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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelete
a Széchenyi Programirodákról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Új Széchenyi Terv megvalósításának elõsegítése érdekében –
a következõket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az Új Széchenyi Tervben meghirdetett pályázóközpontúság, minõség és hatékonyság elveinek
megvalósulása érdekében létrehozza a Széchenyi Programirodák (a továbbiakban: Irodák) rendszerét.

(2) Az Irodák – a nemzeti együttmûködés rendszerének keretében – ellátják a pályázók és kedvezményezettek helyben
történõ támogatását a fejlesztési források felhasználásának elõsegítése érdekében. Az Irodák feladata, hogy
hatékonyan segítsék céljaik megvalósításában a pályázókat és a pályázni szándékozó személyeket, szervezeteket.

(3) Az Irodák mûködésük során hozzájárulnak ahhoz, hogy az Új Széchenyi Tervben foglalt célkitûzések – így különösen a
vállalkozásfejlesztés, az otthonteremtés, az egészségipar vagy a zöld gazdaságfejlesztés – helyi szinten is megfelelõ
hangsúlyt kapjanak a régiók közötti egyensúly megteremtésének és az egyenletes fejlõdés feltételeinek biztosítása
érdekében.

2. § (1) Az Irodák tevékenységének felügyeletét a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(2) A Kormány az Irodák mûködtetésére a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-t jelöli ki.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza az Irodák részletes feladatait, szervezetének és

mûködésének alapelveit, a támogatáspolitikai szervezetekkel való kapcsolatát, valamint az alkalmazottak
munkakörének betöltésére vonatkozó részletes feltételeket.

(3) Hatályát veszti a Kistérségi Koordinációs Hálózatról szóló 344/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 69/2011. (IV. 28.) Korm. rendelete
Összefogás az Államadósság Ellen Alapról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 

1. § Az államadósság csökkentése érdekében a Kormány Összefogás az Államadósság Ellen Alapot (a továbbiakban: Alap)
alapít, amelynek bevételeire, mûködésére e rendeletet kell alkalmazni. 

2. § (1) Az Alap célja az e rendelet szerinti bevételek gyûjtése és azoknak az államadósság csökkentésére történõ felhasználás
céljából történõ továbbítása.

(2) Az Alap jogi személy.
(3) Az Alap székhelye: 1027 Budapest, Csalogány u. 9–11. 

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 45. szám 10703



(4) Az Alap könyvvezetésére, beszámolójának elkészítésére, gazdálkodására vonatkozóan az alapítványokra elõírt
rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

(5) Az Alap számlaszámai
a) belföldön indított utalás esetében 11707000-22222222,
b) külföldön indított utalás esetében HU62 11707000-22222222-00000000, SWIFT kód: OTPVHUHB.   

(6) Az Alap bevételei belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek
önkéntes befizetései, adományai, továbbá a számla-egyenleg után a számlavezetõ pénzügyi intézmény által fizetendõ 
kamat.  

(7) Az Alap részére juttatott bevételek nem vonhatók el, és az e rendeletben meghatározottól eltérõ célra nem
használhatók fel. 

(8) Az Alap bevételei kizárólag az államadósság csökkentésére használhatók fel. 
(9) Az (8) bekezdés szerinti felhasználás a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap eszközeinek felhasználásával

megegyezõ módon történik. Ennek érdekében az Alap bevételeit – a bevétel megérkezését követõ 3 napon belül – át
kell utalni a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap javára.

(10) Az Alap vállalkozási tevékenységet nem végezhet.  

3. § (1) Az Alap legfõbb szerve a 3 fõs Irányító Testület (a továbbiakban: Testület), amelynek tagjait – köztük az elnökét – az
államháztartásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.

(2) A Testület tagjává nem jelölhetõ ki az ÁKK Zrt. munkavállalója, vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottságának tagja
vagy könyvvizsgálója, továbbá az Alap felügyelõ bizottságának tagja, elnöke, valamint ezen személyek közeli
hozzátartozója. 

(3) Az Alapot a Testület elnöke képviseli, beleértve az Alap számlája feletti utalványozási jog gyakorlását. 
(4) A Testület elnöke és tagjai tevékenységüket személyesen, továbbá díjazás és költségtérítés nélkül végzik.
(5) A Testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti, továbbá ellátja a Testület döntéseinek elõkészítésével és azok

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Testület ülését az elnök köteles összehívni, ha azt a tagok többsége, vagy a
miniszter kezdeményezi.

(6) A Testület határozatképes, ha mindhárom tag jelen van, döntéseit többségi szavazattal hozza.
(7) A Testület tagjának megbízatása megszûnik:

a) amennyiben feladatát 90 napon túl nem képes ellátni,
b) a miniszter által történõ visszahívással,
c) lemondással.

4. § (1) Az Alap gazdálkodását 3 tagú felügyelõ bizottság ellenõrzi.
(2) A felügyelõ bizottság tagjait a miniszter jelöli ki. 
(3) A felügyelõ bizottság az Alap mûködésével kapcsolatos jogszabálysértés esetén a kormányzati ellenõrzési szervet és a

minisztert haladéktalanul értesíti, továbbá évente tájékoztatja a minisztert ellenõrzéseinek eredményérõl. 
(4) A felügyelõ bizottság tagjai tevékenységüket személyesen díjazás és költségtérítés nélkül végzik.
(5) A felügyelõ bizottság tagjának megbízatása megszûnik:

a) amennyiben feladatát 90 napon túl nem képes ellátni,
b) a miniszter által történõ visszahívással,
c) lemondással. 

5. § Az Alapba befolyt adományok összegérõl az Alap honlapján a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni kell.

6. § (1) Az Alap határozatlan idõre jön létre. 
(2) Az Alap megszûnése esetén a vagyonát a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap részére kell átadni.

7. § Az Alap gazdálkodásának jogszerûségét a kormányzati ellenõrzési szerv ellenõrzi.
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8. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba. 
(2) A 2. § (9) bekezdését – az Alaphoz addig beérkezett bevételek és azok kamatai tekintetében – a Nyugdíjreform és

Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ egyes
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény az 1. §-ban létrehozott Alapból történõ befizetések
felhasználására vonatkozó rendelkezésének hatálybalépését követõen kell alkalmazni.  

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 70/2011. (IV. 28.) Korm. rendelete
a hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 
196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése a
következõ g) ponttal egészül ki:
(Közepes kockázatú tételnek, azaz ötven százalékos ügyletkockázati súllyal szorzandónak minõsül)
„g) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államnak a
többségi tulajdonában lévõ vagy állami alapítói részvétellel létrehozott, hitelintézettel egyenértékû prudenciális
szabályozásnak megfelelõ pénzügyi vállalkozás által mikro-, kis- és középvállalkozás részére nyújtott készfizetõ
kezességvállalás.”

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

3. § Ez a rendelet a hitelintézetek tevékenységének megkezdésérõl és folytatásáról szóló 2006. június 14-i 2006/48/EK
európai parlamenti és a tanácsi irányelv II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 71/2011. (IV. 28.) Korm. rendelete
a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet,
a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési
szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben történõ
közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 2. §, a 4. § (3) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés
c) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának bb) alpontjában, valamint
a 3. §, a 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés
a) pontjának 21. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. § A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt tilalom
a) a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, a nemzetbiztonsági
szolgálatokra, a Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervekre, továbbá azokra a szervekre és
személyekre, melyeknek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását, használatát jogszabály megengedi;
b) azokra a rendeltetésszerûen munkavégzés, sport, hagyományõrzõ tevékenység, a vadászati törvény hatálya alá
tartozó vadász által végzett vadászati tevékenység során vagy a szokásos életvitel körében használt eszközökre,
ba) amelyeknek közterületen, nyilvános helyen, valamint közforgalmi közlekedési eszközön való birtoklása indokolt és
bb) amelyek esetében – a tényleges munkavégzés vagy tevékenység során történõ használaton, a szükséges
szállításon kívül – az eszköz birtoklása vagy szállítása rejtve, a szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt
tárolóeszközben történik;
c) azokra a rendeltetésszerûen munkavégzés, sport, hagyományõrzõ tevékenység, a vadászati törvény hatálya alá
tartozó vadász által végzett vadászati tevékenység során vagy a szokásos életvitel körében használt eszközökre,
amelyek közterületen lévõ jármû belsõ tereiben más illetéktelen személy számára nem hozzáférhetõ módon rejtve, a
szokásos módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben vannak elhelyezve;
d) azokra az eszközökre, amelyek használata filmfelvétel, színházi elõadás, illetve más hasonló rendezvény
megtartásához szükséges;
e) a pelargonsav-vanillilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem tartalmazó, legfeljebb
20 gramm töltõanyag tömegû gázsprayre, kivéve a közterületen vagy nyilvános helyen szervezett rendezvényeket.”

2. § (1) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 11. § (3) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[A rendõr-fõkapitányság közigazgatási hatáskörében:]
„j) ellátja a határvízen történõ közlekedés engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási feladatokat.”

(2) Az R2. 14/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Kormány a megyei rendõr-fõkapitányság által a határvízen történõ közlekedés engedélyezésével kapcsolatos
közigazgatási eljárásban – annak elbírálása érdekében, hogy biztosítottak-e a vámeljárás feltételei – a NAV regionális
vám- és pénzügyõri fõigazgatóságát szakhatóságként jelöli ki.”
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3. § (1) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárásban az ügyfelet az eljárás megindításáról nem kell értesíteni.
A határozat kiküldésekor azonban az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy 8 napon belül bizonyítási indítványt
terjeszthet elõ, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetõségével. Ha az ügyfél ezt a jogát nem
gyakorolja, a határozat kézbesítéséhez fûzõdõ jogkövetkezmények a határidõ lejártát követõ naptól állnak be.”

(2) Az R3. a következõ 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, a
Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a
közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben történõ
közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 71/2011. (IV. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdésével megállapított 9. § (4) bekezdését az R. hatálybalépésekor
folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az R1. Mellékletének a) pontjában a „különösen: íj” szövegrész helyébe a „különösen: felajzott íj” szöveg lép.
(3) Az R2. 10. § (2) bekezdés e) pontjában az „esetben közrendvédelmi” szövegrész helyébe az „esetben légiközlekedési,

közrendvédelmi” szöveg, 14/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)”
szövegrész helyébe a „NAV” szöveg lép.

(4) Az R3. 10. § (1) bekezdésében az „A 2–8. § alapján 2011. február 28-ig kiszabott” szövegrész helyébe az „A 2–8. § alapján 
kiszabott” szöveg, a 11. § (2) bekezdésében az „A 2011. január 1. és február 28. között” szövegrész helyébe az
„A 2011. január 1-jét követõen” szöveg lép.

5. § (1) Hatályát veszti az R2. 11. § (2) bekezdés i) pontjában az „és a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R3. 10. § (2) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A vidékfejlesztési miniszter 31/2011. (IV. 28.) VM rendelete
a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának
részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel  való ellátás ideiglenes módozatainak
ellentételezésérõl

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl  szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94.  § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § p) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró belügyminiszter, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41.  § d) és l) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszter véleményének kikérésével –
a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
A VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA

1. A víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének feltételei

1.  § (1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra az a települési
önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) pályázhat, amely megfelel a következõ feltételeknek:
a) a pályázat benyújtásának idõpontjában 2011. évre elfogadott, ivóvíz-, illetve csatornadíjra vonatkozó, hatályos

önkormányzati rendelettel rendelkezik,
b) az állami támogatásban, közmûhitelben részesült szennyvízközmû beruházás esetén nem vállalt szerzõdéses

kötelezettséget arra, hogy öt éven belül a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem
vesz igénybe, és az önkormányzat ezt az 1. melléklet szerinti 3. nyilatkozatban igazolja,

c) a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése meg valósult, és
az önkormányzat ezt az 1. melléklet szerinti 4. nyilatkozatban igazolja,

d) területén az ivóvízmû, illetve csatornamû üzemeltetését a támogatás igénylésének idõpontjában érvényes vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató végzi, vagy ennek hiányában az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséghez benyújtott engedély iránti kérelmet az önkormányzat
a pályázathoz csatolja, valamint

e) az egyes szolgáltatások esetében a támogatás számításánál figyelembe vett fajlagos ráfordítás, illetve költség
a következõk szerint alakul:
ea) a más víziközmûbõl történõ ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége az állami tulajdonú

közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamû használatáért 
fizetendõ díjakról  szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendeletben vagy az önkormányzat e tárgykörben alkotott
rendeletében, illetve az ivóvíz-értékesítési szerzõdésben meghatározott díj figyelembevételével
meghaladja a nettó 311 Ft/m3 értéket,

eb) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás – ármegállapításnál is elfogadott – 2011. évi várható
fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 485 Ft/m3 értéket, vagy

ec) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy
más-más szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2011. évre várható együttes, összevont
fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 975 Ft/m3 értéket.
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(2) Az (1) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti nettó 311 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás
 miatt átvett vízmennyiség után igényelhetõ. Az (1) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti nettó 485 Ft/m3 feletti, illetve
az (1) bekezdés e) pont ec) alpontja szerinti nettó 975 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célra szolgáltatott
vízmennyiség után igényelhetõ.

(3) Fajlagos ráfordításnak minõsül az az egy m3 szolgáltatásra jutó költség (Ft/m3), amelyet a 3.  § (1) bekezdése szerinti
adatlapokon elõírt szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a tervezett szolgáltatás mennyiségére és
annak várható költségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

2.  § (1) Támogatás a fajlagos ráfordításokra épülõ díj esetén igényelhetõ. Átalánydíj alkalmazása esetén akkor igényelhetõ
támogatás, ha a díj – az összehasonlíthatóság érdekében – átszámításra került a fajlagos ráfordítások és a szolgáltatott
mennyiség figyelembevételével, és az átszámítás módját részletes kalkulációk támasztják alá.

(2) Többtényezõs díjak alkalmazása esetén a többtényezõs díjat az összehasonlíthatóság érdekében egytényezõssé kell
alakítani, az átalakítás módját részletes kalkulációkkal kell bemutatni.

(3) A szolgáltatást terhelõ áfát, valamint csatornaszolgáltatásnál a környezetterhelési díjat (vízterhelési díjat) a támogatás
alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet figyelembe venni.

(4) Több települést ellátó és a települések tekintetében átlagráfordítást figyelembe vevõ egységes díjat alkalmazó
szolgáltató esetében, településenkénti költségkalkuláció alapján támogatás nem igényelhetõ.

2. A pályázat benyújtása

3.  § (1) A pályázatokat – az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B.  § (3) bekezdésének
megfelelõen – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszerben kell
rögzíteni, és az onnan kinyomtatott adatlapokat három eredeti példányban, a szükséges mellékletekkel együtt, postai
úton kell benyújtani 2011. május 13-ig a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).
A beadási határidõ az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített igénylésnek legkésõbb másnap történõ
postára adását jelenti. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(2) A pályázatban résztvevõ települések önkormányzatát a szolgáltató elõ zetesen tájékoztatja a támogatási igények
benyújtásához szükséges adatokról, illetve kalkulációkról.

(3) A pályázatban résztvevõ valamennyi önkormányzatnak meg kell felelnie az 1.  § (1) bekezdésében foglaltaknak és
a pályázathoz a pályázatban résztvevõ valamennyi önkormányzat tekintetében csatolni kell az 1. melléklet szerinti
nyilatkozatokat.

(4) Ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó együttes támogatási igény, illetve csatornaszolgáltatásra vonatkozó
támogatási igény esetén a szolgáltató – vagy a társszolgáltató – által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adatokat
és részletes kalkulációkat is be kell nyújtani.

4.  § (1) A több települést ellátó ivóvízmû, illetve csatornamû esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és
településenként összesítve – egy gesztor önkormányzat nyújthatja be. A gesztor önkormányzatot a pályázatban
résztvevõ önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki, és az 1. melléklet szerinti 6. nyilatkozatban
meghatalmazzák a támogatás igénylésének benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatos technikai teendõk
lebonyolítására.

(2) A több megyében szolgáltatást végzõ szolgáltató esetében a pályázatot a gesztor önkormányzat székhelye szerinti
Igazgatósághoz kell benyújtani, megyénkénti bontásban és összesítve is.

5.  § (1) Az Igazgatóság az Áht. 64/B.  § (3) bekezdése figyelembevételével megvizsgálja, hogy az önkormányzat pályázatában
szereplõ adatok megfelelnek-e az 1.  § (1) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a pályázó az elõírt
dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.

(2) Szükség esetén az Igazgatóság a pályázót 8 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel.
(3) Amennyiben a pályázat a 3.  § (1) bekezdése szerinti határidõ lejártát követõen kerül benyújtásra az Igazgatósághoz,

illetve az e rendelet szerinti formai követelményeknek a hiánypótlást követõen sem felel meg, a támogatási igény nem
kerül befogadásra. Errõl az Igazgatóság a pályázót és a vízgazdálkodásért felelõs minisztert (a továbbiakban: miniszter) 
értesíti.

(4) Az Igazgatóság a hiánypótlást követõen a határidõben benyújtott és a formai követelményeknek megfelelõ
pályázatokat 2011. június 6-ig két eredeti példányban, valamint elektronikus úton továbbítja a miniszternek.
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3. A pályázat elbírálásának szempontjai

6.  § (1) A pályázat elbírálása során a Tárcaközi Bizottság megvizsgálja, hogy a támogatást igénylõ önkormányzatok területén
mûködõ szolgáltatók fajlagos ráfordításainak kalkulációja összhangban van-e a számvitelrõl  szóló törvény
rendelkezéseivel.

(2) A Tárcaközi Bizottság a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter,
az egészségügyért felelõs miniszter, valamint a miniszter által delegált személyekbõl áll.

(3) A támogatás mértékének megállapítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) az ivóvíz-szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb

4,5%-ig, a 2009. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 8,5%-ig vehetõ figyelembe a támogatási javaslat
kialakítása során,

b) csatornázott területeken a csatornaszolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az elõzõ évben
elismerthez képest legfeljebb 4,5%-ig, a 2009. évi tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 8,5%-ig vehetõ
figyelembe a támogatási javaslat kialakítása során,

c) a nem lakossági fogyasztói körre meghatározott díj nem lehet alacsonyabb, mint a tervezett fajlagos ráfordítás;
amennyiben ez nem teljesül, akkor a megítélt támogatás összege arányosan csökkentésre kerül,

d) a lakossági fogyasztók számára megállapított 2011. évi díj a támogatási igény meghatározásánál figyelembe vett,
az 1.  § (1) bekezdés e) pont ea)–ec) alpontjában meghatározott küszöbértéket eléri-e; amennyiben ez nem teljesül 
és az eltérés nem önkormányzati kompenzációból adódik, a fajlagos támogatás mértéke csökkentésre kerül
a megállapított díj és a küszöbérték közti különbözettel, kivéve a kedvezményezett térségek besorolásáról  szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt, kedvezményezett kistérségekhez tartozó települési
önkormányzatok, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve
az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl  szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében szereplõ települések esetében,

e) az átvett víz esetében a hálózati veszteség (a vízátvételi pont és a szolgáltatási pontokon a fogyasztók részére
átadott vízmennyiség közötti különbség) figyelembe vehetõ aránya nem haladhatja meg a 15%-ot,

f) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége – lakossági fogyasztói körben – nem haladhatja meg
a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét,

g) állami tulajdonú vízmûbõl történõ vízátvétel esetében a támogatás összegét a 2011. évi víz- és csatornadíjakat
megállapító rendelet hatálybalépése elõtti idõszakra a 2010. évi, azt követõen a 2011. évi díjak
figyelembevételével kell meghatározni.

(4) Amennyiben a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése meghaladja a (3) bekezdés a) és b) pontja szerint
figyelembe vehetõ mértéket, az egyes költségnemek növekedése a támogatási javaslat kialakításánál a következõk
szerint kerül elismerésre:
a) az értékcsökkenési leírás, valamint – a vízgazdálkodásról  szóló törvény vagy a helyi önkormányzatokról  szóló

törvény elõírásainak megfelelõ üzemeltetés, mûködtetés esetén – az azt helyettesítõ használati (bérleti) díj nem
haladhatja meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható (a fajlagos ráfordítás számítása során
felhasználni tervezett), a díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott mértéket, illetve mértékének
160 Ft/m3 feletti része nem támogatható,

b) a személyi jellegû ráfordítások növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 4%, a 2009. évi tényleges 
értékhez viszonyítva legfeljebb 6,3% lehet,

c) az anyag, anyag jellegû ráfordítások növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 1%, a 2009. évi
tényleges értékhez viszonyítva legfeljebb 4,9% lehet,

d) az energiaköltségek növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 1%, a 2009. évi tényleges értékhez
viszonyítva 1% lehet, a technológiai villamosenergia költségének 0%-os növekedése mellett, valamint

e) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése az elõzõ évben elismerthez képest 0%, a 2009. évi tényleges 
értékhez viszonyítva legfeljebb 0% lehet.

(5) Ha az önkormányzat nem felel meg a (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak, a pályázónak részletes szöveges indokolást
kell benyújtani. A Tárcaközi Bizottság a (3) és (4) bekezdés szerinti egységes szempontrendszer és a szöveges indokolás 
együttes mérlegelése alapján tesz javaslatot a támogatás mértékére a miniszter részére.

(6) Új vízmû, illetve csatornamû üzembe helyezése esetén a fajlagos ráfordítás összetevõit – beleértve az üzembe
helyezés költségét – külön indokolásban kell kimutatni a beruházás meg valósítási tanulmányának megfelelõen.
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7.  § (1) A beérkezett pályázatok megvizsgálása után a Tárcaközi Bizottság javaslatot tesz a lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vehetõ tényleges
küszöbértékekre, továbbá a támogatásban részesíthetõ települési önkormányzatok körére. A küszöbértékek nem
lehetnek alacsonyabbak, mint az 1.  § (1) bekezdés e) pont ea)–ec) alpontjában megadott értékek.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti küszöbértékek alapján a támogatásban részesíthetõ önkormányzatok száma legalább
8%-kal csökken, a Tárcaközi Bizottság – a küszöbértékek (1) bekezdés szerinti növelése helyett –
az önkormányzatonkénti támogatási összegek egységes, a támogatási keretösszeg megítélhetõ támogatás
összegéhez viszonyított arányának megfelelõ mértékû csökkentésére tesz javaslatot.

8.  § (1) A támogatásról a Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a miniszter 2011. július 18-ig dönt, és döntésérõl 8 napon belül
értesíti a helyi önkormányzatokért felelõs minisztert.

(2) A támogatást az (1) bekezdés szerinti értesítést követõ 8 napon belül a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja az önkormányzat, illetve – gesztor önkormányzat pályázata
esetén – a gesztor önkormányzat részére.

(3) Az átutalt összeget az önkormányzat, illetve – gesztor önkormányzat pályázata esetén – a gesztor önkormányzat
kizárólag a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel. Az önkormányzat,
illetve gesztor önkormányzat a hozzá megérkezett teljes támogatási összeget a megérkezéstõl számított 15 napon
belül továbbutalja a szolgáltatónak.

(4) A kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2012. június 30-ig lehet felhasználni.

4. A támogatás elszámolása

9.  § (1) A támogatás elszámolásáról, a lemondás alapján visszafizetett összegekrõl a tényleges adatok alapján 2012. június
30-ig – a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség terhe mellett – kell számot adnia az önkormányzatnak, illetve
– gesztor önkormányzat pályázata esetén – a gesztor önkormányzatnak.

(2) Az elszámolás során be kell mutatni a fajlagos ráfordítás és a szolgáltatott mennyiség tényleges értékeit. Ha
az elszámolásban szereplõ adatok alapján számított támogatás összege elmarad a megítélt támogatás összegétõl,
a különbözetet az önkormányzat, illetve – gesztor önkormányzat pályázata esetén – a gesztor önkormányzat
visszafizeti. A gesztor önkormányzatnak önkormányzatonként kell az elszámolást és a visszafizetést teljesíteni.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az önkormányzatnak, – gesztor önkormányzat pályázata esetén – a gesztor
önkormányzatnak 2012. július 15-ig kell visszafizetnie.

(4) A miniszter gondoskodik az elszámolás elkészítéséhez és benyújtásához szükséges – a 2. melléklet 5. pontjának
megfelelõ – adatlapoknak az általa vezetett minisztérium honlapján történõ közzétételérõl.

(5) Az elszámolást az önkormányzat a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzíti, és az onnan
kinyomtatott adatlapokat két példányban megküldi az Igazgatóságnak, amely a pénzügyi felülvizsgálatot követõen
az elszámolás egy példányát – a beérkezéstõl számított 30 napon belül – továbbítja a miniszternek.

(6) Az önkormányzat, illetve – gesztor önkormányzat pályázata esetén – a gesztor önkormányzat a 2012. évi zárszámadás
keretében és rendje szerint beszámol a támogatás felhasználásáról.

II. FEJEZET
AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL  VALÓ ELLÁTÁS IDEIGLENES MÓDOZATAINAK ELLENTÉTELEZÉSE

10.  § (1) Az egészséges ivóvízzel  való ellátás ideiglenes módozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére igénybejelentést
benyújtani – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – azok az önkormányzatok jogosultak, amelyeket a fõvárosi, illetve
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve vagy népegészségügyi kistérségi, kerületi intézete
határozatban kötelezett arra, hogy a településen élõk részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos
kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítsák. A rendelkezésre álló összeg mértékérõl a Tárcaközi Bizottság
javaslata alapján a miniszter 2011. július 18-ig dönt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra az Ivóvízminõség-javító Programban érintett települések,
településrészek vonatkozásában nem jogosultak azok az önkormányzatok, melyek ezen településeket,
településrészeket illetõen 2010. évben ideiglenes vízellátási támogatásban nem részesültek.

(3) Az igényelhetõ ellentételezés mértékét az (1) bekezdés szerint jogosult önkormányzat számítja ki a 3. mellékletben
foglaltak szerint.
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(4) Az önkormányzat az ellentételezést utólag, a szolgáltató által benyújtott és az önkormányzat által jóváhagyott
számlák alapján – az Igazgatóság útján – a minisztertõl 2011. június 21-éig és 2011. szeptember 30-áig igényelheti.
A határidõk elmulasztása jogvesztõ.

(5) Az igénybejelentést a Kincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben kell rögzíteni, és az onnan kinyomtatott
adatlapokat kettõ eredeti példányban kell benyújtani az Igazgatósághoz. Az igénybejelentéshez az önkormányzat
mellékeli a fõvárosi, illetve megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének vagy népegészségügyi
kistérségi, kerületi intézetének jogerõs határozatát és a számlák hitelesített másolati példányait, valamint a 4. melléklet 
szerinti számlaösszesítést tartalmazó kimutatást.

11.  § (1) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az önkormányzat igénybejelentésében az ellentételezés mértéke a 10.  §
(3) bekezdésének megfelelõen lett-e kiszámítva, valamint azt, hogy az elõírt dokumentumokat csatolta-e a pályázó.

(2) Szükség esetén az Igazgatóság 8 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel az önkormányzatot.
(3) Az Igazgatóság az igénybejelentés benyújtását – hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtását – követõ 8 napon belül,

a település kódjának feltüntetésével továbbítja az igénybejelentéseket egy példányban a miniszternek. A miniszter
a 2010. szeptember 30-a után keletkezett és 2011. június 21-éig benyújtott igényeket 2011. augusztus 23-áig, a 2011.
szeptember 30-áig benyújtott igényeket 2011. november 20-áig – a rendelkezésre álló összeg erejéig – hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott igényekrõl a miniszter a döntést követõ 8 napon belül értesíti a helyi önkormányzatokért felelõs
minisztert.

(5) Az ellentételezést, a (4) bekezdés szerinti értesítést követõ 8 napon belül a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja az önkormányzat részére.

5. Záró rendelkezések

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

13.  § A 2010. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl,
valamint az egészséges ivóvízzel  való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl  szóló 16/2010. (V. 13.) KvVM
rendelet 2011. október 1-jén hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 31/2011. (IV. 28.) VM rendelethez

Az önkormányzat, illetve a szolgáltató nyilatkozatai

1. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:  ...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alulírott ................................................................................................................. település polgármestere igazolom, hogy
a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás
igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel  való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezésérõl  szóló 31/2011. (IV. 28.) VM rendeletben szereplõ feltételeknek megfelelõ tartalmúak.
A támogatási igény bejelentésérõl – a csatolt tartalommal – a Képviselõ-testület a ............................... számú határozatot
hozta (1. melléklet).
Egyúttal a települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetõleg
a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékû amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget
a víziközmû felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

.............................................
polgármester

2. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alulírott ............................................................................................................. település polgármestere nyilatkozom, hogy
a szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a településünkre kimutatott támogatásigényt
tudomásul veszem, és a támogatási igényt benyújtom.

.........................................., .......... év..........  hó .......... nap

...............................................
polgármester
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3. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állami támogatás igénybevételérõl

Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom, hogy
az államilag támogatott szennyvízközmû-beruházással összefüggésben a szerzõdéses feltételek között nem szerepel,
hogy öt éven belül a ráfordítások csökkentéséhez költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe
az önkormányzat.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

...............................................
polgármester

4. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékérõl

Alulírott .................................................................................................................. település polgármestere igazolom, hogy
a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése meg valósult.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

...............................................
polgármester

5. nyilatkozat
Szolgáltató neve, címe, telefonszáma: ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
az ellátott települések önkormányzatainak elõ zetes tájékoztatásáról

Alulírott ................................................................................................ a szolgáltató szervezet vezetõje nyilatkozom, hogy
az ellátott települések önkormányzatait az igényelhetõ támogatásról elõ zetesen tájékoztattam, a tájékoztatóban
foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

.........................................., .......... év ......... hó .......... nap

...............................................
a társaság vezetõje
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6. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a gesztor önkormányzat meghatalmazásáról

Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom, hogy
a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
technikai teendõk lebonyolítására a ............................................................. település önkormányzatát meghatalmazom.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

...............................................
polgármester

7. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az adó-, járulék-, illeték- és vámtartozásról az államháztartásról  szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 13/A.  § (4) bekezdése alapján

Alulírott ............................................................. település polgármestere igazolom, hogy a pályázaton támogatást igénylõ
település önkormányzatának adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincs.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat  valóságtartalmának igazolását kérje
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C.  § (13)–(15) bekezdésében meghatározott eljárásban vagy
közvetlenül az adó- és vámhatóságtól.

.........................................., .......... év ......... hó .......... nap

.......................................
polgármester
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8. nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a víziközmû-szolgáltatás módjáról

Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere igazolom, hogy
a településen szolgáltató víziközmûvek üzemeltetése, mûködtetése megfelel a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi
LVII. törvény 9.  § (1) bekezdésében vagy a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 80/A.  §-ában foglalt
elõírásoknak.

.........................................., .......... év ......... hó .......... nap

...............................................
polgármester

2. melléklet a 31/2011. (IV. 28.) VM rendelethez

A pályázat benyújtásához és elszámolásához szükséges adatlapok tartalmi követelményei

1. A támogatási igényt benyújtó (gesztor) önkormányzat adatai
1.1. név
1.2. cím
1.3. telefonszám
1.4. ügyintézõ neve
1.5. ügyintézõ telefonszáma
1.6. számlavezetõ bank neve
1.7. számlaszám
1.8. polgármester neve
1.9. az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet neve
1.10. az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet címe
1.11. az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezet telefonszáma
1.12. a támogatási igény összeállításáért felelõs személy neve (az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezetnél)
1.13. a támogatási igény összeállításáért felelõs személy telefonszáma (az ivóvíz-szolgáltatást végzõ szervezetnél)
1.14. a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet neve
1.15. a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet címe
1.16. a csatornaszolgáltatást végzõ szervezet telefonszáma
1.17. a támogatási igény összeállításáért felelõs személy neve (a csatornaszolgáltatást végzõ szervezetnél)
1.18. a támogatási igény összeállításáért felelõs személy telefonszáma (a csatornaszolgáltatást végzõ szervezetnél)
1.19. a támogatási igénnyel érintett települések neve

2. Az ivóvíz-szolgáltatás adatai
2.1. a szolgáltatás támogatására benyújtott igény településenként
2.2. saját termelésbõl történõ szolgáltatás mennyisége településenként
2.2.1. 2009. évi tényleges
2.2.2. 2010. évi támogatásnál elfogadott
2.2.3. 2011. évi tervezett
2.3. szolgáltatás csatornázott területen településenként
2.4. szolgáltatás nem csatornázott területen településenként
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2.5. vásárlásból történõ szolgáltatás mennyisége településenként
2.6. saját termelésbõl lakosság részére történõ szolgáltatás mennyisége településenként
2.7. vásárlásból lakosság részére történõ szolgáltatás mennyisége településenként
2.8. az alkalmazott lakossági díj típusa
2.9. lakossági díj mértéke
2.10. nem lakossági díj mértéke
2.11. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
2.12. a szolgáltatás fajlagos ráfordítása
2.12.1. 2009. évi tényleges
2.12.2. 2010. évi támogatásnál elfogadott
2.12.3. 2010. évi várható
2.12.4. 2011. évi tervezett
2.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
2.13.1. energiaköltség
2.13.2. technológiai villamosenergia költsége
2.13.3. vásárolt (átvett) víz költsége
2.13.4. egyéb anyagköltség
2.13.5. igénybe vett szolgáltatások értéke
2.13.6. egyéb szolgáltatások értéke
2.13.7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
2.13.8. bérköltség
2.13.9. személyi jellegû egyéb kifizetések
2.13.10. bérjárulékok
2.13.11. közmûvagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
2.13.12. pénzügyi ráfordítások
2.13.13. rendkívüli ráfordítások
2.13.14. egyéb ráfordítások
2.13.15. fajlagos vezetékhálózat hossza
2.13.16. fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás

3. A csatornaszolgáltatás adatai
3.1. a szolgáltatás támogatására benyújtott igény településenként
3.2. szolgáltatás mennyisége településenként
3.2.1. 2009. évi tényleges
3.2.2. 2010. évi támogatásnál elfogadott
3.2.3. 2011. évi tervezett
3.3. lakossági szolgáltatás mennyisége településenként
3.4. az alkalmazott lakossági díj típusa
3.5. lakossági díj mértéke
3.6. nem lakossági díj mértéke
3.7. vízjogi üzemeltetési engedélyek száma
3.8. szennyvíztisztítást végzõ szervezet neve településenként
3.9. szennyvíztisztítás díja településenként
3.10. szennyvízátadás tervezett mennyisége településenként
3.11. lakosságtól származó szennyvízátadás tervezett mennyisége településenként
3.12. szolgáltatás fajlagos ráfordítása
3.12.1. 2009. évi tényleges
3.12.2. 2010. évi támogatásnál elfogadott
3.12.3. 2010. évi várható
3.12.4. 2011. évi tervezett
3.13. fajlagos ráfordítás kalkulációja évenként
3.13.1. energiaköltség
3.13.2. technológiai villamosenergia költsége
3.13.3. vásárolt (átvett) víz költsége
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3.13.4. egyéb anyagköltség
3.13.5. igénybe vett szolgáltatások értéke
3.13.6. egyéb szolgáltatások értéke
3.13.7. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
3.13.8. bérköltség
3.13.9. személyi jellegû egyéb kifizetések
3.13.10. bérjárulékok
3.13.11. közmûvagyon amortizációja vagy az önkormányzati tulajdon használati díja
3.13.12. pénzügyi ráfordítások
3.13.13. rendkívüli ráfordítások
3.13.14. egyéb ráfordítások
3.13.15. kapacitás-kihasználtság
3.13.16. fajlagos vezetékhálózat hossza
3.13.17. fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás

4. Ivóvízvásárlás adatai
4.1. támogatási igény
4.2. ivóvíz-szolgáltató szervezet neve
4.3. az ivóvizet értékesítõ szolgáltató szervezet(ek) neve
4.4. a vásárolt ivóvízbõl ellátott települések neve
4.5. tervezett ivóvízvásárlás lakossági felhasználásra
4.6. tervezett ivóvízvásárlás nem lakossági felhasználásra
4.7. hálózati veszteség mértéke
4.8. fajlagos ráfordítás (díj)

5. Az igénybe vett támogatás elszámolása településenként
5.1. lakosság részére értékesített ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
5.2. lakosság részére értékesített ivóvíz tényleges mennyisége
5.3. támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.4. tényleges fajlagos ráfordítás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.5. megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-szolgáltatás)
5.6. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás támogatási igényben elismert mennyisége
5.7. lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatás tényleges mennyisége
5.8. támogatási igényben elismert fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
5.9. tényleges fajlagos ráfordítás (csatornaszolgáltatás)
5.10. megítélt fajlagos támogatás (csatornaszolgáltatás)
5.11. az ivóvizet értékesítõ szolgáltató szervezet neve
5.12. vízbázis neve
5.13. a vásárolt víz nettó díja, ráfordítása
5.14. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz támogatási igényben elismert mennyisége
5.15. lakossági ivóvíz-szolgáltatáshoz vásárolt ivóvíz tényleges mennyisége
5.16. megítélt fajlagos támogatás (ivóvíz-vásárlás)
5.17. önkormányzati nyilatkozat a víziközmû-szolgáltatás módjáról
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3. melléklet a 31/2011. (IV. 28.) VM rendelethez

Az egészséges ivóvízzel  való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhetõ összeg
mértékének kiszámítási módja

Az egészséges ivóvízzel  való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésére igényelhetõ összeg mértékét
a következõ képlettel kell kiszámítani:

T = Szv–Kv,

ahol
T = a támogatás mértéke,
Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthetõ fajlagos

ráfordítás (Ft/m3) szorzata,
Kv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3), a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és a 2.  § (1) bekezdés e) pont

eb) alpontjában meghatározott támogatási küszöbértékének szorzata.

4. melléklet a 31/2011. (IV. 28.) VM rendelethez

Számlaösszesítõ kimutatás

Önkormányzat neve: ............................................................
Címe: .......................................................................................
Telefonszáma: .........................................................................
KSH-kódja: ............................................................................

Sorszám A számla kiállítójának megnevezése A kiállított számla száma A számla összege (Ft)

Összesen:

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

.....................................
polgármester
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A vidékfejlesztési miniszter 32/2011. (IV. 28.) VM rendelete
a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával, valamint
a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról  szóló 
81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  § (1) A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával
kapcsolatos szabályokról  szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § (2) bekezdés c) pont
ca) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(2) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott alábbi intézkedésekben részt vevõ ügyfelek esetében kell vizsgálni:
c) az 1698/2005/EK tanácsi rendelet szerinti]
„ca) mezõgazdasági földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések közül a hegyvidéki területeken kívüli
hátrányos helyzetû területek mezõgazdasági termelõinek nyújtott kifizetések, a Natura 2000 kifizetések és a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról  szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK tanácsi irányelvhez
kapcsolódó kifizetések, az agrár-környezetvédelmi kifizetések és az állatjóléti kifizetések, a védett õshonos és
a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó
támogatások, a növényi genetikai erõforrások megõrzéséhez nyújtandó támogatás,”

(2) Az R. 1.  § (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:
[(2) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott alábbi intézkedésekben részt vevõ ügyfelek esetében kell vizsgálni:]
„d) minden egyéb támogatás, amelyekre vonatkozóan az adott támogatás részletes feltételeit meghatározó
jogszabály az e rendelet szerinti elõírások alkalmazását írja elõ.”

2.  § (1) Az R. 6.  § (4)–(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(4) A vis maior eseményt a (2)–(3) bekezdésben foglaltakon túl elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, vagy az MVH
által erre rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon is jelenteni kell.
(5) A hatáskörrel rendelkezõ hatóság dönt a vis maior kérelemben foglaltak és a kölcsönös megfeleltetés
követelményeinek és elõírásainak megszegése közötti ok okozati összefüggés fennállásáról, és döntését a 4.  §
(2) bekezdése szerinti határozatban közli az érintett ügyféllel.”

(2) Az R. 6.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, továbbá
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos
egységes eljárási szabályokról  szóló VM rendelet, valamint az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó
egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM
rendelet az irányadó.”

3.  § Az R. 6.  § (2) és (3) bekezdésében a „jelentheti be” szövegrész helyébe a „jelezheti” szöveg lép.

4.  § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

5.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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6.  § Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet
módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 32/2011. (IV. 28.) VM rendelethez
„1. számú melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez

1. Az egyes jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény (a továbbiakban: JFGK) esetében megállapított meg nem
felelések értékelési szempontjai

1.1. JFGK 1 és 5
A JFGK célja: Natura 2000 területeken a biológiai sokféleség, a természetes élõhelyek, a vadon élõ állatok és növények
kedvezõ természetvédelmi helyzetének fenntartása, az e területek kijelölésének alapjául szolgáló természeti állapot
megõrzése, valamint a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Súlyosság
Enyhe: a tevékenység eredményeképpen érdemben nem károsodott az élõhely, nem szûnt meg fészkelõhely,
táplálkozóhely.
Közepes: a tevékenység eredményeképpen érdemben károsodott az élõhely, fészkelõhely, táplálkozóhely, de annak
nincs jelentõs kihatása a védett/jelölõ fajok/élõhelyek térségbeli elõfordulására, állománynagyságára.
Súlyos: a tevékenység hatására a térségben élõ védett/jelölõ fajok/élõhelyek elõfordulása, állománynagysága
jelentõsen csökken.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a tevékenység hatásai, a károsított élõhely/faj természeti értékei ésszerû idõhatáron belül
helyreállíthatók, a megváltoztatott élõhely ezután újra teljes mértékben képes betölteni korábbi funkcióját.
Hosszútávon helyrehozható: a tevékenység hatásai, a károsított élõhely/faj természeti értékei helyreállíthatók, de
ehhez több évre van szükség.
Maradandó: a tevékenység hatásai, a károsított élõhely/faj természeti értékei nem állíthatók vissza az eredeti
állapotukba.

1.2. JFGK 2
A JFGK célja: a felszín alatti vízkészlet mezõgazdasági eredetû szennyezés elleni védelme, a felszín alatti vizek jó
állapotának biztosítása és a már bekövetkezett szennyezés következményeinek kiküszöbölése, korlátozása.
A megfelelõ minõségû víz biztosítása a jövõbeni vízfelhasználás érdekében.
Súlyosság
Enyhe: a felszín alatti vizek minõségi mutatóira ártalmatlan anyag kerül közvetlenül vagy közvetve a felszín alatti vízbe.
Közepes: trágyából, szennyvízbõl vagy mosóvizekbõl származó szennyezõ anyag kerül közvetlenül vagy közvetve
a felszín alatti vízbe.
Súlyos: olajból, üzemanyagból, növényvédõ szerbõl, mûtrágyából vagy egyéb veszélyes hulladékból származó
szennyezõ anyag kerül közvetlenül vagy közvetve a felszín alatti vízbe.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a felszín alatti vizek minõségében okozott szennyezés ésszerû idõhatáron belül
csökkenthetõ, megszüntethetõ.
Hosszútávon helyrehozható: a felszín alatti vizek minõségében okozott szennyezés csak hosszútávon csökkenthetõ,
szüntethetõ meg.
Maradandó: a szennyezéssel maradandó károsodás keletkezik a felszín alatti vizek minõségében.

1.3. JFGK 3
A JFGK célja: a szennyvíziszapnak értékes mezõgazdasági tulajdonságai lehetnek, ezért helyén való
a mezõgazdaságban történõ alkalmazását ösztönözni, de kizárólag olyan feltételek betartása mellett, amellyel
elkerülhetõ az emberekre, állatokra, növényekre és a környezetre gyakorolt káros hatások bekövetkezése.
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Súlyosság
Enyhe: olyan mértékû meg nem felelés tekinthetõ enyhének, amely során a környezetre gyakorolt terhelés nem
jelentõs.
Közepes: a gazdálkodó nem is rendelkezik vagy abban az esetben, ha rendelkezik az illetékes talajvédelmi hatóság által 
kiadott engedéllyel, a szennyvíziszap termõföldön történõ felhasználása során nem minden esetben az engedélyben
foglaltak szerint jár el.
Súlyos: a helytelen szennyvíziszap kijuttatás következményeként az emberekre, állatokra, növényekre, a környezetre
gyakorolt kedvezõtlen, káros hatások bekövetkeztek.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a szennyvíziszap nem megfelelõ felhasználása során keletkezett káros hatásokat ésszerû
idõhatáron belül meg lehet szüntetni.
Hosszútávon helyrehozható: a szennyvíziszap termõföldön történõ felhasználásakor olyan mértékû káros hatás
következett be, amely csak hosszútávon hozható helyre.
Maradandó: a szennyvíziszap kijuttatás következményeként maradandó környezeti károsodás keletkezett.

1.4. JFGK 4
A JFGK célja: a nitrát érzékeny területeken a mezõgazdasági forrásokból származó nitrátok által okozott vagy indukált
vízszennyezés csökkentése.
Súlyosság
Enyhe: a mezõgazdasági tevékenység során kijuttatott nitrogén vegyületek kis mértékben szennyezték a felszíni,
felszín alatti vizeket.
Közepes: a mezõgazdasági tevékenység során nem megfelelõen kijuttatott nitrogén vegyületekkel közvetlen vagy
közvetett módon terhet róttak a felszíni, felszín alatti vizekre.
Súlyos: a helyes mezõgazdasági gyakorlat elõírásainak figyelmen kívül hagyásával a felszíni, felszín alatti vizekben
jelentõs nitrát szennyezõdés következett be.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a keletkezett nitrát szennyezés ésszerû idõhatáron belül csökkenthetõ vagy szüntethetõ
meg.
Hosszútávon helyrehozható: a keletkezett nitrát szennyezés csak hosszútávon csökkenthetõ vagy szüntethetõ meg.
Maradandó: a nitrát szennyezéssel maradandó károsodás keletkezett a felszíni, a felszín alatti vizekben.

1.5. JFGK 6
A JFGK célja: állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági okokból alapvetõ fontosságú a sertésszállítások nyilvántartása, 
azonosíthatósága és nyomon követhetõsége.
Súlyosság
Enyhe: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes sertés számához
viszonyítva csekély mértékû hiányosságokat mutat, amely alapvetõen nem veszélyezteti a nyomon követhetõség
meg valósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Közepes: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes sertés számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely veszélyezteti a nyomon követhetõség meg valósulását, ezáltal
növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Súlyos: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes sertés számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely meghiúsítja a nyomon követhetõség meg valósulását, ezáltal
nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan
idõintervallumon belül megszüntethetõek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Hosszútávon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Maradandó: nem teszi lehetõvé a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
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1.6. JFGK 7
A JFGK célja: állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági okokból alapvetõ fontosságú, hogy valamennyi
szarvasmarhaféle azonosítható, nyilvántartható és nyomon követhetõ legyen.
Súlyosság
Enyhe: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva csekély mértékû hiányosságokat mutat, amely alapvetõen nem veszélyezteti a nyomon követhetõség
meg valósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Közepes: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely veszélyezteti a nyomon követhetõség meg valósulását, ezáltal
növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Súlyos: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely meghiúsítja a nyomon követhetõség meg valósulását, ezáltal
nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan
idõintervallumon belül megszüntethetõek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Hosszútávon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Maradandó: nem teszi lehetõvé a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.

1.7. JFGK 8
A JFGK célja: állategészségügyi, állattenyésztési és élelmiszerbiztonsági okokból alapvetõ fontosságú, hogy
valamennyi juh és kecske azonosítható, nyilvántartható és nyomon követhetõ legyen.
Súlyosság
Enyhe: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh vagy összes kecske számához
viszonyítva csekély mértékû hiányosságokat mutat, amely alapvetõen nem veszélyezteti a nyomon követhetõség
meg valósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Közepes: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh vagy összes kecske
számához viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely veszélyezteti a nyomon követhetõség
meg valósulását, ezáltal növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Súlyos: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh vagy összes kecske számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely meghiúsítja a nyomon követhetõség meg valósulását, ezáltal
nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan
idõintervallumon belül megszüntethetõek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Hosszútávon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.
Maradandó: nem teszi lehetõvé a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.

1.8. JFGK 9.
A JFGK célja: A növényvédõ szer kijuttatása, tárolása során fellépõ veszélyek megelõzése, az ember és az állat
egészségét, a környezet és természet védelmét szolgáló intézkedések biztosításával, illetve növényvédelemmel
összefüggõ kémiai biztonságra vonatkozó általános szabályok betartásával.
Súlyosság
Enyhe: A növényvédõ szer tárolására, kijuttatására, felhasználására stb. vonatkozó elõírások olyan kismértékû
megsértése, amely a környezet és az emberi egészségre ártalmatlan.
Közepes: A növényvédõ szer tárolására, kijuttatására, felhasználására stb. vonatkozó elõírások olyan mértékû
megsértése, amely a környezet és az emberi egészséget közvetetten veszélyezteti.
Súlyos: A növényvédõ szer tárolására, kijuttatására, felhasználására stb. vonatkozó elõírások olyan mértékû
megsértése, amely a környezet és az emberi egészséget közvetlenül veszélyezteti.
Tartósság
Rövid távon helyrehozható: A növényvédõ szer tárolása, kijuttatása, felhasználása stb. során keletkezett káros
hatásokat ésszerû idõhatáron belül meg lehet szüntetni.
Hosszú távon helyrehozható: A növényvédõ szer tárolása, kijuttatása, felhasználása stb. során keletkezett káros hatás
hosszú idõhatáron belül csökkenthetõ, vagy megszüntethetõ.
Maradandó: A növényvédõ szer tárolása, kijuttatása, felhasználása stb. során maradandó károsodás következett be.
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1.9. JFGK 10.
A JFGK célja: az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben
történõ felhasználására vonatkozó tilalom betartatása annak érdekében, hogy az emberre kockázatos anyagok
élelmiszerbe  való átkerülése megakadályozható legyen.
Súlyosság
Enyhe: Az elõírások olyan fokú megsértése, amely az emberi egészséget még nem veszélyezteti.
Közepes: Az elõírások olyan fokú megsértése, amely az emberi egészséget veszélyeztetheti.
Súlyos: Az elõírások olyan fokú megsértése, amely az emberi egészséget veszélyezteti.
Tartósság
Rövid távon helyrehozható: Az elõírások megsértése következében fennálló veszélyhelyzet ésszerû idõhatáron belül
megszüntethetõ.
Hosszú távon helyrehozható: Az elõírások megsértése következében fennálló veszélyhelyzet hosszú idõhatáron belül
csökkenthetõ, vagy megszüntethetõ.
Maradandó: Az elõírások megsértése következében kialakult veszélyhelyzet a gazdálkodó által nem megszüntethetõ.

1.10. JFGK 11.
A JFGK célja: Annak biztosítása, hogy a gazdálkodó által felhasznált anyagok és az általa forgalomba kerülõ termékek
élelmezési és takarmányozási szempontból biztonságosak, azonosíthatók legyenek.
Súlyosság
Enyhe: A nem megfelelõen végzett tevékenység alapvetõen nem veszélyezteti az emberi és állati egészséget, nem
növeli az élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Közepes: A nem megfelelõen végzett tevékenység veszélyezteti az emberi és állati egészséget, növeli
az élelmiszerbiztonsági kockázatot.
Súlyos: A nem megfelelõen végzett tevékenység nagy mértékben növeli az élelmiszerbiztonsági kockázatot, ezáltal
az emberi és állati egészségre közvetlen veszélyt jelent.
Tartósság
Rövid távon helyrehozható: A nem megfelelõen végzett tevékenység hiányosságai olyan idõintervallumon belül
megszüntethetõek, hogy azok nem veszélyeztetik az élelmiszerbiztonságot.
Hosszú távon helyrehozható: A nem megfelelõen végzett tevékenység hiányosságai csak olyan idõintervallumon
belül szüntethetõk meg, hogy azok veszélyeztethetik az élelmiszerbiztonságot.
Maradandó: A nem megfelelõen végzett tevékenység hiányosságai nem szüntethetõk meg, így azok veszélyeztetik
az élelmiszerbiztonságot.

1.11. JFGK 12–15.
A JFGK célja: Bizonyos fertõzõ állatbetegségek elleni védekezés biztosítása.
Súlyosság
Enyhe: Az elõírások olyan fokú megsértése, amely a járványügyi védekezést még nem veszélyezteti.
Közepes: Az elõírások olyan fokú megsértése, amely a járványügyi védekezést veszélyeztetheti.
Súlyos: Az elõírások olyan fokú megsértése, amely a járványügyi védekezést veszélyezteti.
Tartósság
Rövid távon helyrehozható: Az elõírás megsértésbõl adódó hiányosság azonnal vagy rövid idõhatáron belül
megszüntethetõ.
Hosszú távon helyrehozható: Az elõírás megsértésbõl adódó hiányosság hosszú idõhatáron belül megszüntethetõ.
Maradandó: Az elõírás megsértésbõl adódó hiányosság nem szüntethetõ meg.

2. Minimumkövetelmények esetében megállapított meg nem felelések értékelési szempontjai
2.1. Tápanyag-gazdálkodási minimum követelmények

2.1.1. Talajjavítás a talajvédelmi hatóság engedélye alapján végezhetõ, betartva a vonatkozó jogszabályban foglalt
elõírásokat.
Célja: A talajjavítás olyan módon történõ elvégzése, amelynek során a környezet nem károsodik.
Súlyosság
Enyhe: engedély nélkül vagy rendelkezik engedéllyel, de nem az engedélyben foglaltak szerint végezte a talajjavítást
és az engedéllyel végzett talajjavítás környezetre gyakorolt terhelése nem jelentõs.
Közepes: engedély nélkül úgy végezte el a talajjavítást, hogy a környezetre gyakorolt terhelés nem jelentõs.
Súlyos: engedély nélkül vagy az engedélynek nem megfelelõen végezte el a talajjavítást úgy, hogy a környezetre
gyakorolt kedvezõtlen, káros hatások bekövetkeztek.
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Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a nem megfelelõ talajjavítás során keletkezett káros hatásokat ésszerû idõhatáron belül
meg lehet szüntetni.
Hosszútávon helyrehozható: a talajjavítás során olyan mértékû káros hatás következett be, amely csak hosszútávon
hozható helyre.
Maradandó: a nem megfelelõ talajjavítás következményeként maradandó környezeti károsodás keletkezett.

2.2. Növényvédelmi minimum követelmények
2.2.1. Gondoskodni kell a növényvédelmi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerû

összegyûjtésérõl, kezelésérõl, megsemmisítésérõl (pl. növényvédõ szer csomagolóeszköz más célra még tisztított
állapotban sem használható).
Célja: a növényvédelmi tevékenységhez felhasznált termékek csomagoló anyagainak szakszerû megsemmisítése.
Súlyosság
Enyhe: a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek összegyûjtése, kezelése,
megsemmisítése nem szakszerûen történt, de a környezetben nem következett be szennyezés.
Közepes: a növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek összegyûjtése, kezelése,
megsemmisítése nem szakszerûen történt és a környezetben kismértékû szennyezés következett be.
Súlyos: növényvédelemi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek összegyûjtése, kezelése,
megsemmisítése nem szakszerûen történt és a környezetben jelentõs szennyezés következett be.
Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a keletkezett káros hatás ésszerû idõhatáron belül csökkenthetõ vagy szüntethetõ meg.
Hosszútávon helyrehozható: a keletkezett káros hatás csak hosszútávon csökkenthetõ vagy szüntethetõ meg.
Maradandó: a szennyezés hatására maradandó károsodás keletkezett a környezetben.”

A vidékfejlesztési miniszter 33/2011. (IV. 28.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására
és fejlesztésére 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdésének a) pontjában 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. Értelmezõ rendelkezések

1.  § (1) E rendelet alkalmazásában
1. gazdaságon kívül végzett tevékenység: olyan tevékenység, amely független az ügyfél mezõgazdasági

tevékenységétõl, a mezõgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettõl és mezõgazdasági hasznosítású
épületeitõl;

2. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról  szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetû kistérségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesülõ,
a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy
az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések;

3. kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés: a 2. melléklet 1. pontja szerinti fejlesztés;
4. mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.  §

(3) bekezdése szerinti vállalkozás.
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(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg valósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.)
foglaltaknak megfelelõen kell értelmezni.

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2.  § (1) Támogatás vehetõ igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy 
tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó a (3) bekezdésben meghatározott, gazdaságon kívül
végzett tevékenységre.

(2) Tervezett tevékenység esetén, legkésõbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenyégnek
a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásáig felvett tevékenységnek kell lennie.

(3) Az e rendelet alapján támogatható tevékenységnek és elszámolható kiadásnak minõsül
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötõdõ eszközök, kivéve a 3. mellékletben szereplõ eszközök;
b) Vhr. 30.  §-ában foglaltaknak megfelelõ, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez,

építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
c) a 2. mellékletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez

kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés;
d) a 2. mellékletben meghatározott minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
e) a Vhr. 31.  §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
f) a Vhr. 31.  § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható

tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
(4) A (3) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott kiadások önállóan nem, kizárólag a (3) bekezdés a)–f) pontja szerinti

kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek egy támogatási kérelemben.
(5) Ha a (3) bekezdés b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a támogatott gazdasági

tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor az elszámolható kiadásokat alapterület arányosan kell
meghatározni.

(6) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg
a) a Gépkatalógusban szereplõ gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre

álló idõszak elsõ napját megelõzõ napon hatályos Gépkatalógusban szereplõ referenciaárat;
b) az Építési Normagyûjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában

az elszámolható kiadás, támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló idõszak elsõ napját megelõzõ napon
hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát.

(7) Nem igényelhetõ támogatás
a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármû vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen

eszközök tárolását, javítását, forgalmazását érintõ beruházásokhoz,
b) a közúti közlekedés szabályairól  szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató,

nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármû fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,
c) termõföld és ingatlan vásárlásához,
d) ingatlan bérleti díjához,
e) élõ állat vásárlásához.

(8) Nem igényelhetõ támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról  szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre
a) NACE REV. 2. 55 ágazat szerinti szálláshely-szolgáltatás,
b) NACE REV. 2. B nemzetgazdasági ág – bányászat, kõfejtési tevékenység,
c) NACE REV. 2. 4730 ISIC REV. 4. ágazat szerinti gépjármû-üzemanyag kiskereskedelem,
d) NACE REV. 2. 46 ágazat szerinti nagykereskedelem,
e) NACE REV. 2. K ágazat nemzetgazdasági ág – Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység,
f) NACE REV. 2. és P Nemzetgazdasági ág – Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás,
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g) NACE REV. 2. 02 szerinti erdõgazdálkodási tevékenység,
h) NACE REV. 2. 5210 szakágazaton belüli csak és kizárólag a mezõgazdasági termékek raktározása, tárolása,
i) NACE REV. 2. 7731 szakágazat szerinti mezõgazdasági gépkölcsönzés,
j) NACE REV. 2. 03.2 alágazat szerinti halgazdálkodás,
k) NACE REV. 2. 11. alágazat szerinti italgyártás,
l) NACE REV. 2. 49 ágazat szerinti szárazföldi, csõvezetékes szállítás,
m) NACE REV. 2. 50 ágazat szerinti vízi szállítás,
n) NACE REV. 2. 51 ágazat szerinti légi szállítás,
o) NACE REV. 2. L nemzetgazdasági ág – Ingatlanügyletek,
p) NACE REV. 2. 4213 híd, alagút építése,
q) NACE REV. 2. 4299 egyéb m.n.s. építés,
r) NACE REV. 2. 01 ágazat szerinti minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó

szolgáltatások.
(9) Nem igényelhetõ olyan fejlesztéshez támogatás, amely az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés I. mellékletében

szereplõ termékek elõállítására, elsõdleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl  szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet C. pontjában meghatározott ágazatokba tartozó
tevékenységhez kapcsolódik.

(10) Az ügyfél egy támogatási kérelmében legfeljebb három tevékenységet jelölhet meg a támogatható tevékenységei
közül.

3. A támogatás forrása, keretösszege

3.  § (1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap.
(2) Az e rendelet keretében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program alapján a támogatás nyújtására fordítható éves

keretösszeg 7 Mrd. Ft.

4. A támogatás mértéke

4.  § (1) Az e rendelet alapján megítélt támogatásokra a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra  való
alkalmazásáról  szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 1998/2006/EK
bizottsági rendelet) kell alkalmazni.

(2) A támogatás mértéke
a) hátrányos helyzetû területen meg valósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb

35 000 000 Ft;
b) egyéb területen meg valósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 000 000 Ft.

(3) A 2. melléklet szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 000 000 Ft
támogatás igényelhetõ.

(4) A 2. melléklet szerinti minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb
2 500 000 Ft támogatás igényelhetõ.

5. A támogatás igénybevételének feltételei

5.  § (1) Támogatás igénybevételére jogosult a
a) mûködõ mikrovállalkozás,
b) induló mikrovállalkozás,
c) természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem

benyújtásának idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben
fõállású alkalmazottat nem foglalkoztat, fõállásban ekként végzi

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: ügyfél].
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(2) Az ügyfél támogatási kérelmet olyan, a 4. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén meg valósuló fejlesztésre
nyújthat be, amely település bel- vagy külterületén a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában
a) ha az ügyfél természetes személy, akkor lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) ha mikrovállalkozás, akkor székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkezik.

(3) Ha a kérelem a 4. mellékletben szereplõ települések közül több települést is érint, az ügyfélnek valamely településen
vagy annak külterületén már a támogatási kérelem benyújtásakor lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel,
telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

6.  § Nem támogatható a már mûködõ mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a
mezõgazdasági tevékenyégbõl származik.

7.  § (1) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7.  § (1) bekezdés c) pontjában elõírt nehéz helyzetben lévõséget a támogatási kérelem
benyújtásától számított harmadik lezárt, teljes gazdasági évet követõen kell vizsgálni.

(2) A Vhr. 23.  § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától
számított öt évig tart.

(3) A benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásban a Vhr. 7.  § (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

8.  § (1) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési
kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését követõen
állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérõ és ajánlattevõ nevét, címét és adószámát,
b) a kiadási tétel mûszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét,
f) az ajánlattevõ bélyegzõjét és képviselõjének aláírását.

(2) Ha az ügyfél együttmûködésben  valósítja meg a fejlesztést vagy a fejlesztés egy részét, támogatásra csak olyan
együttmûködési megállapodás támogatási kérelemhez történõ benyújtása esetén jogosult, amely tartalmazza
a) az együttmûködõ partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,
b) az együttmûködõ partnerek hivatalos képviselõjének nevét,
c) az együttmûködés tárgyát,
d) az együttmûködés idõtartamát,
e) az egyes együttmûködõ partnerek vállalt kötelezettségeit,
f) az együttmûködõ partnerek cégszerû aláírását.

6. A támogatási kérelem benyújtása

9.  § (1) A támogatási kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén
az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról  szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 80/2008.
(IV. 4.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított
elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton 2011-tõl évente június 15. és július 15. között lehet
benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített és
az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon az MVH-hoz.

(2) A támogatási kérelem
a) az ügyfélazonosító-adatokat,
b) az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,
e) a fejlesztés elõtti állapotra vonatkozó adatokat,
f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat,
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g) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl,
h) az ügyfél aláírását
tartalmazza.

(3) A természetes személy ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló hatósági
igazolványa másolatának és az annak tartalmát képezõ személyes adatainak kezeléséhez  való írásbeli hozzájárulását
tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti az MVH-tól, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelõ központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján állapítsa
meg a támogatásra  való jogosultság fennállását.

10.  § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a Vhr. 27.  § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak megfelelõen pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás

összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg;
b) a Vhr. 27.  § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltaknak megfelelõen, amennyiben az ügyfél természetes személy

vagy mikrovállalkozás, pénzügyi és üzleti tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot
meghaladja;

c) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat;
d) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi

évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegû támogatásról  szóló
nyilatkozatát;

e) eszköz, illetve gép esetében a mûszaki leírást és dokumentációt;
f) ha a referenciaár a 2.  § (6) bekezdés b) pontja alapján nem állapítható meg, 2 db árajánlatot;
g) ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor közokiratot vagy teljes bizonyító erejû magánokiratot, hogy

az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon meg valósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;
h) a 2.  § (3) bekezdés b)–c) pontjához kapcsolódó fejlesztések esetén a tervezett fejlesztés meg valósulási helyének

feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet.
(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27.  § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen mellékelni kell:

a) ha a beruházás építési engedélyköteles:
aa) az ügyfél nevére  szóló építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság igazolását az építésügyi eljárás

megindításáról, és
ab) az ügyfél nevére  szóló építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétõl függõen tartalmazza

a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait,
mûszaki leírást, a tervdokumentációt a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzésével kell
ellátni;

b) ha a beruházás nem építési engedélyköteles
ba) az ügyfél nevére  szóló, az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy az építési tevékenység nem

építési engedélyköteles, és
bb) az ügyfél nevére  szóló építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétõl függõen tartalmazza

a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait,
mûszaki leírást, a tervdokumentációt a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzésével kell
ellátni.

(3) Ha az ügyfél az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló
határidõn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye.

11.  § (1) Az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási idõszakonként. E rendelet alapján az ügyfél újabb 
támogatási kérelmet kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követõen nyújthat be.

(2) Ha az ügyfél az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
nyújtható támogatások részletes feltételeirõl  szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet vonatkozásában rendelkezik
benyújtott, de még el nem bírált támogatási kérelemmel, illetve ezen támogatási kérelem vonatkozásában nem
rendelkezik jogerõs támogatási határozattal, akkor e rendelet alapján újabb támogatási kérelem benyújtására nem
jogosult.
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7. A támogatási kérelem elbírálása

12.  § (1) A támogatási kérelmet az MVH az 1. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és
a Törvény 32.  § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el.

(2) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha
a) az igényelt támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot,
b) az e rendelet 1. melléklete szerint meghatározott értékelési rendszerben elérhetõ maximum pontszám 50%-át

nem éri el, illetve
c) az ügyfél a támogatás alapjára a támogatási kérelem benyújtásakor úgy szolgáltat adatot, hogy azt

tervdokumentációval és a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY szerint kitöltött betétlapokkal nem
támasztja alá.

(3) Ha az ügyfél a 10.  § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárokra tekintettel nem köteles üzleti tervet
benyújtani, a támogatási kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

8. A kifizetési kérelem benyújtása

13.  § (1) A kifizetési kérelmet a 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ
szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül, 2011. október 1. és október 31.
között, ezt követõen évente
a) január 1. és január 31.,
b) április 1. és április 30.,
c) július 1. és július 31.,
d) október 1. és október 31.
között lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) A kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumokat elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában
kell mellékelni a kifizetési kérelemhez.

9. A támogatás nem jogszerû felhasználása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények

14.  § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb fõt foglalkoztat
az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétõl kezdõdõen, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer –
a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelõ összeget, de legalább 300 000 forintot köteles visszafizetni.

(2) A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés
pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelõ
összeget köteles visszafizetni.

(3) A Vhr. 35.  § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen valamennyi kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás
– amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó ellenõrzések
alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve – kumulált összegét 20%-kal csökkenteni kell, ha
az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50%-át teljesíti, de nem éri el
az összeg 80%-át.

10. Záró rendelkezések

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

16.  § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról  szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 54. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg.

17.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtható
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet Záró rendelkezések alcíme a következõ
10/A.  §-sal egészül ki:
„10/A.  § E rendelet alapján a 2011. évtõl kezdõdõen támogatási kérelem nem nyújtható be.”
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(2) Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6.  § (1) bekezdése.

18.  § Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról  szóló 91/2009.
(VII. 28.) FVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez

I. Szakmai szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése
Értékelés alapját képezõ

dokumentumok
Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A támogatásból meg valósított
beruházás részeként minõség vagy
környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.

Nyilatkozat, arról hogy
az ügyfél vállalja a minõsítés
megszerzését az utolsó
kifizetési kérelem
benyújtásáig.

3 Igen 5 pont
4 Nem 0 pont
5 2. A beruházásnak része a megújuló-,

vagy bioenergia hasznosítás
Tervdokumentációval
alátámasztott árajánlat

6 ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás
is történik a fenti célokra irányulóan

10 pont

7 ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése vagy építési
beruházás történik a fenti célokra
irányulóan

7 pont

8 ha a beruházás keretében jóváhagyott
támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz telepítése 
sem pedig építési beruházás nem
történik a fenti célokra irányulóan

0 pont

9 3. A fejlesztés tervezett tartalma szerint Támogatási kérelem
10 A kérelemben megfogalmazott

fejlesztés nem csak eszközbeszerzésre
irányul

5 pont

11 A kérelemben megfogalmazott
fejlesztés csak eszközbeszerzésre
irányul

3 pont

12 Összesen legfeljebb: 20 pont
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II. Horizontális szempontok

A B C

1 Értékelési szempont megnevezése
Értékelés alapját képezõ

dokumentumok
Értékeléshez rendelhetõ pontszám

2 1. A kérelem benyújtását megelõzõ
naptári év átlag létszámához képest
a foglalkoztatottak számának bõvítése 
a fejlesztés hatására (Igényelt
támogatás összege/új munkahelyek
száma):

Pénzügyi terv, támogatási
kérelem mellékletei

3 – 1 000 000–7 000 000 Ft/új
munkahely

25 pont

4 – 7 000 001–14 000 000 Ft/új
munkahely

22 pont

5 – 14 000 001–21 000 000 Ft/új
munkahely

19 pont

6 – 21 000 001–28 000 000 Ft/új
munkahely

16 pont

7 – 28 000 001–35 000 000 Ft/új
munkahely

13 pont

8 Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári
év átlaglétszáma) – mûködõ
mikrovállalkozások esetében

10 pont

9 2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen
munkát keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas 
foglalkoztatásról  szóló 2004. évi
CXXIII. törvény szerinti START, START
EXTRA, START PLUSZ kártyával
rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt
foglalkoztat, és a fejlesztés
befejezését követõen az üzemeltetési
kötelezettség végéig foglalkoztatja

Ügyfél nyilatkozata

10 Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)

5 pont

11 1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót foglalkoztat

3 pont

12 Nem foglalkoztat a fenti
kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót

0 pont

13 3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény akadálymentesítése
megoldott:

Támogatási kérelem,
tervdokumentáció, tervezõi
nyilatkozat arról, hogy
megfelel az OTÉK-ben foglalt
követelményeknek

14 A fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére
az épület, építmény akadálymentesen 
megközelíthetõvé válik és
az épületen, építményen belüli
akadálymentes közeledés biztosított
lesz

5 pont
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15 A fejlesztés során
a mozgáskorlátozottak részére
az épület, építmény akadálymentesen 
megközelíthetõvé válik vagy
az épületen, építményen belüli
akadálymentes közeledés biztosított
lesz

3 pont

16 A fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ, vagy
akadálymentesített épületben,
építményben történik meg

1 pont

17 Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés
területén

0 pont

18 4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen  valósul meg:

A kedvezményezett térségek
besorolásáról  szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendelet
2. melléklete vagy
„a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentõsen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl  szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet melléklete és
a támogatási kérelem.

19 Igen 15 pont
20 Nem 0 pont
21 5. A beruházásnak helyt adó

település lélekszáma:
A támogatási kérelem
benyújtási idõszakának
1. napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ
adatok alapján (települési
lakosságszám több település
összefogásával meg valósuló
fejlesztés esetén összeadódik).

22 – 1000 fõ alatti 9 pont
23 – 1000–2500 fõ 7 pont
24 – 2501 és felette 5 pont
25 6. A fejlesztés vállalkozások

együttmûködésével  valósul meg:
Együttmûködési
megállapodás

26 Igen 6 pont
27 Nem 0 pont
28 Összesen legfeljebb: 65 pont
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III. Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

A B C

1 Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
Értékeléshez rendelhetõ maximális

pontszám

2 1. Vállalatértékelés I. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének
a vizsgálata (A vállalkozás bázis évben*
az egy alkalmazottra jutó árbevétel
az ELÁBÉ** és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett (egyéni vállalkozások
esetében az adóalapba beszámított árbevétel 
az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett) értéke
– meghaladja a 3 millió forintot akkor 4 pont,
– 1,75–3 millió forint között, akkor 3 pont.
– 1,5–1,75 millió forint között 2 pont
– 1,35–1,5 millió forint között 1 pont
– 1,35 millió forint alatt 0 pont
A felsõ határérték minden esetben
a magasabb pontszámhoz sorolandó
Induló vállalkozás*** esetében a vizsgálat éve 
a benyújtás évét követõ elsõ és második év.

4 pont

3 2. Vállalatértékelés II. Adózás elõtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelõzõ két évben
(Ha a támogatási kérelem benyújtási évét
megelõzõ 2 lezárt teljes gazdasági év közül
az egyikben az adózás elõtti eredmény
pozitív, akkor 2 pont, ha mindkét évben
pozitív akkor 4 pont, ha egyik évben sem,
akkor 0 pont.)
Induló vállalkozás esetében a vizsgálat éve
a benyújtás évét követõ elsõ és második év.

4 pont

4 3. Terv adatok
értékelése II.– A
vállalkozás 1 fõre jutó 
árbevételének
a vizsgálata

Ha a vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének
az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások
értékével csökkentett része a támogatási
kérelmet követõ 5. évre nézve:
a) Nem induló vállalkozás esetén a bázis
évhez képest:
– ha több mint 5%-kal bõvül, 1 pont,
– ha több mint 10%-kal, 2 pont,
– ha több mint 15%-kal, 3 pont,
– ha több mint 20%-kal 4 pont
b) Induló vállalkozások esetében, ha eléri
az egy alkalmazottra jutó árbevétel ELÁBÉ és
a közvetített szolgáltatások értékével
csökkentett része
– a 3 millió forintot, akkor 1 pont, ha eléri
a 3,5 millió forintot, akkor 2 pont,
– ha eléri a 4 millió forintot, akkor 3 pont ha
eléri a 4,5 millió forintot , akkor 4 pont.

4 pont

5 4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-
hatékonysági
vizsgálata

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény a támogatási kérelmet követõ
5. évre nézve a bázis évhez képest
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– ha 20,01%–30% között nõ, akkor 3 pont.
– ha 10,01%–20% között nõ, akkor 2 pont és,
– ha 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Induló vállalkozás esetén a bázis év
a benyújtást követõ elsõ év.

4 pont

6 Pénzügyi terv max. 16 pont
7 Üzleti terv max. 30
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8 Összesen legfeljebb: 46 pont
9 Kommunikációs Terv (+) 5 pont

10 Társadalmi felelõsségvállalás (+) 5 pont
11 A támogatási

kérelemben elérhetõ
maximum pontszám

Összesen legfeljebb: 141 pont

* bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
*** Induló vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nincs 2 teljes lezárt gazdasági éve.

2. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez

Kiadásként elszámolható ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések, valamint
minõség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése

1. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések:
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggõ, a fejlesztés céljához kapcsolódó
infrastrukturális beruházások:
 1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb

berendezések kiépítése;
 2. tûzi-víz hálózat, korszerû tûzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
 3. földgázvezeték, távhõvezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
 4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
 5. esõ- és szennyvízelvezetés, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése;
 6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
 7. szelektív hulladékgyûjtõk és tárolók kiépítése;
 8. a külsõ telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
 9. út és parkoló építés;
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések és kiépítésük

(melegvíz, fûtés és elektromos áram elõállítása és felhasználására céljából).

2. Minõség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
1. ISO 9001 szabvány elõírása szerinti minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
2. ISO 14001 követelményeknek megfelelõ környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
3. ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 jármûipari beszállítói követelményeknek megfelelõ rendszer bevezetése és

tanúsíttatása;
4. AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelõ minõségirányítási rendszer bevezetése

és tanúsíttatása;
5. ISO 13485 szabvány elõírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó

minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
6. MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és

tanúsítása;
7. ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer

bevezetése és tanúsíttatása;
8. ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment

követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
9. BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer

bevezetése és tanúsíttatása;
10. COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási 

rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
11. ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
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12. TAPA FSRHigh-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági elõírások teljesítésének
megfelelõ irányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása;

13. ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
14. TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási

szolgáltatások minõségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
15. BS 7799–2/ISO 17799 szabvány elõírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és

tanúsíttatása;
16. élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
17. EMAS minõségirányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása.

3. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez

Nem elszámolható eszközök (VTSZ)

Ezen rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában nem elszámolhatók a továbbiakban
felsorolt eszközök:

A B

1 VTSZ szám Megnevezés

2 73084010 Bányatám vasból vagy acélból
3 84011000 Atomreaktor
4 84012000 Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze
5 84013000 Nem sugárzó fûtõanyagelem/patron
6 84014000 Atomreaktor-alkatrész
7 84061000 Gõzturbina/víz vagy más gõz üzemû/hajózáshoz
8 84068110 Gõzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû
9 84068190 Más gõzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû (kiv. hajózásban és

a villamos energia termelésben használt)
10 84068211 Gõzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményû, villamos energia termeléshez
11 84068219 Gõzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményû, villamos

energia termeléshez
12 84068290 Más gõzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményû (kiv. hajózásban és

a villamos energia termelésben használt)
13 84069010 Sztátor-lapát, rotor és lapátja gõzturbinához
14 84069090 Más alkatrész gõzturbinához (kiv. sztátor-lapát, a rotor és lapátja)
15 84071000 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús

repülõgépmotor
16 84072110 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül 

felszerelhetõ, max. 325 cm3

17 84072191 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül 
felszerelhetõ, több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményû

18 84072199 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül 
felszerelhetõ, több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményû

19 84072920 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor,
beépíthetõ, legfeljebb 200 kW teljesítményû

20 84072980 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor,
beépíthetõ, több mint 200 kW teljesítményû

21 84073100 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közútijármûmotor, legfeljebb 50 cm3

22 84073210 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közútijármûmotor, 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 125 cm3

23 84073290 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közútijármûmotor, 125 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3

24 84073310 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közútijármûmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari
összeszerelésre
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25 84073390 Más szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közútijármûmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kiv. ipari
összeszerelésre)

26 84073410 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közútijármûmotor, több mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre

27 84073430 Használt szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, több mint 1000 cm3

28 84073491 Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közútijármûmotor, több mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3

29 84073499 Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közútijármûmotor, több mint 1500 cm3

30 84079010 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor, (kiv.
repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), legfeljebb 250 cm3 ûrtartalmú

31 84079050 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv.
repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), több mint 250 cm3 ûrtartalmú,
ipari összeszerelésre

32 84079080 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv.
a repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), nem ipari összeszerelésre,
legfeljebb 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 ûrtartalmú

33 84079090 Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv.
a repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), nem ipari összeszerelésre, több
mint 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 ûrtartalmú

34 84081011 Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz
35 84081019 Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kiv. tengerjáró-, vontató-,

hadihajóhoz)
36 84081022 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye

max. 15 kW
37 84081024 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kiv.

tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
38 84081026 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye

min. 15 kW, de max. 50 kW
39 84081028 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW, de max. 50 kW

(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
40 84081031 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye

min. 50 kW, de max. 100 kW
41 84081039 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW, de max.

100 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
42 84081041 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye

min. 100 kW, de max. 200 kW
43 84081049 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW, de max.

200 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
44 84081051 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye

min. 200 kW, de max. 300 kW
45 84081059 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW, de max.

300 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
46 84081061 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye

min. 300 kW, de max. 500 kW
47 84081069 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW, de max.

500 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
48 84081071 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye

min. 500 kW, de max. 1000 kW
49 84081079 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW, de max.

1000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
50 84081081 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye

min. 1000 kW, de max. 5000 kW
51 84081089 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW, de max.

5000 kW (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
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52 84081091 Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye
min. 5000 kW

53 84081099 Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

54 84082031 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel,
kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz

55 84082035 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb
100 kW teljesítménnyel, kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz

56 84082037 Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény
felett

57 84082051 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel (kiv.
a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)

58 84082055 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb
100 kW teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve
kerekes traktor)

59 84082057 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz (kiv. a kerekes traktor), több mint
100 kW, de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel

60 84082099 Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett
(kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)

61 84089021 Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kiv. tengeri hajózásban és közúti
forgalomban használtak)

62 84089027 Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri
hajózásban és közúti forgalomban használtak)

63 84089041 Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kiv. vasúti hajtómotor,
illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

64 84089043 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

65 84089045 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

66 84089047 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

67 84089061 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

68 84089065 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

69 84089067 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

70 84089081 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb
1000 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti
forgalomban használtak)

71 84089085 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb
5000 kW (kiv. vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti
forgalomban használtak)

72 84089089 Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kiv. vasúti
hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

73 84091000 Alkatrész belsõ égésû repülõmotorhoz, másutt nem említett
74 84099100 Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kiv. szikragyújtású dugattyús)
75 84099900 Más, pl. kompressziós gyújtású /dízel- vagy féldízel/ motor alkatrésze
76 84101100 Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel
77 84101200 Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10000 kW

teljesítménnyel
78 84101300 Vízturbina és vízikerék több mint 10000 kW teljesítmény felett
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79 84109010 Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból
80 84109090 Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kiv. öntöttvasból vagy

-acélból készültek)
81 84111100 Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerõvel
82 84111210 Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerõvel
83 84111230 Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerõvel
84 84111280 Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerõvel
85 84112100 Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel
86 84112220 Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW

teljesítménnyel
87 84112280 Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel
88 84118100 Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy

légcsavaros gázturbina)
89 84118220 Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20000 kW teljesítménnyel (kiv.

sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
90 84118260 Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50000 kW teljesítménnyel

(kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
91 84118280 Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy

légcsavaros gázturbina)
92 84119100 Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához
93 84119900 Alkatrész gázturbinához (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
94 84121000 Nem turbórendszerû, sugárhajtású motor
95 84131100 Töltõállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy

kenõanyagadagoló szivattyú
96 84798930 Mozgatható hajtású bányatám

4. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez

A mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztéssel érintett
települések (5000 fõ lakosságszám alatti települések vagy 100 fõ/km2 népsûrûség alatti települések kül-
és belterületei, kivéve a budapesti agglomeráció településeit, a városi ranggal rendelkezõ településeket,
valamint a kistérségi központokat) 
5000 fõ lakosságszám vagy 100 fõ/km2 népsûrûség alatti települések kül- és belterületei (Budapest agglomerációjához 
tartozó települések, a városi ranggal rendelkezõ települések, valamint a kistérségi központok kivételével)

Abaliget
Abasár
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Abda
Abod
Ábrahámhegy
Acsa
Acsád
Acsalag
Ácsteszér
Adács
Ádánd
Adásztevel
Adorjánháza
Adorjás
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Ág
Ágasegyháza
Ágfalva
Aggtelek
Agyagosszergény
Ajak
Aka
Akasztó
Alacska
Alap
Alattyán
Alcsútdoboz
Aldebrõ
Algyõ
Alibánfa
Almamellék
Almásfüzitõ
Almásháza
Almáskamarás
Almáskeresztúr
Álmosd
Alsóberecki
Alsóbogát
Alsódobsza
Alsógagy
Alsómocsolád
Alsónána
Alsónemesapáti
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsóregmec
Alsószenterzsébet
Alsószentiván
Alsószentmárton
Alsószölnök
Alsószuha
Alsótelekes
Alsótold
Alsóújlak
Alsóvadász
Ambrózfalva
Anarcs
Andocs
Andornaktálya
Andrásfa
Annavölgy
Apácatorna
Apagy
Apaj
Aparhant
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Apátfalva
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apc
Áporka
Apostag
Aranyosapáti
Aranyosgadány
Arka
Arló
Arnót
Ároktõ
Árpádhalom
Árpás
Ártánd
Ásotthalom
Ásványráró
Aszaló
Ászár
Aszófõ
Áta
Átány
Atkár
Attala
Babarc
Babarcszõlõs
Babócsa
Bábonymegyer
Babosdöbréte
Babót
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszõlõs
Badacsonytördemic
Bag
Bagamér
Baglad
Bagod
Bágyogszovát
Baj
Bajánsenye
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakóca
Bakonszeg
Bakonya
Bakonybánk
Bakonybél
Bakonycsernye
Bakonygyirót

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 45. szám 10741



Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonypéterd
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonysárkány
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely
Bakonyszücs
Bakonytamási
Baks
Baksa
Baktakék
Baktüttös
Balajt
Balástya
Balaton
Balatonakali
Balatonberény
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonfõkajár
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdõ
Balatonõszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Ballószög
Balogunyom
Balotaszállás
Balsa
Bálványos
Bana
Bánd
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Bánfa
Bánhorváti
Bánk
Bánokszentgyörgy
Bánréve
Bár
Barabás
Baracs
Baracska
Báránd
Baranyahídvég
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Barbacs
Bárdudvarnok
Barlahida
Bárna
Barnag
Bársonyos
Basal
Baskó
Báta
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátor
Bátorliget
Bátya
Batyk
Bázakerettye
Bazsi
Béb
Becsehely
Becske
Becskeháza
Becsvölgye
Bedegkér
Bedõ
Bejcgyertyános
Békás
Bekecs
Békéssámson
Békésszentandrás
Bekölce
Bélavár
Belecska
Beleg
Belezna
Bélmegyer
Beloiannisz
Belsõsárd
Belvárdgyula
Benk
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Bénye
Bér
Bérbaltavár
Bercel
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Berekfürdõ
Beremend
Berente
Beret
Berkenye
Berkesd
Berkesz
Bernecebaráti
Berzék
Berzence
Besence
Besenyõd
Besenyõtelek
Besenyszög
Besnyõ
Beszterec
Bezedek
Bezenye
Bezeréd
Bezi
Bicsérd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikács
Bikal
Biri
Birján
Bisse
Boba
Bocfölde
Boconád
Bócsa
Bocska
Bocskaikert
Boda
Bodmér
Bodolyabér
Bodonhely
Bodony
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
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Bodrogolaszi
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bojt
Bókaháza
Bokod
Bokor
Boldog
Boldogasszonyfa
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Boldva
Bolhás
Bolhó
Boncodfölde
Bonyhádvarasd
Bonnya
Bordány
Borgáta
Borjád
Borota
Borsfa
Borsodbóta
Borsodgeszt
Borsodivánka
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Borsosberény
Borszörcsök
Borzavár
Bosta
Botpalád
Botykapeterd
Bozzai
Bozsok
Bózsva
Bõ
Bõcs
Böde
Bödeháza
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Bököny
Bölcske
Bõny
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Börcs
Börzönce
Bõsárkány
Bõszénfa
Bucsa
Bucsu
Búcsúszentlászló
Bucsuta
Bugac
Bugacpusztaháza
Bugyi
Buj
Buják
Buzsák
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentkereszt
Bükkszentmárton
Bükkzsérc
Bürüs
Büssü
Büttös
Cák
Cakóháza
Cece
Cégénydányád
Ceglédbercel
Cered
Chernelházadamonya
Cibakháza
Cikó
Cirák
Cún
Csabacsûd
Csabaszabadi
Csabdi
Csabrendek
Csáfordjánosfa
Csaholc
Csajág
Csákány
Csákánydoroszló
Csákberény
Csákvár
Csanádalberti
Csanádapáca
Csánig
Csány
Csányoszró
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Csanytelek
Csapi
Csapod
Csárdaszállás
Csarnóta
Csaroda
Császár
Császártöltés
Császló
Csátalja
Csatár
Csataszög
Csatka
Csávoly
Csebény
Csécse
Csegöld
Csehbánya
Csehi
Csehimindszent
Csém
Csemõ
Csempeszkopács
Csengele
Csengersima
Csengerújfalu
Csengõd
Csénye
Csenyéte
Csép
Csépa
Csér
Cserdi
Cserénfa
Cserépfalu
Cserépváralja
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Cserkeszõlõ
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csertalakos
Csertõ
Csesznek
Csesztreg
Csesztve
Csetény
Csévharaszt
Csibrák
Csikéria
Csikóstõttõs
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Csikvánd
Csincse
Csipkerek
Csitár
Csobád
Csobaj
Csókakõ
Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csolnok
Csólyospálos
Csoma
Csombárd
Csonkahegyhát
Csonkamindszent
Csopak
Csór
Csót
Csöde
Csögle
Csökmõ
Csököly
Csömend
Csömödér
Csönge
Csörnyeföld
Csörötnek
Csõsz
Csõvár
Csurgónagymarton
Dabronc
Dabrony
Dad
Dág
Dáka
Dalmand
Damak
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Darány
Darnó
Darnózseli
Daruszentmiklós
Darvas
Dávod
Debercsény
Debréte
Decs
Dédestapolcsány
Dég
Dejtár
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Demjén
Dencsháza
Dénesfa
Derekegyház
Deszk
Detek
Detk
Dinnyeberki
Diósberény
Diósjenõ
Dióskál
Diósviszló
Doba
Doboz
Dobri
Dobronhegy
Dóc
Domaháza
Domaszék
Dombegyház
Dombiratos
Domony
Domoszló
Dormánd
Dorogháza
Dozmat
Döbörhegy
Döbröce
Döbrököz
Döbrönte
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dörgicse
Döröske
Dötk
Dövény
Drágszél
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Drávatamási
Drégelypalánk
Dubicsány
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Dudar
Duka
Dunaalmás
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszekcsõ
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dusnok
Dúzs
Ebergõc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecsegfalva
Ecseny
Edde
Edve
Egerág
Egeralja
Egeraracsa
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerlövõ
Egerszalók
Egerszólát
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyed
Egyek
Egyházasdengeleg
Egyházasfalu
Egyházasgerge
Egyházasharaszti
Egyházashetye
Egyházashollós
Egyházaskeszõ
Egyházaskozár
Egyházasrádóc
Ellend
Elõszállás
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Encsencs
Endrefalva
Endrõc
Enese
Eperjes
Eperjeske
Eplény
Epöl
Erdõbénye
Erdõhorváti
Erdõkövesd
Erdõkürt
Erdõsmárok
Erdõsmecske
Erdõtarcsa
Erdõtelek
Erk
Érpatak
Érsekcsanád
Érsekhalma
Érsekvadkert
Értény
Erzsébet
Esztár
Eszteregnye
Esztergályhorváti
Ete
Etes
Etyek
Fábiánháza
Fábiánsebestyén
Fácánkert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fancsal
Farád
Farkasgyepû
Farkaslyuk
Farmos
Fazekasboda
Fedémes
Fegyvernek
Fehértó
Fehérvárcsurgó
Feked
Feketeerdõ
Felcsút
Feldebrõ
Felgyõ
Felpéc
Felsõberecki
Felsõcsatár
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Felsõdobsza
Felsõegerszeg
Felsõgagy
Felsõjánosfa
Felsõkelecsény
Felsõlajos
Felsõmarác
Felsõmocsolád
Felsõnána
Felsõnyárád
Felsõnyék
Felsõörs
Felsõpáhok
Felsõpetény
Felsõrajk
Felsõregmec
Felsõszenterzsébet
Felsõszentiván
Felsõszentmárton
Felsõszölnök
Felsõtárkány
Felsõtelekes
Felsõtold
Felsõvadász
Fényeslitke
Fenyõfõ
Ferencszállás
Fertõboz
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõrákos
Fertõszéplak
Fiad
Filkeháza
Fityeház
Foktõ
Folyás
Fonó
Fony
Forráskút
Forró
Földeák
Földes
Fõnyed
Fulókércs
Furta
Füle
Fülesd
Fülöp
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Fülpösdaróc
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Fürged
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Fûzvölgy
Gáborján
Gáborjánháza
Gacsály
Gadács
Gadány
Gadna
Gádoros
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Galambok
Galgaguta
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Gálosfa
Galvács
Gamás
Ganna
Gánt
Gara
Garáb
Garabonc
Garadna
Garbolc
Garé
Gasztony
Gátér
Gávavencsellõ
Géberjén
Gecse
Géderlak
Gégény
Gelej
Gelénes
Gellénháza
Gelse
Gelsesziget
Gemzse
Gencsapáti
Gérce
Gerde
Gerendás
Gerényes
Geresdlak
Gerjen
Gersekarát

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 45. szám 10753



Geszt
Gesztely
Geszteréd
Gétye
Gibárt
Gic
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Golop
Gomba
Gombosszeg
Gór
Gordisa
Gosztola
Gödre
Gölle
Gömörszõlõs
Göncruszka
Gönyû
Görbeháza
Görcsöny
Görcsönydoboka
Görgeteg
Gõsfa
Grábóc
Gulács
Gutorfölde
Gyalóka
Gyanógeregye
Gyarmat
Gyékényes
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyermely
Gyód
Gyóró
Gyömöre
Gyöngyfa
Gyöngyösfalu
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Gyõrasszonyfa
Györe
Györgytarló
Györköny
Gyõrladamér
Gyõröcske
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Gyõrság
Gyõrsövényház
Gyõrszemere
Gyõrtelek
Gyõrújfalu
Gyõrvár
Gyõrzámoly
Gyugy
Gyulaháza
Gyulaj
Gyulakeszi
Gyúró
Gyügye
Gyüre
Gyûrûs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúbagos
Hajdúszovát
Hajmás
Hajmáskér
Halastó
Halászi
Halimba
Halmaj
Halmajugra
Halogy
Hangács
Hangony
Hantos
Harasztifalu
Harc
Harka
Harkakötöny
Háromfa
Háromhuta
Harsány
Hárskút
Harta
Hásságy
Hédervár
Hedrehely
Hegyesd
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátmaróc
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Hegykõ
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Hegymagas
Hegymeg
Hegyszentmárton
Héhalom
Hejce
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Helesfa
Helvécia
Hencida
Hencse
Hercegkút
Hercegszántó
Heréd
Héreg
Herencsény
Heresznye
Hermánszeg
Hernád
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádkak
Hernádkércs
Hernádnémeti
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hernyék
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetvehely
Hetyefõ
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hévízgyörk
Hidas
Hidasnémeti
Hidegkút
Hidegség
Hidvégardó
Himesháza
Himod
Hirics
Hobol
Hodász
Hollád
Hollóháza
Hollókõ
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Homokbödöge
Homokkomárom
Homokmégy
Homokszentgyörgy
Homorúd
Homrogd
Hont
Horpács
Hort
Hortobágy
Horváthertelend
Horvátlövõ
Horvátzsidány
Hosszúhetény
Hosszúpályi
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosszúvölgy
Hosztót
Hottó
Hõgyész
Hövej
Hugyag
Hunya
Hunyadfalva
Husztót
Ibafa
Iborfia
Igar
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ikervár
Iklad
Iklanberény
Iklódbördõce
Ikrény
Iliny
Ilk
Illocska
Imola
Imrehegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacsfa
Ipolydamásd
Ipolyszög
Ipolytarnóc
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Iregszemcse
Irota
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Ispánk
Istenmezeje
Istvándi
Iszkaszentgyörgy
Iszkáz
Isztimér
Ivád
Iván
Ivánbattyán
Ivánc
Iváncsa
Ivándárda
Izmény
Izsófalva
Jágónak
Ják
Jakabszállás
Jákfa
Jákfalva
Jákó
Jánd
Jánkmajtis
Jánosháza
Jánoshida
Járdánháza
Jármi
Jásd
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkarajenõ
Jászladány
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jéke
Jenõ
Jobaháza
Jobbágyi
Jósvafõ
Juta
Kacorlak
Kács
Kacsóta
Kajárpéc
Kajászó
Kajdacs
Kakasd
Kákics
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Kakucs
Kál
Kalaznó
Káld
Kálló
Kallósd
Kállósemjén
Kálmáncsa
Kálmánháza
Kálócfa
Káloz
Kám
Kamond
Kamut
Kánó
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kányavár
Kapolcs
Kápolna
Kápolnásnyék
Kapoly
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kapospula
Kaposújlak
Kaposszekcsõ
Kaposszerdahely
Káptalanfa
Káptalantóti
Kára
Karácsond
Karád
Karakó
Karakószörcsök
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kárász
Karcsa
Kardos
Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kaskantyú

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 45. szám 10759



Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Katádfa
Katafa
Kátoly
Katymár
Káva
Kávás
Kazár
Kázsmárk
Kazsok
Kecskéd
Kehidakustány
Kék
Kékcse
Kéked
Kékesd
Kékkút
Kelebia
Keléd
Kelemér
Kéleshalom
Kelevíz
Kemence
Kemendollár
Kemeneshõgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kémes
Kemestaródfa
Kemse
Kenéz
Kenézlõ
Kengyel
Kenyeri
Kercaszomor
Kercseliget
Kerecsend
Kerecseny
Kerekharaszt
Kereki
Kerékteleki
Keresztéte
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
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Kerkáskápolna
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kérsemjén
Kerta
Kertészsziget
Keszeg
Kesznyéten
Keszõhidegkút
Kesztölc
Keszü
Kétbodony
Kétegyháza
Kéthely
Kétpó
Kétsoprony
Kétújfalu
Kétvölgy
Kéty
Kevermes
Kilimán
Kimle
Kincsesbánya
Királd
Királyegyháza
Királyhegyes
Királyszentistván
Kisapáti
Kisapostag
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbabot
Kisbágyon
Kisbajcs
Kisbajom
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbodak
Kisbucsa
Kisbudmér
Kiscsécs
Kiscsehi
Kiscsõsz
Kisdér
Kisdobsza
Kisdombegyház
Kisdorog
Kisecset
Kisfalud
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Kisfüzes
Kisgörbõ
Kisgyalán
Kisgyõr
Kishajmás
Kisharsány
Kishartyán
Kisherend
Kishódos
Kishuta
Kisigmánd
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kiskinizs
Kiskorpád
Kiskunlacháza
Kiskutas
Kisláng
Kisléta
Kislippó
Kislõd
Kismányok
Kismarja
Kismaros
Kisnamény
Kisnána
Kisnémedi
Kisnyárád
Kispalád
Kispáli
Kispirit
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissikátor
Kissomlyó
Kistamási
Kistapolca
Kistokaj
Kistolmács
Kistormás
Kistótfalu
Kisunyom
Kisvarsány
Kisvásárhely
Kisvaszar
Kisvejke
Kiszombor
Kiszsidány
Kisszállás
Kisszékely
Kisszekeres
Kisszentmárton
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Kissziget
Kisszõlõs
Klárafalva
Kocs
Kocsér
Kocsola
Kocsord
Kóka
Kokad
Kolontár
Komjáti
Komlódtótfalu
Komlósd
Komlóska
Komoró
Kompolt
Kondó
Kondorfa
Kondoros
Kóny
Konyár
Kópháza
Koppányszántó
Korlát
Koroncó
Kórós
Kosd
Kóspallag
Kótaj
Kovácshida
Kovácsszénája
Kovácsvágás
Kozárd
Kozmadombja
Köblény
Köcsk
Kökény
Kõkút
Kölcse
Kölesd
Kölked
Kömlõ
Kömlõd
Kömörõ
Kömpöc
Környe
Köröm
Kõröshegy
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Kõröstetétlen
Körösújfalu
Körösszakál
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Körösszegapáti
Kõszárhegy
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Kötcse
Kötegyán
Kõtelek
Kõvágóörs
Kõvágószõlõs
Kõvágótöttös
Kövegy
Köveskál
Krasznokvajda
Kulcs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaja
Kunbaracs
Kuncsorba
Kunfehértó
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszállás
Kunsziget
Kup
Kupa
Kurd
Kurityán
Kustánszeg
Kutas
Kutasó
Kübekháza
Külsõsárd
Külsõvat
Küngös
Lábod
Lácacséke
Lad
Ladánybene
Ládbesenyõ
Lajoskomárom
Lak
Lakhegy
Lakitelek
Lakócsa
Lánycsók
Lápafõ
Lapáncsa
Laskod
Lasztonya
Látrány
Lázi
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Leányvár
Lébény
Legénd
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lengyel
Lepsény
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Lickóvadamos
Liget
Ligetfalva
Lipót
Lippó
Liptód
Lispeszentadorján
Liszó
Litér
Litka
Litke
Lócs
Lókút
Lónya
Lórév
Lothárd
Lovas
Lovasberény
Lovászhetény
Lovászi
Lovászpatona
Lõkösháza
Lövõ
Lövõpetri
Lucfalva
Ludányhalászi
Ludas
Lukácsháza
Lulla
Lúzsok
Mád
Madaras
Madocsa
Maglóca
Magosliget
Magy
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Magyaralmás
Magyaratád
Magyarbánhegyes
Magyarbóly
Magyarcsanád
Magyardombegyház
Magyaregregy
Magyaregres
Magyarföld
Magyargéc
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarhomorog
Magyarkeresztúr
Magyarkeszi
Magyarlak
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarnádalja
Magyarnándor
Magyarpolány
Magyarsarlós
Magyarszecsõd
Magyarszék
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Magyarszombatfa
Magyartelek
Majs
Makád
Makkoshotyka
Maklár
Malomsok
Mályi
Mályinka
Mánd
Mánfa
Mány
Maráza
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd
Márianosztra
Markaz
Márkháza
Márkó
Markóc
Markotabödöge
Maróc
Marócsa
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Márok
Márokföld
Márokpapi
Maroslele
Mártély
Martonfa
Martonyi
Mátételke
Mátraballa
Mátraderecske
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszentimre
Mátraszõlõs
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátyásdomb
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mecsér
Medgyesbodzás
Medina
Megyaszó
Megyehíd
Megyer
Meggyeskovácsi
Méhkerék
Méhtelek
Mekényes
Mencshely
Mende
Méra
Merenye
Mérges
Mérk
Mernye
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mesterszállás
Meszes
Meszlen
Mesztegnyõ
Mezõcsokonya
Mezõd
Mezõfalva
Mezõgyán
Mezõhék
Mezõkomárom
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Mezõladány
Mezõlak
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Mezõörs
Mezõpeterd
Mezõsas
Mezõszemere
Mezõszentgyörgy
Mezõszilas
Mezõtárkány
Mezõzombor
Miháld
Mihályfa
Mihálygerge
Mihályháza
Mihályi
Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikepércs
Miklósi
Mikófalva
Mikóháza
Mikosszéplak
Milejszeg
Milota
Mindszentgodisa
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Miszla
Mocsa
Mogyorósbánya
Mogyoróska
Moha
Mohora
Molnári
Molnaszecsõd
Molvány
Monaj
Monok
Monorierdõ
Mónosbél
Monostorapáti
Monostorpályi
Monoszló
Monyoród
Mórágy
Móricgát
Mórichida
Mosdós
Mosonszentmiklós
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Mosonszolnok
Mosonudvar
Mozsgó
Mõcsény
Mucsfa
Mucsi
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Murga
Murony
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádasdladány
Nágocs
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagyar
Nagybajcs
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagybarca
Nagybárkány
Nagyberény
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagybudmér
Nagycenk
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagycserkesz
Nagydém
Nagydobos
Nagydobsza
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
Nagyfüged
Nagygeresd
Nagygörbõ
Nagygyimót
Nagyhajmás
Nagyharsány
Nagyhegyes
Nagyhódos
Nagyhuta
Nagyigmánd
Nagyiván
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Nagykamarás
Nagykapornak
Nagykarácsony
Nagykereki
Nagykeresztúr
Nagykinizs
Nagykónyi
Nagykorpád
Nagykozár
Nagykökényes
Nagykölked
Nagykörû
Nagykutas
Nagylak
Nagylengyel
Nagylóc
Nagylók
Nagylózs
Nagymágocs
Nagymizdó
Nagynyárád
Nagyoroszi
Nagypáli
Nagypall
Nagypeterd
Nagypirit
Nagyrábé
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagyszakácsi
Nagyszékely
Nagyszekeres
Nagyszénás
Nagyszentjános
Nagyszokoly
Nagytálya
Nagytevel
Nagytilaj
Nagytótfalu
Nagytõke
Nagyút
Nagyvarsány
Nagyváty
Nagyvázsony
Nagyvejke
Nagyveleg
Nagyvenyim
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Nagyvisnyó
Nak
Napkor
Nárai
Narda
Naszály
Négyes
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesbikk
Nemesborzova
Nemesbõd
Nemesbük
Nemescsó
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshany
Nemeshetés
Nemeske
Nemeskér
Nemeskeresztúr
Nemeskisfalud
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesmedves
Nemesnádudvar
Nemesnép
Nemespátró
Nemesrádó
Nemesrempehollós
Nemessándorháza
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Németbánya
Németfalu
Németkér
Nemti
Neszmély
Nézsa
Nick
Nikla
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
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Nóráp
Noszlop
Noszvaj
Nova
Novaj
Novajidrány
Nõtincs
Nyalka
Nyárád
Nyáregyháza
Nyárlõrinc
Nyársapát
Nyésta
Nyim
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyirád
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíri
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövõ
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Nyomár
Nyõgér
Nyugotszenterzsébet
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Ócsárd
Ófalu
Ófehértó
Óföldeák
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Óhíd
Okány
Okorág
Okorvölgy
Olasz
Olaszfa
Olaszfalu
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ólmod
Oltárc
Onga
Ónod
Ópályi
Ópusztaszer
Orbányosfa
Orci
Ordacsehi
Ordas
Orfalu
Orfû
Orgovány
Ormándlak
Ormosbánya
Oroszi
Oroszló
Orosztony
Ortaháza
Osli
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszkó
Oszlár
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ozora
Öcs
Õcsény
Öcsöd
Ököritófülpös
Ölbõ
Ömböly
Õr
Öregcsertõ
Öreglak
Õrhalom
Õrimagyarósd
Örményes
Örménykút
Õrtilos
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Örvényes
Õsagárd
Õsi
Öskü
Öttevény
Öttömös
Ötvöskónyi
Pácin
Pácsony
Padár
Páhi
Páka
Pakod
Pákozd
Palé
Pálfa
Pálfiszeg
Páli
Palkonya
Pálmajor
Pálmonostora
Pálosvörösmart
Palotabozsok
Palotás
Paloznak
Pamlény
Pamuk
Pánd
Pankasz
Pányok
Panyola
Pap
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Papkeszi
Pápoc
Papos
Páprád
Parád
Parádsasvár
Parasznya
Pári
Paszab
Pásztori
Pat
Patak
Patalom
Patapoklosi
Patca
Pátka
Patosfa
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Pátroha
Patvarc
Pátyod
Pázmánd
Pázmándfalu
Pecöl
Pécsbagota
Pécsdevecser
Pécsely
Pécsudvard
Pellérd
Pély
Penc
Penészlek
Pénzesgyõr
Penyige
Pér
Pere
Perecse
Pereked
Perenye
Peresznye
Pereszteg
Perkáta
Perkupa
Perõcsény
Peterd
Péterhida
Péteri
Pétfürdõ
Pethõhenye
Petneháza
Petõfibánya
Petõfiszállás
Petõháza
Petõmihályfa
Petrikeresztúr
Petrivente
Pettend
Piliny
Piliscsév
Pilismarót
Pincehely
Pinkamindszent
Pinnye
Piricse
Pirtó
Piskó
Pitvaros
Pócsa
Pocsaj
Pócspetri
Pogány
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Pogányszentpéter
Pókaszepetk
Polány
Porcsalma
Pornóapáti
Poroszló
Porpác
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pórszombat
Porva
Pósfa
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefõ
Pörböly
Pördefölde
Pötréte
Prügy
Pula
Pusztaapáti
Pusztaberki
Pusztacsalád
Pusztacsó
Pusztadobos
Pusztaederics
Pusztafalu
Pusztaföldvár
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamagyaród
Pusztamérges
Pusztamiske
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaradvány
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztaszer
Pusztavacs
Pusztavám
Püski
Püspökhatvan
Püspökmolnári
Püspökszilágy
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rábakecöl
Rábapatona
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Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábatöttös
Rábcakapi
Ráckeresztúr
Rád
Rádfalva
Rádóckölked
Radostyán
Ragály
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rákóczibánya
Rákócziújfalu
Ráksi
Ramocsa
Ramocsaháza
Rápolt
Raposka
Rásonysápberencs
Rátka
Rátót
Ravazd
Recsk
Réde
Rédics
Regéc
Regenye
Regöly
Rém
Répáshuta
Répceszemere
Répceszentgyörgy
Répcevis
Resznek
Rétalap
Rétközberencs
Révfülöp
Révleányvár
Rezi
Ricse
Rigács
Rigyác
Rimóc
Rinyabesenyõ
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
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Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Románd
Romhány
Romonya
Rózsafa
Rozsály
Rózsaszentmárton
Röjtökmuzsaj
Rönök
Röszke
Rudolftelep
Rum
Ruzsa
Ságújfalu
Ságvár
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóhídvég
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajónémeti
Sajóörös
Sajópálfala
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószöged
Sajóvámos
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salköveskút
Salomvár
Sály
Sámod
Sámsonháza
Sand
Sántos
Sáp
Sáránd
Sárazsadány
Sáregres
Sárfimizdó
Sárhida
Sárisáp
Sarkadkeresztúr
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Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sármellék
Sárok
Sárosd
Sárpilis
Sárrétudvari
Sarród
Sárszentágota
Sárszentlõrinc
Sárszentmihály
Sarud
Sáska
Sáta
Sátorhely
Sávoly
Sé
Segesd
Selyeb
Semjén
Semjénháza
Sénye
Sényõ
Seregélyes
Serényfalva
Sérsekszõlõs
Sikátor
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sima
Simaság
Simonfa
Sióagárd
Siójut
Sirok
Sitke
Sobor
Sokorópátka
Soltszentimre
Sóly
Som
Somberek
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Somodor
Somogyacsa
Somogyapáti
Somogyaracs
Somogyaszaló
Somogybabod
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Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyjád
Somogymeggyes
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyviszló
Somogyzsitfa
Somoskõújfalu
Sonkád
Soponya
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sormás
Sorokpolány
Sóshartyán
Sóstófalva
Sósvertike
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Súr
Surd
Sükösd
Sümegcsehi
Sümegprága
Süttõ
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Szabadhídvég
Szabadi
Szabadkígyós
Szabadszentkirály
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Szabás
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szágy
Szajk
Szajla
Szajol
Szakácsi
Szakadát
Szakáld
Szakály
Szakcs
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szakonyfalu
Szákszend
Szalafõ
Szalánta
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szálka
Szalkszentmárton
Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szanda
Szank
Szántód
Szany
Szápár
Szaporca
Szár
Szárász
Szárazd
Szárföld
Szárliget
Szarvasgede
Szarvaskend
Szarvaskõ
Szászberek
Szászfa
Szászvár
Szatmárcseke
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Szátok
Szatta
Szatymaz
Szava
Szebény
Szécsénke
Szécsényfelfalu
Szécsisziget
Szederkény
Szedres
Szegerdõ
Szegi
Szegilong
Szegvár
Székely
Székelyszabar
Székkutas
Szeleste
Szelevény
Szellõ
Szemely
Szemenye
Szemere
Szendehely
Szendrõlád
Szenna
Szenta
Szentantalfa
Szentbalázs
Szentbékkálla
Szentborbás
Szentdénes
Szentdomonkos
Szente
Szentegát
Szentgál
Szentgáloskér
Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvölgy
Szentimrefalva
Szentistván
Szentistvánbaksa
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirály
Szentkirályszabadja
Szentkozmadombja
Szentlászló
Szentliszló
Szentlõrinckáta
Szentmargitfalva
Szentmártonkáta
Szentpéterfa
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Szentpéterfölde
Szentpéterszeg
Szentpéterúr
Szenyér
Szepetnek
Szerecseny
Szeremle
Szerep
Szergény
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szigliget
Szihalom
Szijártóháza
Szil
Szilágy
Szilaspogony
Szilsárkány
Szilvágy
Szilvás
Szilvásvárad
Szilvásszentmárton
Szin
Szinpetri
Szirák
Szirmabesenyõ
Szokolya
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szorgalmatos
Szorosad
Szõc
Szõce
Szögliget
Szõke
Szõkéd
Szõkedencs
Szõlõsardó
Szõlõsgyörök
Szörény
Szúcs
Szuha
Szuhafõ
Szuhakálló
Szuhogy
Szulimán
Szulok
Szurdokpüspöki
Szûcsi
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Szügy
Szûr
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tác
Tagyon
Takácsi
Tákos
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Taliándörögd
Tállya
Tanakajd
Táp
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószentmárton
Tápiószõlõs
Táplánszentkereszt
Tapsony
Tápszentmiklós
Tar
Tarany
Tarcal
Tard
Tardona
Tardos
Tarhos
Tarján
Tarjánpuszta
Tárkány
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tárnokréti
Tarpa
Tarrós
Táska
Tass
Taszár
Tataháza
Tatárszentgyörgy
Tázlár
Tekenye
Tékes
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Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Telkibánya
Tengelic
Tengeri
Tengõd
Tenk
Tényõ
Tépe
Terem
Terény
Tereske
Teresztenye
Terpes
Tés
Tésa
Tésenfa
Téseny
Teskánd
Tetétlen
Tevel
Tibolddaróc
Tiborszállás
Tihany
Tikos
Tilaj
Timár
Tiszaadony
Tiszaalpár
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabõ
Tiszabura
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszagyenda
Tiszagyulaháza
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszajenõ
Tiszakanyár
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
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Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszapalkonya
Tiszapüspöki
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszasziget
Tiszaszõlõs
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszatenyõ
Tiszaug
Tiszavalk
Tiszavárkony
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tóalmás
Tófalu
Tófej
Tófû
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tolcsva
Told
Tolmács
Tolnanémedi
Tomajmonostora
Tomor
Tompaládony
Tordas
Tormafölde
Tormás
Tormásliget
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyiszentmiklós
Tornyosnémeti
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Tornyospálca
Torony
Torvaj
Tószeg
Tótszentgyörgy
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Töltéstava
Tömörd
Tömörkény
Törökkoppány
Törtel
Töttös
Trizs
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrony
Túrricse
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Tyukod
Udvar
Udvari
Ugod
Újbarok
Újcsanálos
Újdombrád
Újhartyán
Újiráz
Újireg
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
Újlõrincfalva
Újpetre
Újrónafõ
Újsolt
Újszalonta
Újszentiván
Újszentmargita
Újszilvás
Újtelek
Újtikos
Újudvar
Újvárfalva
Ukk
Und
Úny
Uppony
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Ura
Uraiújfalu
Úrhida
Úri
Úrkút
Uszka
Uszód
Uzsa
Üllés
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Vadna
Vadosfa
Vág
Vágáshuta
Vajdácska
Vajszló
Vajta
Vál
Valkó
Valkonya
Vállaj
Vállus
Vámosatya
Vámoscsalád
Vámosgyörk
Vámosmikola
Vámosoroszi
Vámosújfalu
Vámosszabadi
Váncsod
Vanyarc
Vanyola
Várad
Váralja
Varászló
Váraszó
Várbalog
Varbó
Varbóc
Várda
Várdomb
Várfölde
Varga
Várgesztes
Várkeszõ
Várong
Városföld
Városlõd
Varsád
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Varsány
Várvölgy
Vasad
Vasalja
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vásárosfalu
Vásárosmiske
Vasasszonyfa
Vasboldogasszony
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vaskeresztes
Vaskút
Vasmegyer
Vaspör
Vassurány
Vaszar
Vászoly
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vasszilvágy
Vát
Vatta
Vázsnok
Vécs
Végegyháza
Vejti
Vékény
Vekerd
Velem
Velemér
Velény
Véménd
Vének
Vereb
Verõce
Verpelét
Verseg
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vérteskethely
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszõlõs
Vése
Veszkény
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Veszprémvarsány
Vezseny
Vid
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Vigántpetend
Villánykövesd
Vilmány
Vilonya
Vilyvitány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Visnye
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Viszló
Visznek
Vitnyéd
Vízvár
Vizslás
Vizsoly
Vokány
Vonyarcvashegy
Vöckönd
Völcsej
Vönöck
Vöröstó
Vörs
Zabar
Zádor
Zádorfalva
Zagyvarékas
Zagyvaszántó
Zajk
Zajta
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zala
Zalaapáti
Zalabaksa
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalacséb
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalahaláp
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakomár
Zalaköveskút
Zalameggyes
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Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zaláta
Zalatárnok
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zámoly
Zánka
Zaránk
Závod
Zebecke
Zebegény
Zemplénagárd
Zengõvárkony
Zichyújfalu
Zics
Ziliz
Zimány
Zók
Zomba
Zubogy
Zsadány
Zsáka
Zsámbok
Zsana
Zsarolyán
Zsebeháza
Zsédeny
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Zsennye
Zsira
Zsombó
Zsujta
Zsurk
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A vidékfejlesztési miniszter 34/2011. (IV. 28.) VM rendelete
a halkeltetõ állomások üzemeltetésérõl, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag
felajánlásáról, értékesítésérõl

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 10. és 14. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) és 
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az ideiglenesen elismert és az elismert tenyésztõ szervezet (a továbbiakban együtt: tenyésztõ
szervezet) által fenntartott halfajtákkal végzett keltetési tevékenységre, valamint e halfajták tenyészhalainak és
szaporítóanyagának felajánlására, továbbá forgalmazására terjed ki, kivéve, ha a szaporítóanyagot, illetve
tenyészhalat kizárólag saját felhasználásra, vagy nevelésre állítják elõ, vagy azzal köztenyésztést nem végeznek.

2. § E rendelet alkalmazásában:
a) eredetigazolás: az üzemeltetõ által kiállított, a halkeltetõ állomásról származó haltétel eredetét igazoló okirat;
b) haltétel: azonos fajú, azonos fajtájú, azonos korosztályú halak azon csoportja, mely értékesítése, illetve szállítása

egy szállítóeszközön azonos idõben történik;
c) tenyészhal: a tenyésztõ szervezet által fenntartott halfajtához tartozó tenyészállat (beleértve lárva, elõnevelt

ivadék, ivadéknövendék);
d) üzemeltetõ: az a természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági

társaság, aki, vagy amely a halkeltetõ állomás üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelõs.

3. § (1) A halkeltetõ állomásnak a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszerérõl szóló jogszabály szerinti tenyészetkóddal kell rendelkeznie.

(2) A halkeltetési tevékenységet irányító személynek
a) szakirányú felsõfokú végzettséggel,
b) legalább szakirányú Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítéssel,vagy
c) az Országos Képzési jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet hatálybalépését megelõzõen megszerzett, az

a) vagy b) pontban szereplõ szakképesítéssel egyenértékû szakképesítéssel, továbbá legalább 3 év halkeltetõi
szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, amelyet az adott halfajta tenyésztõ szervezete igazol.

4. § (1) Az üzemeltetési engedély iránti kérelmet a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által
rendszeresített, és az MgSzH honlapján közzétett formanyomtatványon, a halkeltetõ állomás üzemeltetõjének a
halkeltetõ állomás helye szerint illetékes kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveihez kell benyújtania.

(2) A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon
túl – tartalmaznia kell
a) a halkeltetõ állomás címét, telefonos elérhetõségét;
b) a halkeltetési tevékenységet irányító személy szakképesítésének megnevezését;
c) a halkeltetõ és lárvatartó edények számát és ûrméretét, valamint az évente átlagosan kibocsátott lárva tervezett

mennyiségét;
d) a keltetni kívánt halfajok fajtájának megnevezését.

(3) A kérelemhez csatolni kell a halkeltetési tevékenységet irányító személy szakképesítésérõl szóló dokumentumok
hiteles másolatát.

5. § (1) A tevékenységi kör vagy az üzemeltetési engedély feltételeiben bekövetkezett változás esetén a változás
bekövetkeztétõl számított harminc napon belül az üzemeltetési engedély módosítását kell kérni a kormányhivatalok
mezõgazdasági szakigazgatási szerveitõl.

(2) Az üzemeltetés megszûnését a megszûnés napjától számított harminc napon belül be kell jelenteni a
kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveihez.

6. § (1) A halkeltetõ állomás halkeltetési tevékenységérõl – kétpéldányos, sorszámozott lapokból álló – halkeltetési naplót kell
naprakészen vezetni.
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(2) A halkeltetési napló tartalmazza
a) a halkeltetõ állomás tenyészetkódját;
b) az ikrás és tejes tenyészhalak keltetõbe történõ beszállításának idõpontját és darabszámát;
c) a tenyészhalak fajtamegjelölését a tenyésztõ szervezeti és fajtaelismerés rendjérõl szóló jogszabályban foglalt

adattartalmú, az érintett tenyésztõ szervezet által kiállított származási igazolás (a továbbiakban: származási
igazolás) alapján;

d) a keltetõbe beszállított ikrásokból a lefejt ikrások százalékos arányát;
e) a lefejt és termékenyített ikra mennyiségét kilogrammban;
f) a termékenyülési százalékot;
g) a kelés idõpontját;
h) a keltetõbõl kiadott lárva mennyiségét (darab) és a kiadás idõpontját, valamint
i) eladás esetén a vevõ részére átadott mellékelt eredetigazolások sorszámát.

(3) A halkeltetési napló másodpéldányát az adott évi utolsó keléstõl számított 30 napon belül az MgSzH-nak meg kell
küldeni.

7. § (1) Az üzemeltetõ köteles az eladott haltétel kísérõ dokumentumaként a Melléklet szerinti eredetigazolást a vevõnek
átadni.

(2) Az eredetigazolás tartalmazza
a) az eredetigazolás sorszámát;
b) az eredetigazolás kiállításának helyét és idejét;
c) az eredetigazolást kiállító személy nevét és sajátkezû aláírását;
d) az üzemeltetõ nevét és címét, valamint bélyegzõlenyomatát;
e) a halkeltetõ állomás tenyészetkódját;
f) a hal faj és fajta megnevezését, keresztezett állományú haltétel esetében a keresztezés tényét;
g) a haltétel kelésének dátumát;
h) a haltétel nagyságát (halivadék mennyiségét);
i) a haltétel (halivadék) szüleinek azonosítóját (származási igazolásuk sorszámát), valamint
j) a vevõ tenyészetkódját, nevét és címét, illetve tenyészetkód hiányában a vevõ nevét és címét.

(3) Az eredetigazolást három példányban kell kiállítani, melybõl az elsõ példányt az üzemeltetõ köteles legalább öt évig
megõrizni, a második példányt a 6. § (3) bekezdésben foglalt határidõig az MgSzH-nak kell megküldeni, a harmadik
példány pedig a haltételt kíséri. Az eredetigazolás megsemmisülése vagy elvesztése esetén az üzemeltetõ a vevõ
írásbeli kérelmére és költségére másodlatot ad ki. A másodlaton fel kell tüntetni a „MÁSODLAT” feliratot, valamint a
másodlat sorszámát.

8. § (1) A tenyésztésre alkalmas tenyészhalakat a származást és a fajtát azonosító csoportos, vagy egyedi jelöléssel kell ellátni.
(2) Tenyészhal elõállításra kizárólag törzskönyvben vagy tenyésztési fõkönyvben szereplõ, származási igazolással

rendelkezõ szülõk használhatók.
(3) Halszaporításra kizárólag származási igazolással rendelkezõ tenyészhalak használhatóak.

9. § Az MgSzH az üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ halkeltetõ állomások listáját saját honlapján közzéteszi.

10. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba, e rendelet elõírásait a rendelet hatályba lépését követõen indult és
megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a halkeltetõ állomás üzemeltetésének engedélyezésérõl és mûködésének szabályozásáról szóló
41/1994. (VI. 28.) FM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 34/2011. (IV. 28.) VM rendelethez

EREDETIGAZOLÁS

Sorszám: ……év /…….

ELADÓ

Halkeltetõ állomás üzemeltetõjének neve:
Üzemeltetõ címe:
Halkeltetõ állomás tenyészetkódja:

HALTÉTEL

Faj és fajta megnevezése (keresztezett állományú
haltétel esetében a keresztezés ténye):
Kelés dátuma:
Haltétel nagysága (halivadék mennyisége) (db):
Haltétel (halivadék) szüleinek azonosítója (a származási
igazolás sorszáma):

VEVÕ

A vevõ tenyészetkódja:
A vevõ neve:
A vevõ címe:

Az eredetigazolást három példányban kell kiállítani, melybõl az elsõ példányt az üzemeltetõ köteles legalább öt évig
megõrizni, a második példányt a halkeltetõ állomások üzemeltetésérõl, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag
felajánlásáról, értékesítésérõl szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet 6. § (3) bekezdésben foglalt határidõig az MgSzH-nak
kell megküldeni, a harmadik példány pedig a haltételt kíséri

Kelt: ......................................, 20............. hó .............. napján

P.H.

............................................................
(kiállító sajátkezû aláírása)
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 24/2011. (IV. 28.) OGY határozata
Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi jogát az Esztergomi Városi Bíróság
3. B. 113/2011/2. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Móring József Attila s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 25/2011. (IV. 28.) OGY határozata
dr. Staudt Gábor országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Staudt Gábor országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Legfõbb Ügyész
KF. 9907/2010/2-I. számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Móring József Attila s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

 * A határozatot az Országgyûlés a 2011. április 26-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2011. április 26-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1113/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzõkönyv felelõsségrõl és jogorvoslatról szóló
Nagoya–Kuala Lumpur Kiegészítõ Jegyzõkönyve szövegének végleges megállapításáról

A Kormány
1. egyetért a Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzõkönyv felelõsségrõl és jogorvoslatról szóló Nagoya–Kuala

Lumpur Kiegészítõ Jegyzõkönyvének (a továbbiakban: Kiegészítõ Jegyzõkönyv) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Kiegészítõ Jegyzõkönyv bemutatott szövegének

– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Kiegészítõ Jegyzõkönyv szövege végleges megállapításához szükséges

meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Kiegészítõ Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Kiegészítõ Jegyzõkönyv

szövegének végleges megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ haladéktalan benyújtását.
A törvényjavaslat elõadójának a Kormány a vidékfejlesztési minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1114/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
Magyarország Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggõ
további feladatokról

A Kormány
1. megerõsíti, hogy az 1250/2010. (XI. 19.) Korm. határozatban elfogadott módon, az Európa 2020 Stratégia kiemelt

céljainak eléréséhez nemzeti vállalásként a következõ számszerû célkitûzések teljesítését vállalja 2020-ig:
–  a 20–64 éves népesség foglalkoztatási rátája 75 százalékra nõ;
– a kutatás-fejlesztési ráfordítások szintje a bruttó hazai termék 1,8 százalékára nõ;
– a megújuló energiaforrások részaránya az energiafelhasználáson belül 14,6 százalékra nõ, a teljes

energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék, az üvegházhatású gázok kibocsátása az Európai Unió
emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül a 2005. évi szinthez képest legfeljebb 10 százalékkal nõ;

– a felsõfokú vagy annak megfelelõ végzettséggel rendelkezõk aránya a 30–34 éves népességen belül
30,3 százalékra nõ, az oktatásban, képzésben nem részesülõ, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel
rendelkezõk aránya a 18–24 éves népességen belül 10 százalékra csökken;

– a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élõ népesség aránya 5 százalékponttal csökken;
2. jóváhagyja a számára bemutatott Nemzeti Reform Programot, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a

Nemzeti Reform Programot az Európai Bizottság számára küldje meg;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával folyamatosan kövesse nyomon a
Nemzeti Reform Program végrehajtását és 2011 folyamán két jelentésben tájékoztassa a Kormányt a végrehajtás
helyzetérõl.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. július 15. és december 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1115/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló
1015/2011. (I. 19.) Korm. határozat módosításáról

1. A Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 1015/2011. (I. 19.)
Korm. határozat 1. mellékletének a „2. Prioritás: A támogatások minõségi felhasználásához szükséges eszközrendszer”
részében a „II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)” táblázat „2.1.4 A (lehetséges)
kedvezményezetteket támogató, helyi elérhetõségû tanácsadói hálózat mûködtetése a minõségi projektek
elõkészítése és megvalósítása érdekében” konstrukció „Kedvezményezettek köre” oszlop alatti szövege a „Széchenyi
Programiroda Nonprofit Kft.” szövegrésszel egészül ki.

2. E határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1116/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

A Kormány
1. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert a miniszteri szintre telepített közigazgatási hatósági, szakhatósági

hatáskörökre vonatkozó hatályos szabályozási környezet felülvizsgálatára vonatkozó módszertani útmutató
kidolgozására, amely kiterjed annak a vizsgálatára, hogy
a) mi indokolja a hatáskör miniszterhez telepítését,
b) lehetséges-e központi hatóság létrehozása az adott hatáskör ellátására vagy már mûködõ hatósághoz való

feladatátszervezés,
c) uniós jogi, nemzetközi jogi érintettség esetén milyen jogi-szervezeti megoldások lehetségesek nemzeti jogi

hatáskörben az uniós, illetve a nemzetközi jog sérelme nélkül;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2011. április 30.

2. felhívja a minisztereket, hogy az 1. pont szerinti módszertani útmutató alapján a közigazgatási és igazságügyi
miniszter koordinációjával mérjék fel és vizsgálják felül a rájuk telepített hatósági, szakhatósági hatásköröket és ennek
eredményérõl – minden szükséges adat, információ szolgáltatása mellett – tájékoztassák a közigazgatási és
igazságügyi minisztert;

Felelõs: minden miniszter
a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve

Határidõ: 2011. május 20.
3. felhívja az érintett minisztereket, hogy a közigazgatási hatósági és szakhatósági hatáskörök miniszterhez

telepítésének a felülvizsgálata alapján szükségessé váló
a) törvényi és kormányrendeleti szintû módosításokra tegyenek szövegszerû javaslatot és a közigazgatási és

igazságügyi minisztert, hogy ennek alapján készítse elõ a szükséges elõterjesztéseket,
b) miniszteri rendeleti szintû módosításokat – a vonatkozó kormányzati döntéseknek megfelelõen – készítsék elõ a

közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinációja mellett.
Felelõs: a) közigazgatási és igazságügyi miniszter, az érintett miniszterekkel együttmûködve

b) érintett miniszterek a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinációja mellett
Határidõ: 2011. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1117/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapító tevékenységéhez kapcsolódó
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány 
1.  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 20. § (6) bekezdése alapján a Magyar

Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. melléklet XLII. fejezet 35. cím
1. alcímében „8. Fegyveres állományúak nyugellátás megállapításának feladat átadása” elnevezéssel új
jogcímcsoportot hoz létre;

2.  az Áht. 27. § (1) bekezdése alapján a Kvt. 1. melléklet XIV. fejezet 5. cím, XIV. fejezet 7. cím, XIV. fejezet 8. cím, XIV. fejezet 
9. cím, XIV. fejezet 12. cím és a Kvt. 1. melléklet XVI. fejezet 1. cím terhére, a Kvt. 1. melléklet XLII. fejezet 35. cím 1. alcím
8. jogcímcsoport javára 61,5 millió forintot átcsoportosít az 1. melléklet szerint. 

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1117/2011. (IV. 28.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 

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
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés végrehajtás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –2,9 –1,0

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

–0,8 –0,3

3 Dologi kiadások –0,6 –0,1

001580 7 Rendõrség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –29,7 –9,7

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

–7,6 –2,5

3 Dologi kiadások –3,3 –0,7

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –2,9 –1,0

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

–0,8 –0,3

3 Dologi kiadások –0,6 –0,1

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –2,9 –1,0

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

–0,8 –0,3
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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.-
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KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)
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kezõ
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áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
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rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

3 Dologi kiadások –0,6 –0,1

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –2,9 –1,0

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

–0,8 –0,3

3 Dologi kiadások –0,6 –0,1

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások –2,6 –0,9

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

–0,7 –0,2

3 Dologi kiadások –0,4 –0,1

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 

35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

300991 8 Fegyveres állományúak nyugellátás
megállapításának feladat átadása

61,5 19,7

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
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BEVÉTELEK
A módosítás
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Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
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egyedi
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Jog-
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szám
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áthúzódó
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elrendelõ
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száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés végrehajtás –4,3 –1,4 

001580 7 Rendõrség –40,6 –12,9 

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal –4,3 –1,4 

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat –4,3 –1,4 

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság –4,3 –1,4 

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása –3,7 –1,2 

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra 17

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/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 61,5 61,5
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1118/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá
történõ átalakításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal 
és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján a következõk szerint
határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással történõ megszüntetését arra
hivatkozással, hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami
tulajdoni részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ, jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit
gazdasági társaságot kíván alapítani.

2. A Kormány
a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a közigazgatási és igazságügyi miniszternek az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, az MNV Zrt.-hez benyújtott kérelme alapján
gondoskodjon az 1. pont szerinti, a Közalapítvány általános jogutódjaként mûködõ Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl, valamint a közigazgatási és igazságügyi
miniszter részére az ehhez szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a közigazgatási és igazságügyi
miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás
megkötésérõl;

b) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében annak feladatait a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében a Közalapítvány vagyoni jogai és a
megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
vagyonává váló volt közalapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Közalapítvány célja szerinti tevékenységre
fordítható, és a társaság megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;

c) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány bírósági
nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú
Nonprofit Kft.-re átszálló közalapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Közalapítvány céljait
megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

3. A Kormány
a) felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a 2006. évi LXV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján,

a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának cégbírósági kezdeményezésével
egyidejûleg, az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje
kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében
eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen a Közalapítványhoz vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban közremûködõ személyek kijelölése és a
Közalapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása érdekében;

c) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával
mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolóját.
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Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását követõen azonnal

4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban
foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs:  közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:  a bírósági törlést követõen azonnal

5. A Kormány megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a stratégiai partnerség jegyében megállapodjon
a Magyar Tudományos Akadémia elnökével a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott
feladatok vonatkozásában – különös tekintettel a megszüntetésre kerülõ Közalapítvány intézeteire – a Kormány és a
Magyar Tudományos Akadémia közötti stratégiai együttmûködésrõl és a feladatmegosztás módjáról.

Felelõs:  közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:  azonnal

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a Magyar Termelékenységi Központ Közalapítvány megszüntetésérõl és tevékenységének más szervezeti keretek

között történõ folytatásáról szóló 2203/2004. (VIII. 23.) Korm. határozat,
b) a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány közalapítvánnyá történõ átalakításáról és a Magyar Termelékenységi 

Központ Közalapítvány megszüntetésével és tevékenységének más szervezeti keretek között történõ
folytatásáról szóló 2203/2004. (VIII. 23.) Korm. határozat módosításáról szóló 1032/2005. (IV. 4.) Korm. határozat,

c) a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1017/2006. (II. 15.) Korm.
határozat, továbbá

d) a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1079/2007. (X. 10.)
Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1119/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
„Az építés fejlõdéséért” Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ
átalakításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, valamint a Kormány által alapított
közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján
meghozza a következõ határozatát:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy „Az
építés fejlõdéséért” Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) állami alapítójaként a nemzetgazdasági miniszter (a
továbbiakban: Alapító) az Alapítvány jogutódlással történõ megszüntetését kezdeményezze arra hivatkozással, hogy
az alapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami tulajdoni részesedés
biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ, jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit gazdasági társaságot
kíván alapítani.

2. A Kormány
a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a nemzetgazdasági miniszternek az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, MNV Zrt.-hez benyújtott kérelme alapján
gondoskodjon az 1. pont szerinti, az Alapítvány általános jogutódjaként mûködõ Építés Fejlõdéséért Közhasznú
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Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a nemzetgazdasági miniszter részére az ehhez szükséges
meghatalmazás kiadásáról, továbbá a nemzetgazdasági miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl;

b) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében annak feladatait az Építés
Fejlõdéséért Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében az Alapítvány vagyoni jogai és a
megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei az Építés Fejlõdéséért
Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; az Építés Fejlõdéséért Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává váló volt
alapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Alapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság
megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásból
való törlésének napjával azonos fordulónapon, az Építés Fejlõdéséért Közhasznú Nonprofit Kft.-re átszálló
alapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Alapítvány céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés
nélkül, folyamatosan biztosítható legyen az Építés Fejlõdéséért Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal
3. A Kormány

a) felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával, a
2006. évi LXV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján, az Építés Fejlõdéséért Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának 
cégbírósági kezdeményezésével egyidejûleg az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál az Alapítvány
megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ
kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen
az Alapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban
közremûködõ személyek kijelölése és az Alapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése
szerinti, az Építés Fejlõdéséért Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása érdekében;

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal az Alapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolóját.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását követõen azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban foglalt
intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök
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A Kormány 1120/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány közhasznú nonprofit
gazdasági társasággá történõ átalakításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, valamint a Kormány által alapított
közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján
meghozza a következõ határozatát:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy az
Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) állami alapítójaként
a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: Alapító) az Alapítvány jogutódlással történõ megszüntetését
kezdeményezze arra hivatkozással, hogy az alapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására
többségi állami tulajdoni részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ, jogi személyiséggel rendelkezõ
nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani.

2. A Kormány
a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az 1. pont szerinti, az Alapítvány
általános jogutódjaként mûködõ Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Közhasznú Nonprofit
Kft. megalapításáról;

b) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében annak feladatait az Épület- és
Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében az
Alapítvány vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló
kötelezettségei az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak
át; az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává váló volt
alapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Alapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság
megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásból
való törlésének napjával azonos fordulónapon, az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F
Közhasznú Nonprofit Kft.-re átszálló alapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Alapítvány céljait
megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen az Épület- és
Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

3. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával, a

2006. évi LXV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján, az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F
Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának cégbírósági kezdeményezésével egyidejûleg az Alapító nevében
kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását,
továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében
szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen
az Alapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban
közremûködõ személyek kijelölése és az Alapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése
szerinti, az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ
térítésmentes átadása érdekében;

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy biztosítsa, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal az Alapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolóját.
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Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

A Kormány 1121/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági
társasággá történõ átalakításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal 
és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján a következõk szerint
határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással történõ
megszüntetését arra hivatkozással, hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására
többségi állami tulajdoni részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ, jogi személyiséggel rendelkezõ
nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani.

2. A Kormány
a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a nemzeti erõforrás miniszternek az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, MNV Zrt.-hez benyújtott kérelme alapján
gondoskodjon az 1. pont szerinti, a Közalapítvány általános jogutódjaként mûködõ, Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a nemzeti erõforrás
miniszter részére az ehhez szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a nemzeti erõforrás miniszterrel az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl;

b) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében feladatait a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében a Közalapítvány vagyoni
jogai és a megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává váló volt közalapítványi vagyon kizárólag a megszûnt
Közalapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság megszûnése esetén is csak e céloknak
megfelelõen használható fel;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból
való törlésének napjával azonos fordulónapon, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közhasznú
Nonprofit Kft.-re átszálló közalapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Közalapítvány céljait
megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által.
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Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal
3. A Kormány

a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával, a 2006.
évi LXV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. megalapításának cégbírósági kezdeményezésével egyidejûleg, az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi
Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés
kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket
megtegye;

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen
a Közalapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban
közremûködõ személyek kijelölése és a Közalapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése
szerinti, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes
átadása érdekében;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolóját.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását követõen azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban foglalt
intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1024/2010.

(II. 5.) Korm. határozat,
b) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1118/2009.

(VII. 23.) Korm. határozat,
c) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1049/2007.

(VII. 3.) Korm. határozat, továbbá a
d) Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány létrehozásáról szóló 1020/2007. (III. 28.) Korm.

határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1122/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ átalakításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal 
és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján a következõk szerint
határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a Gandhi
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással történõ megszüntetését arra hivatkozással, hogy a
Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami tulajdoni részesedés
biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ, jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit gazdasági társaságot
kíván alapítani.

2. A Kormány
a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a közigazgatási és igazságügyi miniszternek az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, az MNV Zrt.-hez benyújtott kérelme alapján
gondoskodjon az 1. pont szerinti, a Közalapítvány általános jogutódjaként mûködõ Gandhi Gimnázium
Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére
az ehhez szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl;

b) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében annak feladatait – ideértve a
Gandhi Gimnáziummal kapcsolatos intézményfenntartói feladatokat is – a Gandhi Gimnázium Közhasznú
Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében a Közalapítvány vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló eljárás
kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak
át; a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává váló, volt közalapítványi vagyon kizárólag a
megszûnt Közalapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság megszûnése esetén is csak e
céloknak megfelelõen használható fel;

c) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány bírósági
nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon, a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-re 
átszálló közalapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Közalapítvány céljait megvalósító tevékenység
vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

3. A Kormány megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a stratégiai partnerség jegyében megállapodjon
Pécs Megyei Jogú Város képviselõjével a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok
vonatkozásában – különös tekintettel a Gandhi Gimnázium mûködtetésére, és e vonatkozásban Pécs Megyei Jogú
Város kisebbségi részesedéssel járó tulajdonosi szerepvállalására a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-ben – 
a Kormány és Pécs Megyei Jogú Város közötti stratégiai együttmûködésrõl és a feladatmegosztás módjáról.

Felelõs:  közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:  azonnal

4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a megalapításra kerülõ Gandhi Gimnázium
Közhasznú Nonprofit Kft. szervezetén belül, az ügyvezetés döntéseit szakmai kérdésekben támogató tanácsadó
testület felállításáról a Közalapítvány társalapítóival folytatott konzultáció eredményeként gondoskodjon.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. megalakításával egyidejûleg

5. A Kormány
a) felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a 2006. évi LXV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján a

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának cégbírósági kezdeményezésével egyidejûleg, az
alapító nevében kérelmezze a Közalapítvány székhelye szerint illetékes megyei bíróságnál a Közalapítvány
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megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ
kérdésekben az alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen a Közalapítványhoz vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban közremûködõ személyek kijelölése és a
Közalapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti, a Gandhi Gimnázium Közhasznú
Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása érdekében;

c) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával
mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolóját.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását követõen azonnal

6. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban
foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti:
a) a Gandhi Közalapítvány létrehozásáról szóló 1068/1995. (VII. 12.) Korm. határozat,
b) a Gandhi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 2292/1997. (IX. 24.) Korm. határozat,
c) a Gandhi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 2004/1999. (I. 18.) Korm. határozat,
d) a Gandhi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1040/2004. (IV. 27.) Korm. határozat, továbbá
e) a Gandhi Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1043/2008. (VI. 30.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1123/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá 
történõ átalakításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal 
és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján a következõk szerint
határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a Határon Túli
Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással történõ megszüntetését arra
hivatkozással, hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami
tulajdoni részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ, jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit
gazdasági társaságot kíván alapítani.

2. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében annak feladatait a Bethlen

Gábor Alapkezelõ Zrt. lássa el, és ennek érdekében a Közalapítvány vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló
eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-re szállnak át. A
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. vagyonává váló, volt közalapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Közalapítvány
célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen
használható fel;
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b) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány bírósági
nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.-re átszálló
közalapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Közalapítvány céljait megvalósító tevékenység
vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. által.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

3. A Kormány
a) felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi

Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés
kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket
megtegye;

b) megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen a Közalapítványhoz vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban közremûködõ személyek kijelölése és a
Közalapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti, a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
részére történõ átszállása érdekében;

c) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával
mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolóját.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban
foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:  a bírósági törlést követõen azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1124/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért Alapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal 
és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 6.3. pontja alapján a következõket
határozza el:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért Alapítvány
(a továbbiakban: Alapítvány) megszüntetését, arra hivatkozással, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása,
feladatának további ellátása központi költségvetési szerv által hatékonyabban megvalósítható.

2. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány társalapítóival egyeztetve, az állami alapító

nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli
elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;
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c) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány feladatait – ideértve az Alapítvány megszûnésekor fennálló
kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Wekerle Sándor Alapkezelõ lássa el, és
felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg az
ennek érdekében szükséges intézkedéseket;

d) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter 
Határidõ: azonnal

3. A Kormány az Alapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – az Alapítvány vagyona értéke
erejéig –, valamint a megszûnõ Alapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Wekerle Sándor Alapkezelõt 
jelöli ki. A Kormány egyetért azzal, hogy az Alapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyonát – ideértve a
vagyoni értékû jogokat is – az állami alapító nevében a nemzeti erõforrás miniszter a Wekerle Sándor Alapkezelõ
támogatására fordítja, amely vagyont a Wekerle Sándor Alapkezelõ egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a
2. pont szerinti feladatokra fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1125/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
az Iparfejlesztési Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ átalakításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal 
és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján a következõk szerint
határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi az
Iparfejlesztési Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással történõ megszüntetését arra
hivatkozással, hogy a közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami
tulajdoni részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ, jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit
gazdasági társaságot kíván alapítani.

2. A Kormány
a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a nemzetgazdasági miniszternek az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, az MNV Zrt.-hez benyújtott kérelme alapján
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gondoskodjon az 1. pont szerinti, a Közalapítvány általános jogutódjaként mûködõ Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl, és a nemzetgazdasági miniszter részére az ehhez szükséges
meghatalmazás kiadásáról, továbbá a nemzetgazdasági miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl;

b) egyetért azzal, hogy a megszüntetésre kerülõ Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében annak feladatait
az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében a Közalapítvány vagyoni jogai és a
megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei az Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává váló, volt
közalapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Közalapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság
megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból
való törlésének napjával azonos fordulónapon az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-re átszálló
közalapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Közalapítvány céljait megvalósító tevékenység
vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal
3. A Kormány

a) felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával, a
2006. évi LXV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának
cégbírósági kezdeményezésével egyidejûleg, az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a
Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán
felmerülõ kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket
megtegye;

b) megbízza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen
a Közalapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban
közremûködõ személyek kijelölése és a Közalapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése
szerinti, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása érdekében;

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolóját.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:  a bírósági törlést követõen azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az Ipar Mûszaki Fejlesztéséért
Alapítványnak Iparfejlesztési Közalapítvánnyá történõ átalakításáról szóló 1062/2004. (VI. 14.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1126/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Kármán Alapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal 
és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4. pontja alapján a következõk szerint
határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi a Kármán Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
megszüntetését, arra hivatkozással, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása központi
költségvetési szerv által hatékonyabban megvalósítható.

2. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány társalapítóival egyeztetve, az állami alapító

nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli
elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;

c) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány feladatait – ideértve az Alapítvány megszûnésekor fennálló
kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – az Eötvös Loránd Tudományegyetem
lássa el, és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával
tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;

d) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter 
Határidõ: azonnal

3. A Kormány az Alapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – az Alapítvány vagyona értéke
erejéig –, valamint a megszûnõ Alapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére az Eötvös Loránd
Tudományegyetemet kéri fel. A Kormány egyetért azzal, hogy az Alapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt
vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat – az állami alapító nevében a nemzeti erõforrás miniszter az Eötvös
Loránd Tudományegyetem támogatására fordítja, amely vagyont az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyéb
bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:  a bírósági törlést követõen azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt
intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1127/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 48. §-a
alapján a következõk szerint határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) megszüntetését a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb ellátása érdekében.

2. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a

Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán
felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen
vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésérõl;

c) felkéri a nemzeti erõforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolóját;

d) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennálló
kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Magyar Olimpiai Bizottság
(a továbbiakban: MOB) lássa el, és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy tegye meg az ennek érdekében
szükséges intézkedéseket.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter 
Határidõ: azonnal

3. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány
vagyona értéke erejéig –, valamint a jogutód nélkül megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ
õrzésére a Kormány a MOB-ot kéri fel. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyonát – ideértve a
vagyoni értékû jogokat is – a Kormány a MOB támogatására fordítja, amely vagyont a MOB egyéb bevételként
számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter 
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1048/2008. (VII. 16.) Korm. határozat,

továbbá
b) a Mezõ Ferenc Közalapítvány létrehozásáról szóló 1081/1996. (VII. 23.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1128/2011. (IV. 28.) Korm. határozata
magyar küldöttség részvételérõl az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Emberi Jogi Tanács Egyetemes Idõszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Idõszakos Felülvizsgálat (UPR)

Munkacsoportjának 11. ülésén (Genf, 2011. május 11.) a magyar küldöttség részt vegyen, és a kiutazással
kapcsolatosan felmerülõ költségeket az adott személyt delegáló minisztérium biztosítja;

2/A. dönt arról, hogy a küldöttség vezetõje a társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkár;
2/B. felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a küldöttség tagjait az érintett miniszterek – 3. pontban

foglaltak szerinti – javaslata alapján kijelölje;
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

3. a küldöttség összeállítása érdekében felkéri
a) a belügyminisztert, hogy a rendészetért, a büntetés-végrehajtásért, valamint az idegenrendészetért és

menekültügyért való felelõsségi körében,
b) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az igazságügyért (alkotmányjog, büntetõjog, emberi jogi

koordináció), valamint az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkóztatásért (egyenlõ bánásmód,
felzárkóztatás, kisebbségek) való felelõsségi körében,

c) a külügyminisztert, hogy a külpolitikáért (nemzetközi jog, emberi jog) való felelõsségi körében,
d) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a foglalkoztatáspolitikáért való felelõsségi körében és
e) a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a családpolitikáért, az egészségügyért, a gyermekek és az ifjúság védelméért,

valamint az oktatásért való felelõsségi körében
tegyen javaslatot a küldöttség vezetõjének a tárca képviselõinek részvételére, továbbá felkéri a külügyminisztert, hogy 
a küldöttség részére tolmácsokat biztosítson;

Felelõs: belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal
4. felkéri a külügyminisztert, hogy a kijelölést követõen a küldöttség összetételérõl hivatalosan értesítse az Egyesült

Nemzetek Szervezetét.
Felelõs: külügyminiszter
Határidõ: 2011. április 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A külügyminiszter 12/2011. (IV. 28.) KüM határozata
az Európa Tanács terrorizmus megelõzésérõl szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt 
Egyezménye kihirdetésérõl szóló 2011. évi II. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2011. évi II. törvénnyel a Magyar Közlöny 19. számában kihirdetett, az Európa Tanács terrorizmus megelõzésérõl
szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezményének 23. cikkének 4. bekezdése a hatálybalépésrõl az alábbiak
szerint rendelkezik:
„Annak az aláíró államnak a vonatkozásában, amely az Egyezmény hatálybalépése után fejezi ki az Egyezmény
kötelezõ hatályának elismerésére vonatkozó szándékát, az Egyezmény a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ
kötelezõ hatály elismerését követõ három hónapos idõszakot követõ hónap elsõ napján lép hatályba.”
A kötelezõ hatály elismerésének idõpontja: 2011. március 21.
Az Egyezmény hatálybalépésének idõpontja: 2011. július 1.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2011. évi II. törvény 6. § (4) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Közlöny
19. számában kihirdetett, az Európa Tanács terrorizmus megelõzésérõl szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt
Egyezménynek kihirdetésérõl szóló 2011. évi II. törvény 2. és 3. §-ai 2011. július 1-jén, azaz kettõezer-tizenegy július
elsején lépnek hatályba.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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