
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A
2011. április 27., szerda

Tar ta lom jegy zék

15/2011. (IV. 27.) NEFMI 
rendelet

A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 10684

15/2011. (IV. 27.) NFM 
rendelet

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes
szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.)
GKM rendelet módosításáról 10689

30/2011. (IV. 27.) VM 
rendelet

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) 
FVM rendelet módosításáról 10691

1108/2011. (IV. 27.) Korm. 
határozat

Az Alkotmányozás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 2011. évi
központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatából 
történõ felhasználásról 10692

1109/2011. (IV. 27.) Korm. 
határozat

A kormányzati döntés-elõkészítést megalapozó tanulmánykészítési,
továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése  tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezésérõl 10693

1110/2011. (IV. 27.) Korm. 
határozat

Az Állami kitüntetések elõirányzat kiegészítése céljából a 2011. évi központi
költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatából történõ
felhasználásról 10695

1111/2011. (IV. 27.) Korm. 
határozat

Az Országgyûlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt
maradványának  felhasználásáról 10696

1112/2011. (IV. 27.) Korm. 
határozat

A magyarországi fogászati turizmus fejlesztéséhez szükséges költségvetési
forrás biztosításának érdekében a 2011. évi központi költségvetés
Rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatából történõ
felhasználásról 10697

11/2011. (IV. 27.) KüM 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek
Tanácsa közötti Kormányközi Együttmûködési Vegyes Bizottság
létrehozásáról  szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl  szóló 14/2009. (I. 30.) Korm. 
rendelet 2. és 3.  §-ainak hatálybalépésérõl 10699
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erõforrás miniszter 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelete
a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás

alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § (1) A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„a) betegszállítás: az Eütv. 97. § (1)–(3) bekezdésében foglalt esetekben a betegnek

aa) a beteg otthona szerint illetékes területi,

ab) a beutaló szolgáltató telephelye szerint illetékes, vagy

ac) a progresszív ellátás során magasabb szintû ellátást végzõ legközelebbi

egészségügyi intézménybe, illetve ezen egészségügyi intézménybõl a beszállított beteg kezelését, vizsgálatát,

valamint sürgõsségi ellátását követõen otthonába történõ szállítása;”

(2) Az R. 2. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„f) ügyeleti idõben végzett betegszállítás: a betegszállító szolgáltató által hétköznap este 22:00 óra és reggel 06:00 óra

között, valamint ünnep- és munkaszüneti napokon végzett betegszállítási feladat;”

(3) Az R. a következõ 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. § A betegszállítás tekintetében területi ellátásra kötelezett az a szolgáltató – figyelemmel az egészségügyi

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.

rendelet 33. § (6) bekezdésében foglaltakra –, amelynek a területén a biztosítottnak a polgárok személyi adatainak és

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti lakóhelye vagy tartózkodási helye van.”

2. § Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az Országos Mentõszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) országosan irányítja az Országos Egészségbiztosítási

Pénztárral (a továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ betegszállító szervezetek

tevékenységét. Ennek keretében végzi a betegszállítási feladatok 6. § (2) bekezdése szerinti felvételét, az illetékes

betegszállító szervezet felé való továbbítását, a feladat teljesítésének folyamatos követését. A finanszírozási

szerzõdéssel rendelkezõ betegszállító szervezetek a rendelkezésükre álló kapacitásokat az OMSZ által megadott

idõszakonként jelentik.”

3. § Az R. 4/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4/A. § A betegszállító szervezet saját maga vagy megbízottja útján folyamatos ellátás biztosítására kötelezett. Ha a

betegszállító szervezet más betegszállító szervezet közremûködésével biztosítja a folyamatos mûködését, akkor a

feladatot átadó betegszállító szervezet köteles írásban megállapodást kötni a területi ellátási kötelezettség

átvállalásáról és az átvállalás idõtartamáról a feladatot átvállaló másik betegszállító szervezettel, és errõl tájékoztatni az

OMSZ-ot, az OEP-et, valamint az Országos Tisztifõorvosi Hivatalt.”

10684 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 44. szám



4. § Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Csak azon betegek ügyeleti idõben végzett hazaszállítása rendelhetõ el,

a) akik

aa) ügyeleti idõben végzett vizsgálatra,

ab) meghatározott idõben végzendõ kúraszerû kezelésre (pl. mûvesekezelés), vagy

ac) 24 órát üzemelõ diagnosztikai vizsgálatra (pl. CT, MRI), kezelésre

lettek beszállítva, vagy

b) akik sürgõsségi ellátás keretében kerültek ellátásra.”

5. § Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) Minden mûködési engedéllyel rendelkezõ betegszállítási tevékenységet végzõ szervezet elérhetõségét

(telefonos és elektronikus elérhetõség) be kell jelenteni az OMSZ-nak.

(2) Amennyiben tömeges baleset vagy katasztrófa indokolja, az OMSZ Irányító Csoportja az (1) bekezdés szerinti

betegszállítási tevékenységet végzõ szervezetek aktív betegszállító gépjármûveit riasztja. A riasztott szervezet köteles

az OMSZ riasztása szerinti helyszínre kivonulni és a kárhelyparancsnok utasításai szerint eljárni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos költségek megtérítésérõl az OMSZ által igazolt részletes

költségkimutatás alapján a betegszállítást végzõ szervezet részére az egészségügyért felelõs miniszter gondoskodik.”

6. § Az R. 11. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Annak, aki a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 15/2011. (IV. 27.) NEFMI

rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépésekor az R. hatálybalépését megelõzõen hatályos feltételek alapján végez

betegszállító gépkocsi-vezetõként vagy betegszállításban betegkísérõként betegszállítási tevékenységet, az 1. számú

melléklet I. Személyi feltételek 1. és 2. pontjában foglalt, az R. 1. mellékletével megállapított követelményeknek 2011.

október 1-jétõl kell megfelelnie.

(3) Az R. hatálybalépésekor finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ betegszállító szolgáltatónak az 1. számú melléklet

II. Tárgyi feltételek II/B. pont 1. pontjában foglalt, az R. 1. mellékletével megállapított, az ülõbeteg-szállító kapacitással

rendelkezõ szállító gépjármûvének férõhely-kapacitására vonatkozó követelményt akkor kell teljesítenie, amikor a

használatában lévõ 7-nél kevesebb férõhellyel rendelkezõ jármû kötelezõ cseréjére kerül sor, legkésõbb azonban

2013. január 1-jéig.”

7. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és ez a rendelet 2011.

július 2-án hatályát veszti.

(2) A 2. §, a 3. §, az 5. §, a (3) és a (4) bekezdés, valamint az 1. melléklet 3. és 4. pontja 2011. július 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az R. 3. § (5) bekezdése.

(4) Az R. 7. §-ában az „Országos Mentõszolgálat (a továbbiakban: OMSZ)” szövegrész helyébe az „OMSZ” szöveg lép.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet I. Személyi feltételek 1. pont c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Betegszállító gépkocsi-vezetõként az foglalkoztatható, aki)

„c)

ca) az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplõ ápolói, mentõápolói vagy általános asszisztensi

szakképesítéssel, ápolási asszisztensi, betegkísérõi, vagy mûtõssegédi részszakképesítéssel, vagy általános ápolói és

általános asszisztensi szakképesítéssel és ezen szakképesítések valamelyikére vonatkozóan érvényes mûködési

nyilvántartással rendelkezik; továbbá, aki az OKJ-ban szereplõ szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkezik

és ezen szakképesítés vonatkozásában a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl szóló

jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettségét teljesítette;

cb) – a ca) alpontban megjelölt szakképesítés vagy érvényes mûködési nyilvántartás, valamint továbbképzési

kötelezettség teljesítése hiányában – a felnõttképzésrõl szóló törvény szerint akkreditált intézménynél a

betegszállítási tevékenységre felkészítõ, legalább 10 órás elméleti és 30 órás gyakorlati, vizsgával záruló képzést

elvégezte [az elméleti képzés tartalmi elemei: jogi, etikai kérdések; munkavédelem; a gyakorlati képzés tartalmi

elemei: életjelenségek vizsgálata; légútbiztosítás (eszköz nélkül); lélegeztetés (eszköz nélkül); újraélesztés egyedül és

másik segélynyújtóval; sérülések: sebek, vérzések, törések; vérzéscsillapítás, ideiglenes végtagrögzítés, kötözés;

betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak eltávolítása].”

2. Az R. 1. számú melléklet I. Személyi feltételek 2. pont a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Betegszállításban betegkísérõként az foglalkoztatható, aki)

„a) az OKJ-ban szereplõ ápolói, mentõápolói vagy általános asszisztensi szakképesítéssel, ápolási asszisztensi,

betegkísérõi, vagy mûtõssegédi részszakképesítéssel, vagy általános ápolói és általános asszisztensi szakképesítéssel

és ezen szakképesítések valamelyikére vonatkozóan érvényes mûködési nyilvántartással rendelkezik; továbbá az, aki

az OKJ-ban szereplõ szociális gondozó és ápoló szakképesítéssel rendelkezik és ezen szakképesítés vonatkozásában a

személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl szóló jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettségét

teljesítette;

b) – az a) pont szerinti szakképesítés vagy érvényes mûködési nyilvántartás, valamint továbbképzési kötelezettség

teljesítése hiányában – a felnõttképzésrõl szóló törvény szerint akkreditált intézménynél a betegszállítási

tevékenységre felkészítõ, legalább 10 órás elméleti és 30 órás gyakorlati, vizsgával záruló képzést elvégezte [az

elméleti képzés tartalmi elemei: jogi, etikai kérdések; munkavédelem; a gyakorlati képzés tartalmi elemei:

életjelenségek vizsgálata, légútbiztosítás (eszköz nélkül), lélegeztetés (eszköz nélkül), újraélesztés egyedül, illetve

másik segélynyújtóval, riasztó tünetek felismerése, állapotrosszabbodás felismerése; eszméletlenség fogalma,

felismerése, ellátási lehetõségei; sérülések: sebek, vérzések, törések; vérzéscsillapítás, végtagrögzítés, kötözés,

betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak eltávolítás; shock, ájulás fogalma, felismerése és ellátása, pulzus,

vérnyomás, vércukormérés ismeretek; elsõsegélynyújtó doboz tartalma, használata].”

3. Az R. 1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek II/A. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„II/A. Betegszállító állomás: minimum 30 m2 alapterületû épület vagy épületrész, amely

1. alkalmas:

a) a betegszállítási feladatok fel-, illetve átvételére és a betegszállító egységek irányítására,

b) a szolgálatban lévõ szakszemélyzet – a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka-egészségügyi, munka- és

tûzvédelmi normák szerinti – elhelyezésére,

c) a betegszállító gépjármûvek és egészségügyi felszerelésük készenlétben tartására, tárolására, takarítására és

fertõtlenítésére; valamint

2. megfelelõ hírközlõ eszközökkel (vezetékes telefon és elektronikus elérhetõség) rendelkezik.”

4. Az R. 1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. pont megjelölése, bevezetõ része és 1–2. alpontja helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

„II/B. Közúti betegszállító gépjármû az elsõ mûködési engedélyének kiadásakor a gyártás évétõl számítva 6 évesnél

idõsebb nem lehet, és legfeljebb a gyártás évétõl számított 15 évig üzemeltethetõ, feltéve, hogy az idõszakos

vizsgálaton a mûszaki feltételeknek megfelelt. A 2009. április 1-je után betegszállító jármûként üzembe helyezett

betegszállító gépjármûvek legfeljebb a gyártás évétõl számított 10 évig üzemeltethetõk.

A gépkocsi valamennyi ülésének rendelkeznie kell biztonsági övvel.
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A szolgáltatónak a mûködési engedélye módosítását kell kérnie az Országos Tisztifõorvosi Hivataltól, ha az általa

üzemeltetett és mûködési engedéllyel rendelkezõ közúti betegszállító gépjármûvet más közúti betegszállító

gépjármûvel váltja ki.

1. Ülõbeteg-szállító kocsi: gépkocsivezetõvel és szükség esetén betegkísérõvel kivonuló, EDR rádióval, valamint a

hozzá kapcsolódó online nyomkövetõ rendszer adatainak feldolgozására és rögzítésére alkalmas berendezéssel,

továbbá megfelelõ fertõtlenítõszerekkel, mosható, fertõtleníthetõ vagy cserélhetõ üléskárpittal ellátott gépkocsi,

mely teljesíti az alábbi mûszaki paramétereket:

a) az oldalajtók száma minimum 3,

b) férõhelyeinek száma minimum 5 (ideszámítva a gépkocsivezetõt is),

c) minimális tengelytávja 2500 mm, minimális szélessége 1650 mm, minimális magassága 1420 mm.

Az ülõbeteg-szállító kapacitással rendelkezõ szállítóknál minden harmadik ülõbeteg-szállító gépjármû lehet csak hét

férõhelynél kisebb kapacitású.

2. Fekvõbeteg-szállító kocsi: gépkocsivezetõvel és betegkísérõvel kivonuló, hordágytartóval, hordággyal és EDR

rádióval, valamint a hozzá kapcsolódó online nyomkövetõ rendszer adatainak feldolgozására és rögzítésére alkalmas

berendezéssel, továbbá megfelelõ fertõtlenítõszerekkel, mosható, fertõtleníthetõ vagy cserélhetõ üléskárpittal

ellátott gépkocsi, mely teljesíti az alábbi mûszaki paramétereket:

a) a hordágy méretei: minimális hosszúsága 1950 mm, minimális szélessége 450 mm.”

5. Az R. 1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. pont 4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Tartalék gépkocsi: az adott állomás betegszállítási feladatainak ellátását biztosító, mûszaki vagy egyéb ok miatt

üzemen kívül helyezett betegszállító gépjármû pótlására szolgáló, azzal azonos követelménynek megfelelõ gépjármû.

Magasabb szintû ellátásra szolgáló gépjármû alacsonyabb szintû ellátásra szolgáló gépjármûvel nem helyettesíthetõ.

A betegszállítási feladatok ellátását biztosító gépkocsik számától függõen az alábbiak szerint kell tartalék gépkocsit

biztosítani:

5 db aktív gépjármû kapacitásig minimum 1 db tartalék gépkocsit,

6–10 db aktív gépjármû kapacitásig minimum 2 db tartalék gépkocsit,

11–20 db aktív gépjármû kapacitásig minimum 3 db tartalék gépkocsit,

minden további 10 db aktív gépjármû kapacitásonként további 1 db tartalék gépkocsit.

Két azonos vagy szomszédos megyében telephellyel rendelkezõ szolgáltató közösen is alkalmazhatja ugyanazt a

tartalék betegszállító gépjármûvet. Magasabb szintû ellátásra szolgáló gépjármû alacsonyabb szintû ellátásra szolgáló

gépjármûvel ebben az esetben sem helyettesíthetõ, továbbá a két szolgáltató aktív betegszállító jármûveinek

együttes száma alapján elvárt minimális tartalék gépjármû darabszámnak is teljesülnie kell.

Közös tartalék gépjármû akkor alkalmazható, ha a betegszállító szolgáltatók közül legalább az egyik 3 vagy annál

kevesebb aktív gépjármûvel rendelkezik.

A tartalék gépjármû rendkívüli helyzetben az Országos Tisztifõorvosi Hivatal kijelölése alapján az aktív gépjármûvek

mellett is végezhet betegszállítási feladatot. A kijelölés tényérõl, a rendkívüli helyzet okáról, kezdõ és végsõ dátumáról

az Országos Tisztifõorvosi Hivatal határozatban rendelkezik és azt megküldi a finanszírozó területileg illetékes

szervének.”

6. Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet I. Személyi feltételek 1. pont d) és e) pontja, valamint 2. pont c) és d) pontja.
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2. melléklet a 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

„3. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Betegszállítási adatlap
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 A betegszállító állomás: .............................................................................................  

Napló tételszám:…………………………………………………………………….. 

 

 ÁNTSZ kódja: ........................................................................................................... 

 A beteg neve: ......................................................................................................  

Születési dátuma: ................................................................................................ 

 TAJ: ………………………………… 

 Lakcíme irányítószámmal: ......................................................................................................................................... 

 Diagnózis:  

…………………………………………………………………………………………………………....................................................

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

 Szállítandó: 

 honnan ...................................................................................................................................................... 

 hová .......................................................................................................................................................... 

 A megrendelő orvos neve, pecsétszáma: ................................................................................................................... 

 munkahelye, azonosító kódja: .................................................................................................................................... 

 A megrendelés időpontja: ______ év __________ hó _____ nap ______ óra __ perc 

 Kíséret:  Szállítás módja:  Sürgőssége: 

       a) 6 órán belüli _____ 

      a)  betegkísérő ___  ülve _____  fekve _____  b) 24 órán belüli ____ 

       b)  kíséretet nem    

igényel___ 

     c) meghatározott időpontra 

kért, illetve tervezett 

időpontban történő 

ismétlődő ____ 

        

 Időre kért szállításnál: a beérkezés ideje ____ év __ hó __ nap __ óra __ perc 

 Térítési kategória: _  magyar biztosítás alapján végzett ellátás 

  _  magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása 

  _  államközi szerződés alapján végzett ellátás 

  _  egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar 

egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása 

  _  magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása 

  _  külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb) 

  _  befogadott külföldi állampolgár 

  _  menekült, menedékes státuszt kérelmező 

   _  elszámolásra vonatkozó nemzetközi szerződés/közösségi szabály alapján történő ellátás 

 Költségviselő:  _  a beteg kérésére történő fizetésköteles szállítás 

   _  OEP 

   _  Egyéb 

 A gépkocsi rendszáma: 

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

 ápoló/betegkísérő neve: 

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

 gépkocsivezető neve: 

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

 A kivonulás adatai  km-óra állása  óra/perc 

 Állomásra érkezéskor     

 Átadás helyére érkezéskor     

 Helyszínről induláskor     

 A beteg felvételi helyére érkezéskor     

 Állomásról induláskor     

 Összesen     

 A szállítás típusai:  _ egyedi  _ kapcsolt 

 A szállítás dátuma: 

____ év __hó __ nap __ perc 

...................................................................... gyógyítóintézetben átvettem. 

…………………. 

átvevő aláírása 

Az átvevő intézmény ÁNTSZ kódja: .......................................................... 

 A beteg ......................................... 

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

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

miatt továbbszállítandó. 

 Átvétel időpontja: ____ év __hó __ nap __ perc  ....................................................... 

továbbszállítást elrendelő orvos 

aláírása és bélyegzője 

                                                                                                                                                                                                                           ” 



3. melléklet a 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

„5. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Az emblémát a betegszállító gépjármû szélvédõjén, a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban

tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 97. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint

kell elhelyezni. Az embléma fehér alapon fekete betûket tartalmaz, átmérõje 10 cm.

A felirat az emblémán: BETEGSZÁLLÍTÁS, valamint az ÁNTSZ által kiadott sorszám. A felirat körkörös formátumban

helyezkedik el.”

A nemzeti fejlesztési miniszter 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelete
a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok
felhasználásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának

rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közúti

Gépjármû-közlekedési Hivatala, másodfokon az NKH Központja,

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kkt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok:

ba) a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség, valamint az NKH Közúti Gépjármû-közlekedési Hivatala,

másodfokon az NKH Központja,

bb) a rendõrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, másodfokon a megyei, fõvárosi rendõr-fõkapitányság,

bc) a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság, a megyei, fõvárosi rendõr-fõkapitányság, másodfokon az Országos

Rendõr-fõkapitányság,

bd) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatósága,

másodfokon a megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság felügyeletét ellátó regionális vám- és pénzügyõri

fõigazgatóság,

be) a fõvárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkaügyi

felügyelõségének igazgatója, másodfokon az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke,

bf) a katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, másodfokon az Országos

Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság,

c) az 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelõség, valamint az NKH Útügyi Vasúti

és Hajózási Hivatala, másodfokon az NKH Központja

[a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: eljáró hatóság] jogosult.”

2. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R. 4/A. §-a hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 15/2011. (IV. 27.) NFM rendelethez

1. Az R. 2. melléklete 2. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-01037241-00000000

NAV vám- és adóbírság, kamat bevételi számla.”

2. Az R. 2. melléklete a következõ 3. ponttal egészül ki:

„3. Az NKH központosított bevételek beszedési célelszámolási elõirányzat-felhasználási keretszámlái:

Név Magyar Államkincstár számlaszáma

NKH Budapest Központosított bevételek besz. célelsz.
elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-37000004

NKH Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Központosított
bevételek besz. célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31800002

NKH Csongrád Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31700005

NKH Gyõr-Moson-Sopron Megye Központosított
bevételek besz. célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31500001

NKH Hajdú-Bihar Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31400004

NKH Heves Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31300007

NKH Komárom-Esztergom Megye Központosított
bevételek besz. célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31200000

NKH Jász-Nagykun-Szolnok Megye Központosított
bevételek besz.célelsz.elõir.felhaszn.keretsz.

10032000-00289926-31100003

NKH Tolna Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-38000007

NKH Békés Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-39000000

NKH Baranya Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. elõir. felhaszn.keretsz.

10032000-00289926-32100006

NKH Zala Megye Központosított bevételek besz. célelsz.
elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31600008

NKH Veszprém Megye Központosított bevételek besz.
célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31900009

NKH Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Központosított
bevételek besz. célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-30000003

NKH Bács-Kiskun megye Központosított bevételek besz.
célelsz. ekõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-31000006

NKH Fejér megye Központosított bevételek besz. célelsz.
elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-32000009

NKH Vas megye Központosított bevételek besz. célelsz.
elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-33000002

NKH Nógrád megye Központosított bevételek besz.
célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-34000005

NKH Somogy megye Központosított bevételek besz.
célelsz. elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-35000008

NKH Pest megye Központosított bevételek besz. célelsz.
elõir. felhaszn. keretsz.

10032000-00289926-36000001

”

3. Az R. 2. melléklet 4. pontjában az „Országos Rendõr-fõkapitányság 10023002-01451722-00000000” szövegrész

helyébe az „Országos Rendõr-fõkapitányság 10023002-01451715-00000000” szöveg lép.
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A vidékfejlesztési miniszter 30/2011. (IV. 27.) VM rendelete
a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjának

2. és 4. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. § A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának

szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„43. § (1) Az azonosító jel a Vtv. 57. § (2) bekezdésében felsorolt nagyvadfajok megjelölésre szolgáló sorszámozott,

egyszer használatos zárású, vadászati évenként eltérõ színû, mûanyag szalag. Nagyvad zárttéri hasznosítása során

az azonosító jel sorszáma Z betûvel kezdõdik. Az azonosító jeleket a vadászati hatóság az éves vadgazdálkodási terv

jóváhagyásakor, a vadászatra jogosult igényének megfelelõ darabszámban adja ki. Az azonosító jelek kizárólag

a jogosult vadászterületén és az éves vadgazdálkodási tervben hasznosításra jóváhagyott vadmennyiség mértékéig

használhatók fel. A jogosult a kiadott azonosító jelek felhasználásáról a következõ vadászévre szóló igényével

egyidejûleg – valamint ellenõrzés során a vadászati hatóság felhívására – köteles tételesen elszámolni. A jogosultnál

lévõ, fel nem használt azonosító jelek érvényességét a vadászati hatóság a következõ vadászati évre meghosszabbítja.

(2) Az azonosító jel dátumjelzéssel ellátott.

(3) Az azonosító jelet a nagyvad hátsó lábán a csánk fölött – a horgasinat (Achilles-ín) befoglalóan – a nagyvad

birtokbavételét követõen azonnal be kell helyezni. A vad elszállítását csak azonosító jellel történt megjelölését

követõen szabad megkezdeni.

(4) Az azonosító jel díja darabonként száz forint, amit a vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal

– a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.

(XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti – földmûvelésügyi igazgatóságának számlájára, a vadászati

hatóság által meghatározott módon kell teljesíteni.”

2. § (1) Az R. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„44. § (1) A jogosult az azonosító jelek használatának részletes szabályait a helyi szabályzatban köteles megállapítani,

és elsõ alkalommal azt az éves vadgazdálkodási terv mellékleteként a vadászati hatósághoz be kell nyújtani.

(2) A helyi szabályzat módosítását – harminc napon belül – a vadászati hatóságnak meg kell küldeni.

(3) Társas vadászat esetén a vadászat vezetõje, egyéni vadászat esetén a vadász, bérvadászat esetében a kísérõvadász,

legkésõbb a vadászat megkezdése elõtt köteles a jogosult által rendelkezésére bocsátott azonosító jeleket átvenni,

a vadászat során magánál tartani és használni.

(4) Az azonosító jelen szereplõ adatokat a nagyvad felvásárlója, felhasználója vagy feldolgozója oly módon köteles

a megfelelõ bizonylatokba bejegyezni, hogy abból a vad vadászterületrõl való származása is megállapítható legyen.

A behelyezett azonosító jelet a vad csánkján a vad – egésze vagy zsigerelt teste – feldolgozásáig meg kell õrizni.”

(2) Az R. a következõ 44/A. §-sal egészül ki:

„44/A. § Az elejtett vad jelölésérõl, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és

állat-egészségügyi feltételeirõl szóló 141/2009 (X. 29.) FVM rendelet 2011. április 27-én hatályos 3. § 6. pontja szerinti

vadkísérõ jegy a 2011/2012. vadászati évben is felhasználható.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ával módosított R. 43. § (2) bekezdése 2012. március 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2012. március 2-án hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1108/2011. (IV. 27.) Korm. határozata
az Alkotmányozás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 2011. évi központi költségvetés
Rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatából történõ felhasználásról

1. A Kormány az Alkotmányozás pénzügyi fedezetének biztosítása céljából az államháztartásról szóló 1992. évi

XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Magyar Köztársaság 2011. évi

költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 3. Rendkívüli kormányzati

intézkedések cím terhére, a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 5. Közigazgatási és Elektronikus

Közszolgáltatások Központi Hivatala cím, a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 15. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím, 25. Fejezeti tartalék alcím, 1. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport, valamint a XVI. Nemzeti Adó-

és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása cím javára 809,8 millió forint átcsoportosítását az

1. melléklet szerint.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1108/2011. (IV. 27.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

XI. Miniszterelnökség

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Hivatala

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 705,4

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

25 Fejezeti tartalék

010025 1 Fejezeti általános tartalék 98,5

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 5,9

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –809,8

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 705,4

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

25 Fejezeti tartalék

010025 1 Fejezeti általános tartalék 98,5

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása 5,9

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Azadatlap5példánybantöltendõki
Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 809,8

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

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

A Kormány 1109/2011. (IV. 27.) Korm. határozata
a kormányzati döntés-elõkészítést megalapozó tanulmánykészítési, továbbá kommunikációs
stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának
engedélyezésérõl

A Kormány

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a 2011–2014. évekre vonatkozóan a kormányzati döntés-elõkészítést

megalapozó tanulmánykészítési, továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú

közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az eljárás eredményeként megkötendõ szerzõdés aláírására;

2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Magyar

Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet

3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti

kezelésû elõirányzatok cím, 2. Ágazati célelõirányzatok alcím, 50. Kormányzati szakpolitikai feladatok jogcímcsoport

javára 1500 millió forint átcsoportosítását az 1. melléklet szerint, az 1. pontban foglaltak szerint megkötésre kerülõ

szerzõdés 2011. évi fedezetének biztosítására;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

3. az 1. pontban foglaltak szerint megkötésre kerülõ szerzõdés 2012–2014. években esedékes fedezetének biztosításáról

évente, a tárgyévi költségvetési tervezés keretei között dönt.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: évente, a tárgyévi költségvetési tervezés keretében

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1109/2011. (IV. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –1500,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

301624 50 Kormányzati szakpolitikai feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

1500,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

301624 50 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1500,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Azadatlap5példánybantöltendõki
Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos 1500,0 1000,0 500,0

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1110/2011. (IV. 27.) Korm. határozata
az Állami kitüntetések elõirányzat kiegészítése céljából a 2011. évi központi költségvetés
Rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatából történõ felhasználásról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében

elrendeli a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet

XI. Miniszterelnökség fejezet 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a II. Köztársasági Elnökség fejezet,

2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport javára

24,9 millió forint átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1110/2011. (IV. 27.) Korm. határozathoz

II. Köztársasági Elnökség

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

II. Köztársasági Elnökség

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

017530 1 Állami kitüntetések

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 24,9

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –24,9

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

BEVÉTELEK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

II. Köztársasági Elnökség

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

017530 1 Állami kitüntetséek 24,9

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Azadatlap5példánybantöltendõki
Atámogatásfolyósítása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 24,9 24,9

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

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

A Kormány 1111/2011. (IV. 27.) Korm. határozata
az Országgyûlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának
felhasználásáról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24/B. § (6) bekezdésében és az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 212. §-ának (5) bekezdésében biztosított jogkörében az I.

Országgyûlés fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 655 millió forint felhasználását engedélyezi,

melynek teljesítéséhez a melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1111/2011. (IV. 27.) Korm. határozathoz

A 2010. ÉVI ELÕIRÁNYZAT-MARADVÁNYOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA

Ezer forintban

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

Ki emelt elõ irány zat ne ve
Átcsoporto-

sítás
(+/–)

I. Országgyûlés

1 Országgyûlés Hivatala

1 Országgyûlés hivatali szervei

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 469 243

4 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

10 Megszûnõ Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése

1 Mûködési költségvetés

0 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átadás –329 547

2 Felhalmozási költségvetés

0 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átadás –139 696

A Kormány 1112/2011. (IV. 27.) Korm. határozata
a magyarországi fogászati turizmus fejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításának
érdekében a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatából
történõ felhasználásról

1. A Kormány a magyarországi fogászati turizmus fejlesztése céljából az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010.
évi CLXIX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 16. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Ágazati célelõirányzatok alcím, 41.
Turisztikai célelõirányzat jogcímcsoport javára 1000 millió forint átcsoportosítását az. 1. melléklet szerint.

Felelõs:  nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:  azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1112/2011. (IV. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –1000,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

030164 41 Turisztikai célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

1000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Kiemeltelõirányzatneve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

030164 41 Turisztikai célelõirányzat 1000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Azadatlap5példánybantöltendõki
Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 1000,0 1000,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A külügyminiszter 11/2011. (IV. 27.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti
Kormányközi Együttmûködési Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl
szóló 14/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 14/2009. (I. 30.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2009. január 30-i, 12. számában kihirdetett a Magyar Köztársaság Kormánya

és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi Együttmûködési Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló

Jegyzõkönyv 7. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:

„Jelen Jegyzõkönyv az azt követõ hónap elsõ napján lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton értesítették

egymást arról, hogy a Jegyzõkönyv hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogszabályi feltételeknek eleget tettek.”

A késõbbi értesítés idõpontja: 2011. március 23.

A Jegyzõkönyv hatálybalépésének napja: 2011. április 1.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 14/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy

a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi Együttmûködési

Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 14/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai

2011. április 1-jén, azaz kettõezer-tizenegy április elsején hatályba léptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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