervének elkészítéséhez és a befogadó nemzeti támogatás katonai feladatainak tervezéséhez
a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hadmûveleti és országvédelmi tervezésért és
a befogadó nemzeti támogatás katonai tervezõrendszerének mûködtetéséért felelõs szerve,

d) a 4.  § (2) bekezdés a), b), c), e), f) és g) pontjában és a 4.  § (5) bekezdésben foglalt adatokról az érintett személyt
vagy annak jogos érdekét érintõ eljárás lefolytatása érdekében
da) az illetékes bíróság,
db) az eljáró ügyészség,
dc) az eljáró nyomozó hatóság,
dd) az eljáró szabálysértési hatóság,
de) a nemperes eljárást lefolytató közjegyzõ,

e) a 4.  § (2)–(5) bekezdésben foglalt adatokról az érintett külföldi fegyveres erõ, nemzetközi katonai parancsnokság
vagy azok állománya tagjának nemzetbiztonsági ellenõrzése vagy védelme biztosítása céljából az eljáró
nemzetbiztonsági szolgálat,

f) a 4.  § (3) bekezdés a), b), c) és f) pontjában és a 4.  § (4) bekezdés a)–d) pontjában foglalt adatokról a katasztrófák
elleni védekezés tervezésének és végrehajtásának elõsegítése érdekében a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
ügyekben eljáró központi hatóság,

g) a 4.  § (2) bekezdés a), c), e), f) és g) pontjában és a 4.  § (5) bekezdés a), c), d), e) és f) pontjában foglalt adatokról
az érintett állomány és hozzátartozóik idegenrendészeti jogállásának igazolása és ellenõrzése céljából az illetékes
idegenrendészeti hatóság,

h) a 4.  § (2) bekezdés a), b), c), e) és g) pontjában, a 4.  § (3) bekezdés a), e), g), h) és i) pontjában, a 4.  § (4) bekezdés a),
d), e), és f) pontjában és a 4.  § (5) bekezdésében foglalt adatokról az adó- és vámmentesség fennálltának igazolása
és ellenõrzése, valamint a vám- vagy adójogszabályok megsértése gyanújának felmerülése esetén az eljárás
lefolytatása céljából
ha) az adóhatóság,
hb) a vámhatóság,

i) a 4.  § (2) bekezdés a), c) és g) pontjában és a 4.  § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában foglalt adatokról az érintett
állomány családjogi helyzetének a Magyar Köztársaság területén történõ olyan megváltozása esetén, amely
az érintett személy vagy hozzátartozója nemzetközi szerzõdésben vagy e törvényben foglalt jogállását, illetve
egyes jogait érinti, az anyakönyvezést végzõ hatóság,

j) a 4.  § (2) bekezdés a), b), c), e) és g) pontjában és a 4.  § (5) bekezdésében foglalt adatokról a közlekedési igazgatási
eljárás lefolytatása érdekében a közlekedési igazgatási hatóság,

k) a 4.  § (2) bekezdés a), c), e) és g) pontjában és a 4.  § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában foglalt adatokról az érintett 
személy jogait vagy jogos érdekét érintõ hatósági eljárások lefolytatása céljából az érintett személy elhelyezési
helye szerinti helyi önkormányzat jegyzõje

részére.
(4) A (3) bekezdésben foglalt adatszolgáltatás további feltétele, hogy az adatszolgáltatást kérõ szerv igazolja az általa kért

adatok tekintetében az adatkezelés célját és adatkezelési jogosultságát.
(5) A (3) bekezdés szerinti valamennyi adatszolgáltatásról – az e törvény hatálya alá tartozó nyilvántartásokból teljesített

adattovábbítások jogszerûségének ellenõrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából – a Honvédség központi
adatfeldolgozó szerve nyilvántartást vezet:
a) a szolgáltatott adatok körének,
b) az adatigénylõ nevének és címének,
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c) az adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak és adatkezelési célnak, valamint az adatszolgáltatás
idõpontjának, továbbá

d) az adatszolgáltatást végzõ azonosító adatainak feltüntetésével.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt adattovábbítási nyilvántartásból adatokat igényelhet:

a) az adatkezelés jogszerûségének ellenõrzése céljából a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve
irányításáért felelõs szerv,

b) a törvényességi felügyelet gyakorlása során az adatkezelés jogszerûségének ellenõrzése céljából a legfõbb
ügyész,

c) az adatvédelmi biztos,
d) az adatokkal  való visszaélésre utaló bûncselekmények megelõzése, felderítése, valamint büntetõeljárás

lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, továbbá
e) külön törvény szerinti felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá

nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belsõ biztonsági és bûnmegelõzési ellenõrzési célból a nemzetbiztonsági
szolgálatok.

(7) A (3) és (5) bekezdésben foglaltak szerinti adatszolgáltatás térítésmentes.

4. A külföldi fegyveres erõk és állományuk jogállásához kapcsolódó egyes rendelkezések

8.  § Amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik, valamely államnak a Magyar Köztársaság területén
szolgálati céllal tartózkodó fegyveres erejét és annak katonai és polgári állománya tagjait megilletõ egyes
jogosultságok és õket terhelõ egyes kötelezettségek tekintetében a jelen alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

9.  § (1) A külföldi fegyveres erõ Magyar Köztársaság területén, valamint a magyar hajón vagy magyar légi jármûvön szolgálati
céllal tartózkodó, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított, azonban a Magyar Köztársaság által nemzetközi
szervezetként el nem ismert nemzetközi katonai parancsnokság állományának tagjai és azoknak a Magyar Köztársaság 
területén, valamint a magyar hajón vagy magyar légi jármûvön tartózkodó hozzátartozói a Magyar Köztársaság
joghatósága alá tartoznak.

(2) A Magyar Köztársaság területén szolgálati célból tartózkodó külföldi fegyveres erõ állományának tagja büntetõjogi
vagy fegyelmi felelõsségre vonása érdekében más állam katonai vagy egyéb bírósága nem hozható létre.

10.  § (1) A külföldi fegyveres erõ, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság
állományának tagjai szolgálati fegyvereiket a Magyar Köztársaság területén, valamint a magyar hajón vagy magyar
légi jármûvön a jogos védelemre és a végszükségre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen
használhatják.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai és a Békepartnerségben részt vevõ
államok Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó fegyveres erõinek az általuk kizárólagosan használt
ingatlanok vagy más létesítmények, javak õrzését végzõ, valamint e létesítmények katonai rendész feladatokat ellátó
külföldi állományának tagjai a honvédelemért felelõs miniszter elõ zetes engedélyével a Magyar Honvédség fegyveres
szolgálatot teljesítõ állományára vonatkozó fegyverhasználati szabályok szerint használhatják szolgálati fegyvereiket
az általuk kizárólagosan használt ingatlanok vagy más létesítmények területén belül.

11.  § (1) A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyar Köztársaság
területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság állománya tagjának a szolgálati célú tartózkodásából eredõen
a küldõ állama fegyveres erejénél, a Magyar Honvédségnél vagy a nemzetközi katonai parancsnokságnál történõ
munkavégzéséhez nincs szükség munkavállalási engedélyre.

(2) A kizárólag a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõ, valamint a Magyar
Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság külföldi állománya tagjának egészségügyi
ellátását végzõ, a külföldi fegyveres erõ vagy a nemzetközi katonai parancsnokság állományába tartozó személy
e tevékenységének végzése erejéig mentesül az egészségügyi tevékenység végzéséhez jogszabályban elõírt
engedélyezési feltételek teljesítése alól.

12.  § A Magyar Honvédséget valamely állam fegyveres erejével szemben megilletõ kártérítési igényekrõl a honvédelemért
felelõs miniszter erre vonatkozó viszonosság fennállta esetén, a viszonosság mértékéig lemondhat. A kárigényekrõl
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 való lemondásra vonatkozó viszonosságot a Magyar Honvédség és az érintett állam fegyveres ereje közötti
megállapodás, viszonossági nyilatkozat vagy nemzetközi szerzõdés rögzítheti.

5. A külföldi fegyveres erõk, a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok és azok állományának egyes mentességeihez kapcsolódó rendelkezések

13.  § (1) Az e §-ban foglaltak alapján mentesül a regisztrációs adó megfizetése alól
a) a Magyar Honvédség kivételével az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai és a Békepartnerségben részt vevõ államok 

fegyveres erõinek a Magyar Köztársaság területén tervezetten legalább három hónapig szolgálati céllal
tartózkodó katonai és polgári állománya a NATO SOFA XI. cikk 6. bekezdése vagy az Észak-atlanti Szerzõdés részes
államai és a Békepartnerség más részt vevõ államai közötti, fegyveres erõik jogállásáról  szóló Megállapodás
alapján saját, illetve hozzátartozóik használatára ideiglenesen behozott gépjármûve forgalomba helyezése
tekintetében, figyelemmel a NATO SOFA X. cikk 1. bekezdésére,

b) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erõinek 
a Magyar Köztársaság területén történõ tevékenységérõl  szóló Megállapodás 3. cikk 2. bekezdésében
meghatározott személyi állomány tulajdonában álló gépjármû forgalomba helyezése esetén,

c) a Párizsi Jegyzõkönyv I. cikk b) vagy c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy az Egyesült
Nemzetek Szervezete, az Európai Unió döntése alapján vagy nemzetközi szerzõdésben felállított nemzetközi
katonai parancsnoksághoz tartozó, nem magyar állampolgárságú katonai és polgári állomány tagja által saját
vagy hozzátartozói használata céljából ideiglenesen behozott gépjármûvek forgalomba helyezése esetén,

d) a Párizsi Jegyzõkönyv I. cikk b) vagy c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy az Egyesült
Nemzetek Szervezete, az Európai Unió döntése alapján vagy nemzetközi szerzõdésben felállított nemzetközi
katonai parancsnokság a saját tulajdonában álló gépjármû forgalomba helyezése esetén.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja alkalmazása tekintetében az üzemben tartó a közúti közlekedési nyilvántartást vezetõ
szerv részére a gépjármû (1) bekezdésben foglalt esetekben történõ forgalomba helyezésére irányuló eljárás során
nyilatkozik a behozatal ideiglenességérõl, a használat céljáról, és a gépjármûvet használó személy nevérõl és
rokonsági fokáról. A közúti közlekedési nyilvántartást vezetõ szerv a nyilatkozatot a regisztrációs adóról  szóló 2003. évi
CX. törvény 9.  § (6) bekezdése alapján továbbítja a vámhatóság részére.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak alapján forgalomba helyezett gépjármûvet a forgalmi engedély 
jogosultja a magyar gépjármû forgalomban tartva elidegeníti, köteles a regisztrációs adót a gépjármû elidegenítését
megelõzõen megfizetni.

(4) Az (1) bekezdés a)–c) pontja alkalmazásában az ott meghatározott állomány tagja folyamatos szolgálati célú
tartózkodásának ideje alatt saját vagy hozzátartozói használata céljából személyenként egy személygépkocsit és egy
motorkerékpárt helyezhet regisztrációsadó-mentesen forgalomba.

(5) Amennyiben az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott állomány ismételten, a korábbi szolgálati célú
tartózkodásának idejével nem folytatólagosan, az (1) bekezdés a)–c) pontjának megfelelõen szolgálati céllal
tartózkodik a Magyar Köztársaság területén, a regisztrációsadó-mentességre jogosító idõtartam újrakezdõdik.

(6) Amennyiben az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott állomány tagja szolgálati célú tartózkodásának ideje alatt 
regisztrációsadó-mentesen forgalomba helyezett gépjármûvét a forgalomból véglegesen kivonja, a forgalomból
kivont gépjármû pótlására az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres erõik jogállásáról  szóló
Megállapodás XI. cikk 6. bekezdése alapján ideiglenesen behozott gépjármûvet is regisztrációsadó-mentesen
helyezheti forgalomba.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a regisztrációs adóról  szóló 2003. évi CX. törvény
rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

14.  § (1) A Párizsi Jegyzõkönyv I. cikk b), c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy nemzetközi szerzõdésben
nemzetközi katonai parancsnokság jogállással felállított nemzetközi katonai szervezet hivatalos céljára történõ
termékbeszerzés vagy szolgáltatások igénybevétele tekintetében a Magyar Köztársaság által nemzetközi
szervezetként elismert szervezeteket az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény 107.  § (1) bekezdés
b) pontja alapján megilletõ általános forgalmi adó, és a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól  szóló 2003. évi CXXVII. törvény 47/A.  § alapján megilletõ jövedéki adó alóli mentességeket kell
alkalmazni.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentességek adó-visszatérítés formájában illetik meg a feljogosított
szervezeteket, amennyiben az azok létrehozásáról vagy székhelyegyezményérõl  szóló – jogszabályban kihirdetett –
nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik.

6. Módosuló rendelkezések

15.  § (1) A regisztrációs adóról  szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2.  § 1. pontja a következõ d) alponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában
1. forgalomba helyezés: a gépjármû]
„d) törvényben kihirdetett nemzetközi szerzõdésben vagy törvényben meghatározott adómentesség megszûnése;”

(2) A gépjármûadóról  szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.  § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Mentes az adó alól]
„k) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete, az Észak-atlanti Szerzõdés alapján felállított nemzetközi katonai
parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevõ államainak
Magyarországon tartózkodó fegyveres erõi, és e fegyveres erõk és parancsnokságok személyi állományába tartozó
vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévõ és polgári állományú személyek
tulajdonában lévõ gépjármû.”

(3) A helyi adókról  szóló 1990. évi C. törvény 3/A.  § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3/A.  § (1) Valamennyi helyi adó alól mentes az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete és az Észak-atlanti Szerzõdés alapján 
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok.
(2) Mentesek a lakásbérleti jog után megállapítható magánszemélyek kommunális adója és a tartózkodás alapján
megállapítható idegenforgalmi adó alól
a) az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamainak a Békepartnerség más részt vevõ államainak, Magyarországon kizárólag
szolgálati kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erõi,
b) az Észak-atlanti Szerzõdés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok
személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévõ és
polgári állományú személyek.”

(4) Az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.  § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Teljes személyes illetékmentességben részesül:]
„k) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete, az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamainak és a Békepartnerség más részt
vevõ államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erõi, valamint az Észak-atlanti Szerzõdés alapján felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok, és e fegyveres erõk és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy
alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévõ és polgári állományú személyek,
kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggõ illetékügyek tekintetében,”

16.  § A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 47.  §-ának t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A törvény alkalmazásában:]
„t) Belföldi üzemben tartó: az az üzemben tartó akinek (amelynek) lakó-, szokásos tartózkodási, illetve székhelye
a Magyar Köztársaság területén van. Belföldi üzemben tartónak minõsül továbbá az az üzemben tartó is, aki
az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai és a Békepartnerségben részt vevõ államok fegyveres erõinek a Magyar
Köztársaság területén tervezetten legalább három hónapig szolgálati céllal tartózkodó állományának tagja vagy
a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnoksághoz tartozó, a Magyar Köztársaság
területén szolgálatot teljesítõ állomány tagja, amennyiben a Magyar Köztársaság területén igazolt elhelyezési hellyel
rendelkezik.”

7. Felhatalmazó rendelkezések

17.  § Felhatalmazást kap
a) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelõs miniszterrel

egyetértésben, rendeletben szabályozza a 4.  §-ban foglalt nyilvántartás vezetésével, a nyilvántartásba vétellel,
továbbá az 5.  §-ban foglalt igazolvány és igazolás kiadásával és visszavonásával, valamint a nyilvántartásból
történõ adatszolgáltatással kapcsolatos eljárási szabályokat és a nyilvántartási eljárás során használandó
iratmintákat, valamint az alkalmazandó díjtételeket,
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b) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy az Alkotmány 19.  § (3) bekezdés j) pont vagy 40/C.  § (1) bekezdés hatálya
alá nem tartozó, szolgálati célú belépésérõl és tartózkodásáról  szóló értesítés eljárási szabályait, valamint
az eljárás során használandó iratmintákat rendeletben szabályozza.

8. Záró rendelkezések

18.  § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) E törvény 6. alcíme a törvény hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E törvény 14.  §-a 2012. december 31-én

hatályát veszti.
(3) A Magyar Köztársaság területén a jelen törvény hatálybalépésének napján szolgálati célból tartózkodó azon külföldi

fegyveres erõket, a Magyar Köztársaság területén felállított, azonban a Magyar Köztársaság által nemzetközi
szervezetként el nem ismert nemzetközi katonai parancsnokságokat és ezek állományát, akik szolgálati célú
tartózkodásának idejébõl még legalább három hónap van hátra, a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve
a 4.  § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartásokba veszi.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi XXXV. törvény
az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról*

Az Országgyûlés a vendéglátáshoz, valamint a családi és más hasonló közösségi eseményekhez kapcsolódó élõzenei szolgáltatás
ösztönzése érdekében a következõ törvényt alkotja:

1. § Az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a következõ 271.  §-sal egészül ki:
„271.  § A 3. számú melléklet II. rész az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról  szóló
2011. évi XXXV. törvénnyel megállapított 2. pontját azokban az esetekben kell alkalmazni elõször, amelyekben a 84.  §
szerint megállapított idõpont az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról  szóló
2011. évi XXXV. törvény hatálybalépésének napjára vagy azt követõ idõszakra esik.”

2.  § Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. része a következõ 2. ponttal egészül ki:
„[Sorszám Megnevezés]

2. Elõadómûvész személyes közremûködésével
a) vendéglátás keretében, üzletben, 
b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény
keretében, zárt körben, vagy
c) belépõdíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények mûködésének
biztonságosabbá tételérõl  szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó,
közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élõzenei szolgáltatás.”

3.  § Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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2011. évi XXXVI. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl*

Az Országgyûlés felismerve, hogy a közszolgálaton belül a polgári közigazgatás, a rendvédelem, a honvédelem és
a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erõsítése összehangolt és tervezett
utánpótlásképzést tesz szükségessé, továbbá a pályaelhagyás helyett a társadalom számára hatékony munkavégzés biztosítására
a közszolgálati életpályamodellt támogató továbbképzési rendszert kell mûködtetni, a közszolgálati felsõfokú szakemberképzést
egységes intézményi alapokra kívánja helyezni. Ennek érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM LÉTESÍTÉSE

1.  § (1) Az Országgyûlés a (2) bekezdésben meghatározott felsõoktatási intézményeket és kart – az átalakulással létesülõ új
állami felsõoktatási intézmény egyidejû jogutódlásával – alakítja át.

(2) A jogutód intézmény
a) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: ZMNE) és
b) a Rendõrtiszti Fõiskola (a továbbiakban: RTF) átalakulásával, valamint
c) a Budapesti Corvinus Egyetembõl (a továbbiakban: BCE) kiváló Közigazgatástudományi Kar (a továbbiakban: Kar)

csatlakozásával 2012. január 1-jén jön létre.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szervezetek (a továbbiakban együtt: jogelõd) általános jogutódja 2012. január

1-jétõl a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem).
(4) Az Egyetem székhelye: Budapest.

2.  § (1) Az Egyetem fenntartói jogait Fenntartói Testület (a továbbiakban: FT) útján
a) a közigazgatás-fejlesztésért,
b) a rendészetért és
c) a honvédelemért
felelõs miniszterek közösen gyakorolják.

(2) Az Egyetemet illetik meg a jogelõd jogai, és terhelik azok kötelezettségei.
(3) A Kar, a ZMNE és az RTF az Egyetem egyetemi karaként mûködik tovább.
(4) A karok gazdálkodási önállóságát biztosító dékáni kötelezettségvállalási jogosultságot a szervezeti és mûködési

szabályzatban kell meghatározni. Az Egyetem kara önálló elõirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkezik, és
ennek keretében önállóan gazdálkodik.

(5) A jogelõdnél 2012. január 1-je elõtt keletkezett adósság, illetve kötelezettségvállalás a 13.  § (3) bekezdés szerint
elkészített költségvetési javaslatban a jogelõdbõl létrejövõ kart terheli.

3.  § (1) A jogelõd alkalmazottainak foglalkoztatásra irányuló jogviszonya és hallgatóinak hallgatói jogviszonya az Egyetemen
folyamatos.

(2) Az Egyetemen – a jogelõdnél indult alap- vagy mesterszakokon, szakirányú továbbképzési szakokon, szakképzési
programokban, valamint doktori képzéseken – a képzés folytatásának feltételeit biztosítani kell addig, amíg a 2011–2012. 
tanévre, illetve korábban felvett hallgatók nem fejezik be tanulmányaikat azon a szakon, amelyen azt megkezdték.

II. FEJEZET
AZ ÁTALAKULÁS SZABÁLYAI

1. Általános rendelkezések

4.  § (1) A BCE-bõl kiváló és az Egyetemhez csatlakozó Kar átalakulását a BCE rektora készíti elõ.
(2) A BCE szenátusa a Kar kari tanácsával együtt az intézmény szervezetében mûködõ, a Kar költségvetési elõirányzatairól,

valamint vagyoni értékû jogairól és kötelezettségeirõl 2011. április 30-ig leltárt készít (a továbbiakban:
vagyonmegosztási javaslat).

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A vagyonmegosztási javaslatnak a 2011. január 1-jén a BCE és a Kar tekintetében fennállt tényleges vagyonmegoszlási
és használati viszonyokat kell tükröznie.

(4) A BCE szenátusa és a Kar kari tanácsa által jóváhagyott vagyonmegosztási javaslatot a rektor a (2) bekezdésben
meghatározott határidõig elküldi
a) az oktatásért felelõs miniszternek és
b) az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszternek.

(5) A (4) bekezdésben megjelölt miniszterek 2011. május 15-ig együttesen döntenek a vagyonmegosztási javaslat alapján
az állami vagyonnak a BCE és a Kar közötti megosztásáról, amely döntésrõl a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-t
(a továbbiakban: MNV Zrt.) az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter tájékoztatja.

(6) Amennyiben a vagyonmegosztási javaslat a (2) bekezdésben meghatározott határidõre nem készül el, az MNV Zrt.
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter egyetértése mellett a BCE vagyonkezelõi szerzõdésében
meghatározott állami vagyonra vonatkozó vagyonkezelõi jogot visszavonja.

(7) A vagyonmegosztási javaslatban a Karon folyó képzéshez és a mûködéshez, a kiválás elõtti színvonal fenntartásához
szükséges, anyagi és tárgyi feltételeket 2011. évi szinten biztosítani kell.

(8) Az Egyetemet a vagyonmegosztási javaslatban meghatározott mértékben illetik meg jogok, illetve terhelik
kötelezettségek. A vagyonmegosztási javaslat melléklete tartalmazza a jogutódlás tárgyát képezõ szakindítási
engedélyek felsorolását.

(9) A BCE szenátusa a Kar kari tanácsával együtt 2011. május 31-ig dönt a BCE és a Kar között a kiválást követõ idõszakra
vonatkozó együttmûködési megállapodási javaslatról. Az együttmûködési megállapodás az Ideiglenes Szenátus
(a továbbiakban: ISZ) jóváhagyása után 2012. január 1-jétõl érvényes. Az együttmûködési megállapodás kiterjed
kutatási programok, pályázatok és képzési programok közös mûködtetésére, valamint a Karon 2011. január 1-jei
állapot szerint folytatott képzések szerinti – alap-, mester- és szakirányú továbbképzési – szakokkal kapcsolatos
szakindítási jogosultságnak az Egyetem részére történõ átadására.

5.  § (1) A ZMNE és az RTF rektora a 2011. január 1-jén meghatározott állapot szerint 2011. április 30-ig a fenntartóval
egyetértésben vagyonleltárt készít.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõig az intézmény rektora a vagyonleltárt megküldi a fenntartónak, majd
a fenntartó továbbítja az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszternek, aki azt az MNV Zrt. részére továbbítja.

6.  § Az MNV Zrt. 2012. január 1-jéig teljesíti az állami vagyonról  szóló 2007. évi CVI. törvényben, az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben foglalt irányadó feladatait, ideértve az Egyetemmel a vagyonkezelési szerzõdések, illetve 
a vagyonhasználatot és a vagyoni jogokkal kapcsolatos egyéb jogokat rögzítõ megállapodások megkötését.
A szerzõdések megkötésére a fenntartókkal egyetértésben kerül sor.

2. A Fenntartói Testület

7.  § Az FT 2011. április 15-ig megtartja alakuló ülését. Az alakuló ülést a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter hívja
össze. Az FT az általa elfogadott ügyrend szerint mûködik.

8.  § (1) Az Egyetem költségvetését a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter költségvetési fejezetében kell biztosítani.
A fenntartók megállapodása alapján kiegészítõ jelleggel költségvetési támogatást az FT tagjai saját költségvetési
fejezetükben biztosítanak.

(2) Az Egyetem gazdasági fõigazgatójának személyérõl az FT az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
egyetértésével dönt. A dékánt a rektor az FT elõ zetes egyetértésével bízza meg.

3. Az Elõkészítõ Testület

9.  § A Kar, a ZMNE és az RTF közös Elõkészítõ Testületet (a továbbiakban: ET) hoz létre, amelynek mûködési rendjét
e törvény szabályozza.

10.  § (1) Az ET 12 tagú testület. Az ET tagjaivá a ZMNE és az RTF szenátusának, valamint a Kar kari tanácsának nem hallgató
tagjai két oktatót és hallgató tagjai egy hallgatót választanak. Tagok továbbá a ZMNE és RTF rektorai, valamint a Kar
dékánja.
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(2) Az ET alakuló ülését 2011. április 15-ig tartja meg.
(3) Az alakuló ülést a korelnök nyitja meg, és ellátja az elnöki feladatokat az ET vezetõjének megválasztásáig.
(4) Az ET vezetõjét a tagok maguk közül a jelenlévõk több mint felének igen szavazatával választják meg. Amennyiben

egy jelölt sem kapja meg a szavazatok többségét, a két legtöbb szavazatot kapott jelölttel újra le kell folytatni
a szavazást. Az ismételt szavazáson a több szavazatot kapott jelölt válik az ET elnökévé, azonos szavazatszám esetén
a szavazást mindaddig meg kell ismételni, míg a két jelölt közül az egyik az egyszerû többséget meg nem szerzi.

(5) Az ET határozatképes, ha tagjainak legalább több mint fele jelen van. Az ET határozatát a jelenlévõk számának felénél
több igen szavazattal (szótöbbséggel) hozza meg. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
Határozatképtelenség esetén, változatlan napirenddel, legalább 3 nap elteltével újabb ülést kell tartani, amely
a megjelentek számától függetlenül határozatképes. E bekezdésben foglaltakkal ellentétesen hozott határozat
érvénytelen.

(6) Az üléseket az ET elnöke hívja össze, amelyekre a tagokat írásban, az ülést megelõzõen legalább 3 nappal, a napirend
közlésével meg kell hívni. Az ET üléseinek állandó meghívottjai a 2.  § (1) bekezdésében felsorolt miniszterek képviselõi.

(7) Az ET az ISZ megalakulásáig mûködik.

11.  § (1) Az ET feladatai:
a) 2011. április 20-ig Gazdálkodási Elõkészítõ Bizottságot (a továbbiakban: GEB) hoz létre;
b) elkészíti és megküldi az FT-nek az ISZ választási szabályzatát;
c) a választási szabályzat szerint elõkészíti és lebonyolítja az Egyetem ISZ-ének megválasztását.

(2) Az ET 2011. május 15-ig az FT-nek jóváhagyásra elõterjeszti az ISZ választási szabályzatát. Az ISZ-t 2011. július 31-ig kell
megalakítani. Az ISZ mûködésének szabályait 2011. december 31-ig e törvény és az ISZ által elfogadott ügyrend
határozza meg.

4. A Gazdálkodási Elõkészítõ Bizottság

12.  § (1) A GEB az ET által választott 10 tagú testület. Tagjai a Kar gazdasági vezetõje, a ZMNE és az RTF gazdasági fõigazgatója.
A GEB további 3 tagját az ET választja. A GEB tagjai a 2.  § (1) bekezdésben felsorolt miniszterek, valamint az állami
vagyon felügyeletéért felelõs miniszter képviselõje is. Az ülések állandó meghívottja a BCE gazdasági fõigazgatója.

(2) A GEB-ben az Egyetem jogelõdeinek egyenlõ képviseletét biztosítani kell.

13.  § (1) A GEB a Kar, a ZMNE és az RTF vagyoni jogainak és kötelezettségeinek az összegzését készíti el, a vagyonmérleg és
a fõkönyvi vizsgálat, valamint az intézményi költségvetés alapján. A GEB 2011. július 15-ig vagyonátvevõ jelentést
készít a jogelõdök aktuális vagyoni helyzetérõl, amelyet megküld az FT-nek.

(2) A GEB mûködési rendjére az ET mûködésére vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni. A GEB
a vagyonátvevõ jelentést az ISZ véleményezését követõen megküldi az FT-nek. A GEB jelentését az ISZ véleményének
figyelembevételével az FT fogadja el.

(3) A Kar, a ZMNE és az RTF költségvetési tervei alapján az ISZ 2011. augusztus 31-ig az Egyetem 2012. évi költségvetésére
vonatkozó javaslatot benyújtja az FT-nek.

5. Az Ideiglenes Szenátus

14.  § (1) Az ISZ-ben a jogelõdöknek az egyenlõ számú képviseletét biztosítani kell.
(2) Az ISZ 2012. január 1-jétõl gyakorolja az Egyetem szenátusának jogköreit. Az Egyetem 2012. december 31-ig új

szenátust választ.
(3) Az ISZ 2011. szeptember 15-ig elkészíti és megküldi az FT-nek az Egyetem rektorának és gazdasági fõigazgatójának

pályázati kiírását. Az ISZ kezdeményezésére az FT egyéb vezetõi pályázatok kiírásáról is intézkedhet.
(4) Az FT 2011. szeptember 30-ig kiírja a rektori és a gazdasági fõigazgatói pályázatokat. 2011. november 10-ig az ISZ

a beérkezett pályázatok rangsorolásával javaslatot fogalmaz meg az Egyetem rektorának és gazdasági
fõigazgatójának személyérõl, és kezdeményezi a megbízásukat. Az FT – az oktatásért felelõs miniszter útján – 2011.
november 30-ig elõterjeszti a rektor személyére vonatkozó javaslatot a megbízásra jogosultnak.

(5) A rektori pályázat eredménytelensége esetén az FT ideiglenesen a jogelõdök egyikének vezetõjét bízza meg a rektori
feladatok ellátásával. A megbízott rektor dékáni megbízása a rektori megbízatásának végéig szünetel, erre az idõre
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karán a dékáni feladatokat az ISZ által kijelölt dékánhelyettes látja el. A megbízott rektor a döntését a kari dékánokkal
egyetértésben hozza meg.

(6) Az RTF rektora, a Kar dékánja, valamint a ZMNE honvédelemért felelõs miniszter által kijelölt vezetõje az Egyetemen
a jogelõdnek megfelelõ kar dékánjaként, helyetteseik dékánhelyettesként folytatják vezetõi megbízásukat.

(7) A jogelõdnél indult vezetõi megbízások 2012. január 1-je után az Egyetem karán a megbízás lejártáig folyamatosak.
Azok a vezetõi megbízások, amelyek 2012. december 31. után járnak le, 2013. január 1-jei hatállyal megszûnnek. Az új
vezetõi megbízásokról a (2) bekezdésben és a 15.  § (1) bekezdésben megfelelõen újraválasztott testületek döntenek.

(8) Az ISZ 2011. szeptember 30-ig megküldi az FT-nek az Egyetem intézményi dokumentumait.
(9) 2011. november 30-ig az FT a felsõoktatási intézmények nyilvántartásáért felelõs szervnél, valamint a törzskönyvi

nyilvántartást vezetõ szervnél kezdeményezi az Egyetem nyilvántartásba vételét, és benyújtja az ehhez szükséges
intézményi dokumentumokat. A felsõoktatási intézmények nyilvántartásáért felelõs szerv, valamint a törzskönyvi
nyilvántartást vezetõ szerv az Egyetemet 2012. január 1-jei hatállyal nyilvántartásba veszi. Az Egyetem nyilvántartásba
vételére és a mûködés engedélyezésére szakértõi vélemény bekérése nélkül kerül sor.

(10) Az ISZ a feladatai ellátására testületet hozhat létre. A testület mûködésének szabályait az ISZ határozza meg.
(11) Az ISZ üléseinek állandó meghívottjai a 2.  § (1) bekezdésében felsorolt miniszterek képviselõi.

15.  § (1) A ZMNE és az RTF szenátusa, valamint a Kar kari tanácsa az Egyetem karainak kari tanácsaiként mûködnek tovább.
Az Egyetem szenátusának megalakulásával egyidejûleg az Egyetem szervezeti és mûködési szabályzata szerint
valamennyi kari tanácsot újra kell választani.

(2) A kari tanácsokban az Egyetem szabályzatainak átalakításával a kialakult hallgatói arány nem csökkenthetõ.
(3) Az Egyetemen minden új intézményi vezetõi megbízást elsõ megbízásnak kell tekinteni.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16.  § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 1.  §-a, 2.  § (2)–(5) bekezdése, 3.  §-a, 15.  §-a, és 17–18.  §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

17.  § A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú mellékletének „Állami egyetemek”
alcíme a magyar ábécé által meghatározott felsorolás rendje szerint kiegészül a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Budapest” szöveggel.

18.  § Hatályát veszti az Ftv. 1. számú mellékletének
a) „Állami egyetemek” alcímében „Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest” szövegrésze, valamint
b) „Állami fõiskolák” alcímében „Rendõrtiszti Fõiskola, Budapest” szövegrész.

19.  § Az igazgatási felsõoktatásban képzés a közigazgatás fejlesztésért felelõs miniszter elõ zetes engedélyével,
a rendvédelmi felsõoktatásban a rendészetért felelõs miniszter, továbbá a katonai felsõoktatásban a honvédelemért
felelõs miniszter elõ zetes engedélye alapján indulhat. A közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter elõ zetes
engedélyére a 2013–2014-es tanévtõl új belépõk számára induló képzések esetén van szükség.

20.  § Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A belügyminiszter 10/2011. (III. 28.) BM rendelete
a tûzvédelmi szabályzat készítésérõl  szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az építésügyi hatósági
eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról  szóló
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § (2) bekezdés 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2.  § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1.  § (1) A tûzvédelmi szabályzat készítésérõl  szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  §-a a következõ i) és
j) ponttal egészül ki:
[A Szabályzatnak tartalmaznia kell:]
„i) a tevékenység helyszínét képezõ és 50 fõnél nagyobb befogadóképességû helyiséget tartalmazó önálló
rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési
számítással vagy azzal egyenértékû módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
j) az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelõ helyiséghasználat módját
és felelõsét.”

(2) Az R. 4.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Szabályzat mellékleteként Tûzriadó Tervet kell készíteni:]
„b) a mûvelõdési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;”

(3) Az R. 4.  § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Tûzriadó Tervnek tartalmaznia kell:]
„e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tûzvédelmi
szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési
útvonalak és a 3.  § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének
megjelölésével.”

(4) Az R. 4.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés b)–e) pontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell
helyezni az épület elhagyásának lehetõségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását
vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad.
A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelezõ
elhelyezni.”

2.  § Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról  szóló
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklete e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.

3.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 10/2011. (III. 28.) BM rendelethez

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról  szóló
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. melléklete a következõ VII. fejezettel egészül ki:
„VII. A zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl  szóló kormányrendelet szerinti általános
építésügyi szakhatósági eljáráshoz szükséges építészet-mûszaki dokumentáció
a) az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész alaprajza a III. fejezet 6. pontja szerinti tartalommal,
M=1:200-as méretaránynak megfelelõ mûszaki tartalommal,
b) metszetek a megértéshez szükséges számban, a III. fejezet 7. pontja szerinti tartalommal, M=1:100-as
méretarányban,
c) mûszaki leírás, az I. fejezet 8. pont b)–e) és k) alpontja szerinti tartalommal,
d) tartószerkezeti mûszaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását, jellemzõit, így
különösen:
da) a szerkezet alapvetõ rendszerének leírását,
db) az alkalmazott számítási modellt,
dc) a szerkezet típusát és méreteit,
e) tervezõi nyilatkozat az alábbi tartalommal:
ea) a felelõs tervezõ és szakági tervezõ neve, címe, jogosultsági száma,
eb) az építmény, építményrész az adott rendeltetésre megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényû és
eseti elõírásoknak,
ec) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges-e,
ed) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérõ eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékû,
ee) az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész az Étv. 31.  § (2) bekezdés c)–h) pontjában meghatározott
követelményeknek megfelel,
ef) az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész tartalmaz-e azbesztet.”

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 11/2011. (III. 28.) KIM rendelete
a közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 60/P.  §-ában foglaltak
végrehajtására, a 64.  § (6) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  §-ának i) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjának (a továbbiakban: ösztöndíj) célja,
hogy – a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – felsõfokú
oktatási intézményben történõ továbbtanulásuk elõsegítése érdekében támogatásban részesítse az anyanyelvû és
kétnyelvû kisebbségi program szerint mûködõ középfokú iskolák ajánlása alapján a Nek. tv. által felsorolt valamely
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó, kiemelkedõ képességû tanulókat.

(2) A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által nyújtott ösztöndíj forrása a Magyar
Köztársaság éves költségvetésérõl  szóló törvény Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében
meghatározott kisebbségi célú elõirányzat.

(3) Az ösztöndíj mértéke tanulónként, havonta hatvanezer forint, mely összeg a megállapítását követõ szeptember
1. napját követõ két tanítási évben kerül folyósításra.
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2.  § (1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter – minden év április 15. napjáig – közzéteszi a Kormány
honlapján.

(2) A felhívás tartalmazza a pályázaton részvételre jogosult nemzetiségi kétnyelvû középfokú oktatási intézmények
felsorolását, az ösztöndíj megállapításának és folyósításának jelen rendeletben meghatározott feltételeit, a pályázat
kötelezõ tartalmát, a benyújtás, továbbá a szerzõdéskötés határidejét. A pályázat benyújtásának határideje május
15. napja.

(3) A pályázaton kizárólag a felhívásban felsorolt nemzetiségi kétnyelvû középfokú oktatási intézmények
(a továbbiakban: középiskola) vehetnek részt, a középiskola által kiválasztott (ajánlott) legalább két, az utolsó két
évfolyamot megelõzõ évfolyamot végzõ tanulóval együttesen elõterjesztett pályázattal.

(4) A pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt, aki
a) nyilatkozata szerint valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik,
b) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelõzõ tanév végén az e rendelet Melléklete szerint számított

4.00 átlageredményt eléri,
c) más forrásból azonos idõszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül, továbbá
d) aki törvényes képviselõjével egyetemben a pályázat benyújtásával egyidejûleg írásban hozzájárul személyes

adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez.
(5) A benyújtott pályázati anyag a határidõt követõ nyolc napos hiánypótlási határidõn belül kiegészíthetõ, módosítható.

A hiánypótlásra nyitva álló határidõ jogvesztõ.
(6) Az ösztöndíjban az részesülhet, aki

a) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidõn belül csatolta és
b) az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel.

(7) Az ösztöndíj odaítélésekor elõnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása – a középiskola e rendelet Melléklete
szerinti nyilatkozata alapján – az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

(8) Az ösztöndíj idõtartama a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelõzõ két tanév, a 2011/12-es
tanévtõl kezdõdõen.

(9) Ösztöndíjban középiskolánként, ezen belül évfolyamonként 1 tanuló részesülhet.

3.  § (1) A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítélésérõl, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok
névsorát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) honlapján közzéteszi.

(2) A pályázatokat a KIM-hez kell benyújtani az e rendelet Melléklete szerinti, egy példányban kitöltött papíralapú
formanyomtatványon, a következõ mellékletekkel:
a) a tanuló önéletrajza, melynek része a tanuló részletes (maximum 3 gépelt oldal) továbbtanulási terve;
b) a középiskolával fennálló tanulói jogviszonyról  szóló igazolás;
c) a középiskola szándéknyilatkozata arról, hogy szerzõdésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történõ

együttmûködést;
d) a középiskolának a 2.  § (4) bekezdés c) pontja szerinti ajánlása és
e) a 2.  § (4) bekezdés d) pontja szerinti nemleges nyilatkozat.

(3) Korlátozottan cselekvõképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselõjének
(képviselõinek) írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban  való részvételéhez, továbbá a 2.  § (4) bekezdés
d) pontja szerinti nemleges tartalmú nyilatkozattétel.

4.  § (1) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert tanuló, a középiskola és a KIM között az ösztöndíj
folyósításának e rendelet szerinti feltételeit rögzítõ szerzõdés létrejöjjön.

(2) Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetõen az államháztartás mûködési rendjére vonatkozó szabályok
szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az ösztöndíjas és a középiskola az ösztöndíj megállapítását követõ elsõ tanév végén, valamint az ösztöndíj
támogatással érintett második tanév befejezésével egyidejûleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal
összefüggõ eseményrõl, körülményrõl – közös (idõarányos) beszámolót készít és nyújt be a miniszternek a 3.  §
(2) bekezdés a) pontja szerinti részletes továbbtanulási tervben foglaltak teljesítésérõl. A beszámoló része a teljesítés
dokumentálása (igazolása).

(4) Az ösztöndíjas jogviszony megszûnik, amennyiben az ösztöndíjas
a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem

állnak fenn,
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b) nem teljesíti a szerzõdésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
c) az ösztöndíjról lemond.

(5) Az ösztöndíjas jogviszony megszûnik abban az esetben is, ha az ösztöndíjas tanulmányi átlaga a tanulói jogviszony
alatt tett rendes érettségi vizsgát közvetlenül megelõzõ 2 évfolyam bármelyikének végén a 4.00 átlagot nem éri el,
illetõleg az ösztöndíjjal érintett idõszak féléves átlageredménye a 3,5 átlag alá csökken, vagy olyan magatartást
tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

(6) A megüresedett ösztöndíjas helyre pályázat nem írható ki.

5.  § (1) Az e rendelet szerint pályázó tanulóról nyilvántartott adatok tekintetében a közoktatásról  szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és
különleges adatok” cím, „A gyermek tanuló adatai” alcím 1–3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet szerinti személyes adatokat a KIM az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerzõdés
megkötése, a felhasználás ellenõrzése során, az ezzel összefüggõ elszámolás elfogadásától, vagy a szerzõdéses
jogviszony egyéb módon történõ megszûnésétõl számított 3 évig kezeli.

(3) Az e rendelet szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra
alkalmatlan módon átadhatók.

6.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok
támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól  szóló 13/2007. (IV. 24.)
MeHVM rendelet 6.  § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) Támogatási szerzõdés akkor köthetõ, ha a következõ dokumentumok rendelkezésre állnak:]
„a) magyarországi kedvezményezett nyilatkozata, vagy az adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
önkormányzati adóhatóság) igazolása arról, hogy a kedvezményezettnek nincs esedékessé vált és meg nem
fizetett köztartozása;”

b) a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok
támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól  szóló 1/2008. (V. 8.)
MeHVM rendelet 6.  § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) Támogatási szerzõdés akkor köthetõ, ha a következõ dokumentumok rendelkezésre állnak:]
„a) magyarországi kedvezményezett nyilatkozata, vagy az adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
önkormányzati adóhatóság) igazolása arról, hogy a kedvezményezettnek nincs esedékessé vált és meg nem
fizetett köztartozása;”

c) a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok
támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól  szóló 2/2009. (II. 14.)
MeHVM rendelet 6.  § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) Támogatási szerzõdés akkor köthetõ, ha a következõ dokumentumok rendelkezésre állnak:]
„a) magyarországi kedvezményezett nyilatkozata, vagy az adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
önkormányzati adóhatóság) igazolása arról, hogy a kedvezményezettnek nincs esedékessé vált és meg nem
fizetett köztartozása;”

d) a Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarok
támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól  szóló 2/2010. (II. 16.)
MeHVM rendelet 23.  § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) Támogatási szerzõdés akkor köthetõ, ha a következõ dokumentumok rendelkezésre állnak:]
„a) magyarországi kedvezményezett nyilatkozata, vagy az adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
önkormányzati adóhatóság) igazolása arról, hogy a kedvezményezettnek nincs esedékessé vált és meg nem
fizetett köztartozása;”

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Melléklet a 11/2011. (III. 28.) KIM rendelethez

Iktatószám:
Beérkezett:

Kérjük, az adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

PÁLYÁZATI ADATLAP
A Nemzetiségi Tanulmányi ösztöndíj pályázathoz

I. A pályázó középiskola adatai

Az intézmény neve:
Az intézmény székhelye:
OM azonosítója:
Az intézmény képviselõje:
Telefonszám/ Fax/E-mail elérhetõsége:

II. A pályázó tanuló és törvényes képviselõjének adatai

A tanuló adatai:
A tanuló neve:
Születési helye, ideje (év/hó/nap):
Anyja leánykori neve:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe, ahova az értesítést és bankszámla hiányában az ösztöndíj postázását kéri (amennyiben nem egyezik
meg az állandó lakcímmel):
Bankszámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri:
Bankszámlavezetõ pénzintézet neve:
Bankszámla tulajdonos neve:

A törvényes képviseletet gyakorló személy(k) adatai:
A törvényes képviselõ neve:
Állandó lakcíme:
A törvényes képviselõ neve:
Állandó lakcíme:

III. A tanuló nyilatkozata
nemzetiségi oktatással, kultúrával, identitás-õrzéssel kapcsolatos érdeklõdési körérõl, továbbtanulási szándékairól
(például: nemzetiségi pedagógusképzésre kíván-e jelentkezni, szakkörben, tanfolyamon történõ részvétel)

III. A KÖZÉPISKOLA AJÁNLÁSA
1. A tanuló tanulmányi átlaga:
[a tanuló 2.  § (4) bekezdés szerinti féléves és befejezett tanév végi bizonyítványa alapján számítandó: elégtelen
osztályzat nem szerepelhet; magatartás és szorgalom osztályzat nem vehetõ figyelembe]
2. A tanuló szociális helyzete alapján indokolt-e az ösztöndíj megállapítása:
A középiskola a szociális indokoltság kérdésében a rendelkezésére álló adatok alapján foglal állást és állapít meg
sorrendet a pályázó tanulók között, a következõ szempontokra is tekintettel:
részesül-e kollégiumi elhelyezésben, ezen belül szociális helyzetére tekintettel ingyenes-e az elhelyezés, részesül-e más
szociális ellátásban,
3. A tanuló III. pontban foglalt nyilatkozatának záradéka:
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IV. A tanuló nyilatkozata
Nyilatkozom arról, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 61. § (1) bekezdés 
szerinti bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nemzeti 
és etnikai kisebbséghez tartomoz.
(A megfelelõ rész aláhúzandó)

V. A tanuló nyilatkozata
Nyilatkozom arról, hogy más forrásból tanulmányi ösztöndíjban nem részesülök, egyben tudomásul veszem, hogy
csak valós, nemleges nyilatkozat esetén részesülhetek ösztöndíjban.
Tudomásul veszem, hogy ösztöndíjban részesítésem esetén nevem – a közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjasaként a Kormány honlapján közzétételre kerül.

– A kisebbségi hovatartozás megjelölésére a pályázó a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján nem kötelezhetõ, de amennyiben a pályázó nem tünteti fel kisebbségi
hovatartozását, pályázatát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nem tudja elfogadni.

– A kitöltött adatlapon található információkat a pályázat kiírója az adatvédelemrõl  szóló 1992. évi LXIII. törvényben
leírtaknak megfelelõen, szigorúan bizalmasan kezeli, az adatokat – az V. pontban foglaltak kivételével – kizárólag
a pályázati elbíráláshoz használja fel, az adatokat nem továbbítja, mások számára nem teszik hozzáférhetõvé.

Dátum: ............... 2011. .............. hó .... nap

........................................... ................................................................................................
Tanuló aláírása Korlátozottan cselekvõképes tanuló esetén

A törvényes képviselõ aláírása

P. H. ...............................................................................................
A középiskola képviselõjének aláírása

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.                  Telefonszám: (06 1) 795 3033
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: .......................................................................................... Nemzetiségi Tanulmányi ösztöndíj
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A vidékfejlesztési miniszter 23/2011. (III. 28.) VM rendelete
az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94.  § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének
rendjérõl  szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
„c) tárgyhónap: a támogatott szolgáltatás elvégzésének hónapja.”

2.  § (1) Az R. 4.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság (a továbbiakban: kedvezményezett) vehet igénybe, aki/amely]
„b) rendelkezik a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) e rendelet szerinti
támogatott intézkedésekben  való részvételhez szükséges jóváhagyásával.”

(2) Az R. 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatott szolgáltatás elvégzésére és a támogatás igénylésére az az állat-egészségügyi szolgáltatást végzõ
természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: engedélyes) jogosult,
aki
a) külön jogszabály alapján rendelkezik az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve
a Magyar Állatorvosi Kamara engedélyével, laboratóriumok esetében akkreditációval vagy jogszabályi
felhatalmazással, valamint
b) nyilatkozik a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szakmai, eljárásrendi és
tájékoztatási kötelezettségek vállalásáról.”

3.  § Az R. 5.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § (1) A 4.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegségekre
vonatkozóan az állattartónak évente egy alkalommal a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által rendszeresített és
honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósághoz kell benyújtania. A kérelmet állatfajonként külön nyomtatványon kell benyújtani.
Év közbeni állomány változás esetén új kérelem nyújtható be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásra az az állattartó jogosult, aki/amely:
a) rendelkezik mûködési engedéllyel, vagy a telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság által a tevékenység végzéséhez adott szakhatósági hozzájárulással, illetve
nyilvántartásba vételi igazolással;
b) tevékenysége során teljesíti a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által elõírt
feltételeket, és a jóváhagyási kérelemhez mellékeli a hatósági állatorvos errõl  szóló igazolását; továbbá
c) nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy
ca) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget tett,
cb) mentesítési programok esetében nem tér el az állatállományára az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság által jóváhagyott mentesítési programtól,
cc) az állat-egészségügyi szolgáltatást arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-regisztrációs számmal
rendelkezõ személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el,
cd) nem áll csõd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll
gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt,
ce) nincs lejárt köztartozása,
cf) állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenység igénybevétele esetén az állatállomány állat-egészségügyi
ellátására szerzõdéssel rendelkezik;
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d) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerint regisztrációs
kötelezettségének eleget tett.
(3) Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban elõírt feltételeknek,
vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
a kérelmezõt a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidõ tûzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására
szólítja fel.
(4) A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére  való jogosultságról az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság döntést hoz. Kizárólag a jogosultságról  szóló döntés birtokában rendelhetõ meg
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által támogathatónak minõsített állat-egészségügyi
szolgáltatás az engedélyestõl.
(5) A jogosultságról  szóló döntés meglétét az engedélyes köteles ellenõrizni.
(6) A jogosultság megállapításának hiányában az elvégzett szolgáltatás nem minõsül támogatottnak és
a kedvezményezett köteles az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla teljes összegét kifizetni az engedélyes részére.
A jóváhagyás a kedvezményezettet csak az adott naptári évben jogosítja fel a támogatott állat-egészségügyi
szolgáltatás igénybevételére. A jogosultsági döntés hiányában teljesített vagy a jóváhagyási kérelemben nem
szereplõ állategészségügyi-szolgáltatást tartalmazó számla alapján igényelt támogatás jogosulatlanul igénybevett
támogatásnak minõsül.
(7) Az engedélyes a kedvezményezett részére az elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen tartalmazza
az állatfaj megnevezését, az állategészségügyi szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti megnevezését, ellenértékét,
valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg az adott
támogatási jogcímhez az 1. számú mellékletben meghatározott maximális összeget. A nem laboratóriumi
diagnosztikai vizsgálatról kiállított számlákon szerepelnie kell a kedvezményezett ügyfél-regisztrációs számának és
nyilatkozatának, amellyel igazolja a szolgáltatás teljesítését.
(8) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg.
A támogatási keret kimerülése, illetve valamely jogosultsági feltétel nem teljesítése esetén a kedvezményezett köteles
az engedélyes részére a számla teljes összegét kifizetni.”

4.  § (1) Az R. 6.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § (1) Az engedélyes az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról a tárgyhónapban kiállított számlák másolatát
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett,
legalább a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolva a tárgyhónapot követõ hónap
tizenötödik napjáig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságnak. Az engedélyes a 2011. január, február és március hónapokban elvégzett
állat-egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó támogatási kérelmet és számlákat 2011. május 15-ig postai úton
megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnak. A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó támogatási kérelmeket és számlákat
a baromfifélékre, illetve egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell elkészíteni és benyújtani.
(2) Ha az engedélyes a 2011. január, február és március hónapokban elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú összesítõt 2011. március 31-ig a kedvezményezett
telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére benyújtotta, akkor azt
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság és az MVH támogatási kérelemként el kell fogadja.
(3) Az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi
szolgáltatás esetén – a sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével – csatolnia kell az emberi fogyasztásra szánt állati
eredetû termékek hatósági ellenõrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról  szóló,
2004. április 29-i 854/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklet IV. Szakasz X. Fejezet A. pontja szerinti
állategészségügyi bizonyítvány másolatát is.
(4) Sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt
kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által
rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozatot kell csatolnia.
(5) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság támogatási összegként a számla szerinti, de
legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható szolgáltatási értékeket veszi figyelembe, illetve
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ellenõrzi a támogatási kérelmen szereplõ kedvezményezetteknek a csatolt számlákon feltüntetett szolgáltatások
igénybevételére vonatkozó jogosultságát.
(6) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a jóváhagyásról  szóló döntés, a támogatási kérelem, 
valamint a számlák alapján megállapítja a támogatásra  való jogosultságot, és – az 1. számú mellékletben
meghatározott elszámolható értékekre figyelemmel – a támogatási összeget, és azt az engedélyes támogatási
kérelmén igazolja.
(7) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az igazolással ellátott támogatási kérelmeket azok
mellékleteivel, valamint a benyújtás idõpontját igazoló dokumentummal, engedélyesenként elkülönítve
folyamatosan a beérkezéstõl számított 15 napon belül, de legkésõbb tárgyhónapot követõ hónap utolsó napjáig
megküldi az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI)
részére.
(8) Az MVH a támogatási kérelmeket az MVH PKI részére történõ benyújtásuk sorrendjében, a Tv. 56.  § (2) bekezdés
i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele nélkül bírálja el, majd döntést hoz a támogatás összegérõl és azt
kedvezményezettenkénti részletezésben közli az engedélyessel. Hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási
kérelmek esetén a benyújtási sorrendet a hiánypótlás, kiegészítés benyújtása határozza meg.
(9) Az MVH az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelõ, határozattal
jóváhagyott összeget a forrás igazolt rendelkezésre állását követõ 30 napon belül folyósítja az engedélyes részére.
(10) Amennyiben az MVH megállapítja, hogy a kedvezményezett a támogatott szolgáltatásra nem vagy a támogatási
kérelemben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás
támogatástartalmának összegét – az 5.  § (1) bekezdés szerinti jóváhagyási kérelem aláírásával tett
kötelezettségvállalásának megfelelõen – köteles az engedélyes részére megfizetni.
(11) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról  szóló számla kibocsátását követõen a támogatási
keret kimerül, a kedvezményezett az igénybe vett szolgáltatás értékének teljes összegét – az 5.  § (1) bekezdés szerinti
jóváhagyási kérelem aláírásával tett kötelezettségvállalásának megfelelõen – köteles az engedélyes részére
megfizetni.
(12) Az MVH az adott támogatási évre vonatkozóan benyújtott összes támogatási kérelem érdemi elbírálását
követõen, évente egy alkalommal összesítõ értesítést küld a kedvezményezett részére a tárgyévben igénybevett
támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról és annak támogatástartalmáról.
(13) A jóváhagyott támogatási összegrõl és a kifizetett támogatásról az MVH havonta tájékoztatást küld
az agrárpolitikáért, agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter) és a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MGSZH) elnökét is tájékoztatja.”

5.  § Az R. a következõ 6/A.  §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A 6.  § (1) bekezdéstõl eltérõen az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. június 1. napjától 2010. december 31. 
napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó és benyújtásra nem került számlák másolatát 2011. április 15-ig lehet
benyújtani az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett, a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú
összesítõhöz csatolva az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz.
(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság támogatási összegként a számla szerinti, de
legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható szolgáltatási értékeket veszi figyelembe, illetve
ellenõrzi az összesítõn szereplõ kedvezményezetteknek a csatolt számlákon feltüntetett szolgáltatások
igénybevételére vonatkozó jogosultságát. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
a jóváhagyásról  szóló döntés, az összesítõ, valamint a számlák alapján megállapítja a támogatásra  való jogosultságot,
és – az 1. számú mellékletben meghatározott elszámolható értékekre figyelemmel – a támogatási összeget, és azt
az engedélyes összesítõjén igazolja. Ezt követõen az egyéb állatfajokra vonatkozóan a 2010. június 1. napjától
2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó összesítõket az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság 2011. május 15. napjáig közvetlenül az MVH PKI részére továbbítja.
(3) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat
tartalmazó összesítõket, amelyeket az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság már a sertés
termékpályán elismert terméktanács (a továbbiakban: szolgáltató) részére továbbított, a szolgáltató folyamatosan, de
legkésõbb 2011. május 15. napjáig átadja az MVH PKI részére.
(4) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat
tartalmazó az MVH PKI részére a szolgáltató által már benyújtott, de a keretkimerülés  miatt az MVH által jogerõs
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döntéssel elutasított kérelmek esetében az MVH a kérelemhez csatolt összesítõkön szereplõ engedélyes részére
érdemi döntést hoz.
(5) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat
tartalmazó, az MVH PKI részére a szolgáltató által már benyújtott kérelmek esetében kérelmezõnek az összesítõn
szereplõ engedélyest kell tekinteni.
(6) Az (1)–(5) bekezdés szerint benyújtott és a Tv. 56.  § (2) bekezdés i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele
nélkül elbírált, az egyéb állatfajokra vonatkozó szolgáltatásokat tartalmazó kérelmek jogos támogatástartalmának
megfelelõ összegét az MVH – 2011. évben a támogatási határozat meghozatalát követõen, a forrás igazolt
rendelkezésre állását követõ 30 napon belül – folyósítja az engedélyes részére.”

6.  § Az R. a következõ 6/B.  §-sal egészül ki:
„6/B.  § (1) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. január 1. napjától 2010. május 31. napjáig elvégzett
szolgáltatásokat tartalmazó az MVH PKI részére a szolgáltató által már benyújtott, de a keretkimerülés  miatt az MVH
által jogerõs döntéssel elutasított kérelmek esetében az MVH a kérelemhez csatolt összesítõkön szereplõ engedélyes
részére érdemi döntést hoz.
(2) Az egyéb állatfajokra vonatkozóan 2010. január 1. napjától 2010. május 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat
tartalmazó, a keretkimerülés  miatt az MVH által jogerõs döntéssel elutasított kérelmek esetében kérelmezõnek
az összesítõn szereplõ engedélyest kell tekinteni.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint benyújtott és a Tv. 56.  § (2) bekezdés i) pontjában foglalt elutasítási ok figyelembevétele
nélkül elbírált, az egyéb állatfajokra vonatkozó állat-egészségügyi szolgáltatásokat tartalmazó kérelmek jogos
támogatástartalmának megfelelõ összegét az MVH – 2011. évben a támogatási határozat meghozatalát követõen,
a forrás igazolt rendelkezésre állását követõ 30 napon belül – folyósítja az engedélyes részére.”

7.  § Az R. a következõ alcímmel és az azt követõ 6/C.  §-sal egészül ki:

„Ellenõrzés
6/C.  § Ha a támogatási kérelem az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi
szolgáltatást tartalmaz, akkor a támogatás alapját képezõ tenyészkocák számát az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság szúrópróbaszerûen ellenõrzi a telepi állományi nyilvántartás alapján. Az ellenõrzésrõl
készült jegyzõkönyvet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az ellenõrzést követõ harminc
napon belül megküldi az MVH PKI részére.”

8.  § Az R. 7.  § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 2011. évben rendelkezésre álló keret összege 7035 millió forint, amelybõl 1350 millió forint a baromfi ágazatban,
5685 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2010. évrõl
áthúzódó kifizetések és a 2011. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthetõ.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott keretek 70%-os kihasználtságáról az MVH köteles a minisztert tájékoztatni és
az MGSZH elnökét is tájékoztatja. A forrás kimerülése esetén a miniszter közleményt ad ki.”

9.  § Az R. 9.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 23/2011. (III. 28.)
VM rendelettel [a továbbiakban: 23/2011. (III. 28.) VM rendelet]
a) megállapított 6/A.  §-át a 2010. június 1. napjától 2010. december 31. napjáig egyéb állatfajtákra vonatkozóan
elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra,
b) megállapított 6/B.  §-át a 2010. január 1. napjától 2010. május 31. napjáig egyéb állatfajtákra vonatkozóan elvégzett
állat-egészségügyi szolgáltatásokra,
c) módosított 4.  § (1) bekezdés b) pontját, 4.  § (2) bekezdését, 5.  § (1)–(4) bekezdését, 5.  § (6)–(8) bekezdését, 6.  §
(1)–(3) bekezdését, 6.  § (5)–(13) bekezdését, 7.  § (2)–(3) bekezdését, 2. számú és 4–5. számú mellékletét a 2011. évtõl
elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokra,
d) módosított 6.  § (4) bekezdését és az 1. számú mellékletét 2011. április 1. napjától elvégzett állat-egészségügyi
szolgáltatásokra
kell alkalmazni.
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10.  § Az R. 3. számú melléklet III. pontjában az „MgSzH” szövegrész helyébe „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság” szöveg, az R. 3. számú melléklet VII. pontjában „A megyei MgSzH” szövegrész helyébe
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg lép.

11.  § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. e rendelet 4. mellékletével egészül ki.

12.  § Hatályát veszti az R. 4.  § (3) bekezdése és a 7.  § (4) bekezdése.

13.  § A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról  szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 10.  § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 7.  § (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követõen elismert zöldség-gyümölcs
termelõi csoportok esetében kell alkalmazni.”

14.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatás
részletes feltételeirõl  szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet 20.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Szaktanácsadási szolgáltatói szerzõdéssel rendelkezõ állattartók esetében akkor adható – a 2. mellékletben
meghatározott – többletpont, ha a kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtásának évére hatályos, az alábbiak
valamelyikével kötött szaktanácsadási szolgáltatói szerzõdéssel rendelkezik:
a) a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértõi mûködés
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról  szóló 61/1994. (XI. 8.) FM rendelet szerinti szakértõi engedéllyel rendelkezõ
szakértõvel,
b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek mûködését segítõ mezõgazdasági
szaktanácsadási rendszerrõl  szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján nyilvántartásba vett Területi
Szaktanácsadási Központtal,
c) az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezésérõl  szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet szerinti
névjegyzékben szereplõ szaktanácsadóval, vagy
d) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértõi tevékenység végzésének feltételeirõl  szóló
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet szerinti szakértõi engedéllyel rendelkezõ szakértõvel.”

15.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez
„1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének 
és kifizetésének rendjérõl  szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások 
és elismerhetõ maximális költségeik

A B C D

1. Technikai kód Támogatási jogcím
(állatbetegség
megnevezése)

Támogatható
állatfajok

Támogatható költségek maximális,
áfát nem tartalmazó értéke
forintban, szolgáltatási
egységenként, amely tartalmazza
a felhasznált eszközök,
állatgyógyászati készítmények,
továbbá a mintaküldés költségeit

2. A001 Szarvasmarha-
tuberkulózis

szarvasmarha, bivaly,
szarvasfélék

Allergiás bõrpróba:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft

3. A002 Szarvasmarha-
brucellózis

szarvasmarha, bivaly Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 700 Ft

4. A003 Enzootiás
szarvasmarha-
leukózis

szarvasmarha Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 600 Ft

5. B002 IBR/IPV szarvasmarha Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ
egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 800 Ft

6. A004 Juh/Kecske
Brucellózis (Brucella
melitensis)

juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 700 Ft

7. A005 Aujeszky-féle
betegség

sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 900 Ft

8. B003 Salmonella pullorum házityúk Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ
egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 300 Ft
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9. B004 Salmonella
gallinarum

házityúk Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ
egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 300 Ft

10. A006 Klasszikus
sertéspestis

sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1100 Ft

11. B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 7000 Ft

12. B006 Sertések hólyagos
betegsége

sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 900 Ft

13. A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: HAG próba: 600 Ft
RT PCR: 8900 Ft

14. B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh,
kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikái
vizsgálat: 900 Ft

15. B008 Paratuberkulózis szarvasmarha Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 900 Ft

16. A008 Szarvasmarhák
szivacsos
agyvelõbántalma
vagy egyéb lassan
kifejlõdõ betegségek

valamennyi emlõs
állatfaj

Mintavétel: 2500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat:
Prion ELISA: 4000 Ft

17. B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi
faj

Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 5000 Ft

18. B010 Listeriosis valamennyi baromfi
faj

Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 8000 Ft
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19. A009 Szalmonellózis valamennyi
gazdasági
haszonállat

Immunizálás: 50 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 5 Ft/egyed (csak
a nemzeti ellenõrzési terv alá még
nem tartozó állományok esetében)
Mintavétel:
5000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat (maximum
15 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása:
4500 Ft/vizsgálat**
Salmonella szerotipizálása:
5500 Ft/db
Broiler állományból izolált
Salmonella törzs szerocsoport
szûrõvizsgálata: 2500 Ft/db
H antigén meghatározása:
3500 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata:
2500 Ft/db**: egy vizsgálatnak 
1 minta vagy gyûjtõminta vizsgálata
számít, ahány szalmonella dúsítás
történik, annyiszor 4500 Ft
számolható el a szalmonella
kimutatásra (napos állatokból 5 állat
vizsgálata=1 minta=4500Ft)

20. B011 Leptospirózis sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat szerotípusonként: 300 Ft

21. A010 Sertés brucellózis sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ
egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 700 Ft

22. A011 PRRS sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1300 Ft

23. C001 Kapcsolódó
állat-egészségügyi
szolgáltatás,
gyógykezelés,
immunizálás

baromfi és
szarvasmarha
sertés (tenyészkoca)

Szolgáltatási díj és anyagköltség:
legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra
értékesített állategység (ÁE)*
Legalább egyszer fialt koca után
havonta 1500 Ft/egyed, de 2011.
évben legfeljebb 2100 millió Ft.
A támogatási keret tartalmazza
a 2011. év. január, február és március
hónapokban a hízósertésre
elfogadott szolgáltatások támogatási 
összegét is.

* Állategység:
– A baromfi kivételével az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

támogatásokról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról  szóló
1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint.
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– A pulyka kivételével az egyéb baromfi esetében az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról  szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról  szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján
egyéb baromfi: 0,003 ÁE

– A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl  szóló 139/2007.
(XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint.”

2. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez
„2. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Jóváhagyási kérelem adattartalma

1. Az ügyfél adatai
1.1. ügyfél-regisztrációs szám
1.2. adószám
1.3. adóazonosító jel
1.4. õstermelõi igazolvány száma
1.5. felelõs vezetõ neve és telefonszáma
1.6. felelõs ügyintézõ neve és telefonszáma.

2. A kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok
(elõzõ évi beszámoló/bevallás alapján, illetve újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett)

2.1. Foglalkoztatott létszám (éves átlaglétszám)
2.2. Éves forgalom (forintban)
2.3. Éves mérlegfõösszeg (forintban)
2.4. Vállalkozás minõsítése (mikro, kis, közép).

3. Az állatállomány meghatározása
3.1. faj
3.2. tenyészetkód
3.3. az 1. számú melléklet szerinti technikai kód
3.4. a betegség, zoonózis megjelölése.

4. Nyilatkozat:
4.1. arról, hogy kérelmezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nem áll csõd-, felszámolási vagy

végelszámolási eljárás alatt, illetve az egyéni vállalkozó ellen gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási
eljárás nincs folyamatban;

4.2. arról, hogy a kérelmezõnek lejárt köztartozása nem áll fenn;
4.3. arról, hogy valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek

eleget tett;
4.4. arról, hogy a mentesítési programok esetében az állatállományára az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi

igazgatóság által jóváhagyott mentesítési programtól nem tér el;
4.5. arról, hogy az állat-egészségügyi szolgáltatást az arra engedéllyel, illetve akkreditációval, valamint ügyfél-regisztrációs 

számmal rendelkezõ személlyel, szervvel, illetve intézménnyel végezteti el;
4.6. arról, hogy az állat-egészségügyi szaktanácsadási tevékenységre vonatkozó támogatás igényelése esetén rendelkezik

az állatállomány állat-egészségügyi ellátására vonatkozó írásbeli szerzõdéssel.

5. Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a támogatási keret kimerülése esetén, valamint a jogosultsági feltételek
bármelyikének hiánya esetén az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás számla szerinti teljes összegét
a szolgáltatást nyújtó engedélyes részére megfizeti.
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6. Keltezés, az ügyfél cégszerû aláírása

7. Melléklet:
A hatósági állatorvos igazolása a hazai és közösségi állat-egészségügyi és állatjóléti jogszabályok által elõírt feltételek
teljesítésérõl.”

3. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez
„4. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma

1. Az állat-egészségügyi szolgáltatást végzõ engedélyes adatai
1.1. ügyfél-regisztrációs szám

2. Az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatások részletezése
2.1. Tárgyidõszak megjelölése;
2.2. Állatfaj*: (Baromfi, Egyéb) megjelölése

3. A kedvezményezett adatai:
3.1. név
3.2. ügyfél-regisztrációs szám
3.3. Mikro-, kis- vagy középvállalkozás megjelölése
3.4. Jogosultságát megállapító élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolás száma
3.5. Az elvégzett szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti technikai kódja
3.6. A kiállított számla száma
3.7. A számlán feltüntetett támogatható nettó költség.

4. Igényelt támogatás összege forintban

5. Nyilatkozat:
5.1. arról, hogy a kérelmezõ rendelkezik az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a Magyar

Állatorvosi Kamara engedélyével, valamint a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklet szerinti
állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzésére engedéllyel, laboratórium esetében akkreditációval, vagy jogszabályi
felhatalmazással.

5.2. arról, miszerint a kérelmezõ tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn,
a 2007. évi XVII. törvény 38.  § (9) bekezdése alapján a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági
átutalási megbízását a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a végrehajtható okirat csatolása nélkül
köteles teljesíteni. A kérelmezõ tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmet az MVH a 2007. évi
XVII. törvény alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

6. Keltezés, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást végzõ engedélyes aláírása

7. Mellékletek:
7.1. Számla másolatok
7.2. A C001 technikai kód alapján történõ igényléshez a 854/2004/EK rendelet I. Melléklet IV. Szakasz X. Fejezet A pont

szerinti Állategészségügyi Bizonyítvány másolata(i) , kivétel: sertés állatfaj (tenyészkoca).
7.3. A sertés állatfaj (tenyészkoca) esetén a C001 technikai kód alapján történõ igényléshez e rendelet 4. számú melléklete

szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyilatkozat.
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8. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolása a támogatási kérelemben megjelölt
engedélyes által az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének 
és kifizetésének rendjérõl  szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján meghatározott feltételek teljesítésérõl és
a jogosult támogatási összeg megjelölésérõl.

9. Keltezés, az igazgató fõállatorvos (cégszerû) aláírása”

4. melléklet a 23/2011. (III. 28.) VM rendelethez
„5. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjérõl  szóló 148/2007 (XII. 08.) FVM rendelet alapján tenyészsertés állományokban lévõ
tenyészállatok számára vonatkozó igazolás adattartalma

1. A kedvezményezett azonosító adatai
1.1. Az ügyfél-nyilvántartási száma
1.2. A telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság e rendelet szerinti támogatott

intézkedésekben  való részvételhez szükséges jóváhagyási határozatának száma, keltezése

2. Az engedélyes azonosító adatai
2.1. Az ügyfél-nyilvántartási száma
2.2. A telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a Magyar Állatorvosi Kamara

engedélyének száma, keltezése

3. Az állatállomány adatai
3.1. Tenyészetkód
3.2. A legalább egyszer fialt tenyészkocák száma a kérelem beadását megelõzõ hónap utolsó napján
3.3. A tenyészkanok száma a kérelem beadását megelõzõ hónap utolsó napján

4. Nyilatkozat
4.1. arról, hogy a kedvezményezett valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és

adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
4.2. arról, hogy a kedvezményezett fenti tenyészetkódú telepén lévõ tenyészállatok száma megegyezik a  valósággal és

errõl a kedvezményezett és az engedélyes is büntetõjogi felelõssége tudatában nyilatkozik

5. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes (cégszerû) aláírása”
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A vidékfejlesztési miniszter 24/2011. (III. 28.) VM rendelete
egyes nemzeti hatáskörben nyújtott állami támogatásokról  szóló miniszteri rendeletek
módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  § A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl  szóló
25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezésérõl és az ezzel összefüggõ átmeneti rendelkezések
megállapításáról  szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2.  § (1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról  szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1.  § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1.  § E rendelet alkalmazásában:]
„i) állat-egészségügyi hatóság: a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága.”

(2) Az R1. 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH
honlapján közzétett, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet az MVH Piaci Támogatások és
Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követõ hónap utolsó
napjáig nyújthatja be. A 2010. július 1. napjától 2010. december 31. napjáig elvégzett szolgáltatásokat, valamint
a 2011. január-március hónapokban elvégzett szolgáltatásokat tartalmazó kérelmeket 2011. május 31-ig lehet
benyújtani. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.”

(3) Az R1. 8.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 2011. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 2500 millió forint, amelynek terhére a 2010. évrõl
áthúzódó kifizetés és a 2011. évben elvégzett szolgáltatások támogatása teljesíthetõ.”

(4) Az R1. a következõ 10/A.  §-sal egészül ki:
„10/A.  § E rendeletnek az egyes nemzeti hatáskörben nyújtott állami támogatásokról  szóló miniszteri rendeletek
módosításáról  szóló 24/2011. (III. 28.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított 7.  §
(1) bekezdését, valamint 8.  § (2) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is
kell alkalmazni.”

(5) Az R1. 8.  § (1) bekezdésében a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe
a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

3.  § (1) A minõségi pontytenyésztési programban  való részvétel csekély összegû támogatásáról  szóló 64/2008. (V. 14.) FVM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 1.  § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1.  § E rendelet alkalmazásában:]
„i) halászati hatóság: a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága.”

(2) Az R2. Melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R2. 3.  § a) pontjában a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának” szövegrész helyébe

a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak” szöveg lép.
(4) Az R2. 4.  § (5) bekezdésében az „FVM” szövegrész helyébe a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg lép.

4.  § Az erdõk felújításának csekély összegû (de minimis) támogatásáról  szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. számú
melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.  § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 24/2011. (III. 28.) VM rendelethez
„Melléklet a 122/2007. (X. 19.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem a 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet alapján a költségvetési elõirányzatból
elszámolható erdõtelepítési fásítási munkákhoz

Az ügyfél adatai

Ügyfél-regisztrációs szám: Erdõgazdálkodói kód:
Az erdõgazdálkodó neve:
Adószáma/adóazonosító jele:
A támogatási kérelmet összeállító neve:
A támogatási kérelmet összeállító címe:
A támogatási kérelmet összeállító telefonszáma (fax/e-mail):

A támogatási kérelemmel érintett erdõtelepítési tevékenységek
Sor-

szám
Megnevezés Terület ha Támogatás ezer Ft/ha Érték ezer Ft

1. Befejezett
erdõtelepítés 10 fok 
alatti lejtésû, géppel 
járható területen

Tölgy és bükk
2. Akác
3. Egyéb kemény

lomb
4. Nemesnyár
5. Egyéb lágy lombos
6. Fenyõ
7. Befejezett

erdõtelepítés 10 fok 
feletti lejtésû,
géppel nem járható
területen

Tölgy és bükk
8. Akác
9. Egyéb kemény

lomb
10. Egyéb lágy lombos
11. Fenyõ
12. Egyedi telepítés,

fásítás
13. Befejezett

erdõtelepítés
összesen (1–12.)

14. Tölgy, bükk, fenyõ befejezett
erdõtelepítésre jutó további támogatás,
ha az elegyfafajok aránya: eléri a 20%-ot,
de nem haladja meg a 30%-ot

15. Befejezetlen erdõtelepítések állomány
változása (+ vagy –)

16. Elszámolást érintõ egyéb változások 
(+ vagy –)

17. Befejezett
erdõtelepítés
ápolása a befejezés
után 5 évig

Nyár fafajok
18. Egyéb fafajok

19. Befejezett erdõtelepítés ápolása
a befejezés után 6–10 évig

20. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (13–19.)

5686 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 33. szám



Nyilatkozatok
Alulírott, (név) ...........................................................................................................................................................................................................
lakcím (székhely) .............................................................................................................................. erdõgazdálkodó/erdõgazdálkodó
szervezet vezetõje büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
a) a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek,  valódiak és hitelesek,
b) jelenleg nem állok csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt,
c) köztartozással nem rendelkezem,
d) megfelelek az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15.  §-ban megfogalmazott

követelményeinek.
Hozzájárulok, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam a támogatási
kérelmemben közölt adataimat a támogatási eljárással összefüggõ ellenõrzés céljából felhasználják.
Tudomásul veszem, hogy meg nem fizetett köztartozás esetén az Áht. 13/A.  § (6) bekezdése alapján az esedékes
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 38.  § (9) bekezdése alapján a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezetõ pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat
csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat
nélkül elutasításra kerül.
Nyilatkozom, hogy
– a támogatási kérelemben szereplõ, az erdõtelepítés állapotváltozását/befejezését eredményezõ

erdõgazdálkodási tevékenységet elvégeztem;
– a c) pontban foglalt feltételekben bekövetkezett változást 3 napon belül, de legkésõbb a kérelem elbírálásáig

bejelentem.
Kérem, hogy az erdészeti hatóság kérelmemet és annak elbírálásához szükséges adataimat továbbítsa
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.
A fenti adatok a  valóságnak megfelelnek. Ezen nyilatkozat a kérelem elválaszthatatlan részét képezi.

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

.................................................................
erdõgazdálkodó (szerv, vezetõ)”
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2. melléklet a 24/2011. (III. 28.) VM rendelethez
„Melléklet a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem
a 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján a minõségi pontytenyésztési programban  való részvétel csekély
összegû támogatásához

Tárgyidõszak: ...... év
Benyújtás helye:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
H–1385 Budapest 62., Pf. 867

1. Az ügyfél adatai:
Ügyfél neve:
.........................................................................................................................................................................................................................................
Ügyfél-regisztrációs száma: 
Adószáma: – –
Adóazonosító jele: 

2. A telepített ponty ivadék:
Fajtája Telepített mennyisége (kg)

Összesen:

3. Az igényelt támogatás:
...................................................... hektár saját használatomban üzemeltetett halastóterület után összesen: ....... eurónak
megfelelõ forintösszeg.

4. Nyilatkozatok:
Alulírott nyilatkozom, hogy
a) a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában nem állok csõd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve

természetes személy esetén gazdálkodási tevékenységemmel kapcsolatosan végrehajtási eljárás alatt,
b) a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában nincs köztartozásom,
c) az általam a tárgyévben a kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelõzõ év október 1-je után telepített

egynyaras pontyivadék 100%-ban elismert, vagy ideiglenesen elismert származással rendelkezik,
d) az általam a tárgyévben a kérelem beadásáig, illetve a tárgyévet megelõzõ év október 1-je után telepített

pontyivadék mennyisége meghaladja az összes üzemelõ halastóterületre vetítve a 30 kg/hektárt,
e) a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában nem minõsülök nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
f) tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn,

a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 38.  § (9) bekezdése alapján a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a fizetési számlámat vezetõ pénzforgalmi
szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat
hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
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Nyilatkozom, hogy a csekély összegû támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem.
Folyó pénzügyi évben és a megelõzõ két pénzügyi évben a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban
nyújtott csekély összegû támogatásokra  való alkalmazásáról  szóló 875/2007/EK rendelet alapján csekély összegû
támogatásban
a tárgyévben ............................. jogcímen ..................... eurónak megfelelõ Ft összegben részesültem/nem részesültem*
a tárgyévet megelõzõ évben ..................................... jogcímen ..................... eurónak megfelelõ Ft összegben
részesültem/nem részesültem*
a tárgyévet megelõzõ második évben ........................................ jogcímen ..................... eurónak megfelelõ Ft összegben
részesültem/nem részesültem*
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a  valóságnak megfelelnek.

Kelt: ..., .......... év ... hónap ... nap

...............................................................
kérelmezõ (cégszerû) aláírása

* A kívánt rész aláhúzandó.

5. Csatolandó mellékletek:
1. Vásárolt pontyivadék telepítése esetén: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazolása arról, hogy a telepített
fajta(ák) elismert(ek), illetve ideiglenesen elismert(ek), a számla másolat(ok), a telepítési nyilatkozat(ok); a számlán fel
kell tüntetni, hogy a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája.
2. Saját termelésû pontyivadék telepítése esetén a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal igazolása arról, hogy
a telepített fajta(ák) elismert(ek), illetve ideiglenesen elismert(ek), a haltelepítést igazoló belsõ dokumentum(ok),
valamint a telepítési nyilatkozat(ok); a pontyivadék telepítését igazoló belsõ dokumentumon fel kell tüntetni, hogy
a telepített pontyivadék mely szervezet, milyen elismert vagy ideiglenesen elismert fajtája.
3. Vásárolt tenyészanyától származó pontyivadék telepítése esetén a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak
igazolása arról, hogy a telepített pontyivadék elismert, illetve ideiglenesen elismert tenyészanyától származik.
4. A kérelmezõ által a tárgyévben üzemeltetett összes halastóterület nagyságát igazoló érvényes vízjogi engedély
másolata.”

3. melléklet a 24/2011. (III. 28.) VM rendelethez
„2. számú melléklet a 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem az erdõk felújításának csekély összegû (de minimis) támogatásához

A támogatási kérelmet az erdõrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell postai úton benyújtani
1. Az ügyfél adatai

Ügyfél-regisztrációs szám: Erdõgazdálkodói kód:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az erdõgazdálkodó neve:
Adószáma/adóazonosító jele:
A támogatási kérelmet összeállító neve:
A támogatási kérelmet összeállító címe:
A támogatási kérelmet összeállító telefonszáma (fax/e-mail):
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2. A támogatási kérelemmel érintett erdõfelújítási tevékenységek

Sorszám Megnevezés Terület (ha) Támogatás ezer Ft

Befejezett erdõfelújítások
1. a) Természetes mageredetû erdõfelújítások   

– tölgy   
– bükk   
– egyéb fafaj   

2. b) Természetes sarjeredetû   
3. c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésû, géppel

járható terepen
  

– tölgy   
– bükk   
– akác   
– egyéb kemény lombos   
– nemes nyár   
– egyéb lágy lombos   
– fenyõk   

4. d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésû, géppel nem
járható terepen

  

– tölgy   
– bükk   
– akác   
– egyéb kemény lombos   
– egyéb lágy lombos   
– fenyõk   

5. Befejezett erdõfelújítás összesen (1–4.):   
Egyéves erdõfelújítások

6. a) Természetes mageredetû   
– tölgy   
– bükk   
– egyéb fafaj   

7. b) Természetes sarjeredetû   
8. c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésû géppel

járható terepen
  

– tölgy   
– bükk   
– akác   
– egyéb kemény lombos   
– nemes nyár   
– egyéb lágy lombos   
– fenyõk   

9. d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésû, géppel nem
járható terepen

  

– tölgy   
– bükk   
– akác   
– egyéb kemény lombos   
– egyéb lágy lombos   
– fenyõk   

10. Egyéves erdõfelújítás összesen (6–9.):   
Tuskózás akác fafaj esetében

11. – homokon   
12. – vályogon   
13. – agyagon   
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Sorszám Megnevezés Terület (ha) Támogatás ezer Ft

Tuskózás egyéb fafaj esetében
14. – homokon   
15. – vályogon   
16. – agyagon   
17. Tuskózás összesen (11–16.):   
18. Igényelt támogatás mindösszesen (5.+10.+17.)   

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
3. Nyilatkozatok

Alulírott, (név; lakcím/székhely) .......................................................... erdõgazdálkodó/erdõgazdálkodó szervezet vezetõje
büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
a) a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek,  valódiak és hitelesek;
b) jelenleg nem állok csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt;
c) köztartozással nem rendelkezem;
d) megfelelek az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15.  §-ban megfogalmazott

követelményeinek;
e) nem minõsülök nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.
Hozzájárulok, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam a támogatási
kérelemben közölt adataimat a támogatási eljárással összefüggésben felhasználják.
Tudomásul veszem, hogy meg nem fizetett köztartozás esetén az Áht. 13/A.  § (6) bekezdése alapján az esedékes
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül.
Nyilatkozom, hogy
a) a 3. pontban foglalt feltételekben bekövetkezett változást 3 napon belül, de legkésõbb a kérelem elbírálásáig

bejelentem,
b) a támogatási kérelemben szereplõ tuskózást, erdõfelújítás elsõ kivitelét elvégeztem, vagy az erdõfelújítást

befejeztem,
c) az általános de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem. Folyó

pénzügyi évben és a megelõzõ két pénzügyi évben az 1998/2006/EK rendelet alapján
 általános de minimis támogatásban nem részesültem;1

 általános „de minimis” támogatásban részesültem
............................................. jogcímen ................................ euró összegben;
............................................. jogcímen ................................ euró összegben;
............................................. jogcímen ................................ euró összegben;
............................................. jogcímen ................................ euró összegben;
............................................. jogcímen ................................ euró összegben.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozásom áll fenn, a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl
 szóló 2007. évi XVII. törvény 38.  § (9) bekezdése alapján a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági
átutalási megbízását a fizetési számlámat vezetõ pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles
teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozat hiányában a kérelmem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Kérem, hogy az erdészeti hatóság kérelmemet és annak elbírálásához szükséges adataimat továbbítsa
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.
A fenti adatok a  valóságnak megfelelnek. A fenti nyilatkozatok a kérelem elválaszthatatlan részét képezik.

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

.....................................................................
erdõgazdálkodó (szerv. vezetõ)

1 A megfelelõ négyzetbe tegyen X-et!”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 82/2011. (III. 28.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl  szóló 1991. évi XXXI. törvény 2.  §
(1) bekezdése alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

dr. Szabó László nyugállományú orvos ezredesnek, a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ Preventív Igazgatóság fõorvosának, igazgató-helyettesnek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(katonai tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. március 7.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. március 18.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/01202/2011.
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Kovács Mónika megbízott ügyvezetõ igaz ga tó.
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