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Tar ta lom jegy zék

93/2011. (VI. 21.) Korm. 
rendelet

A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport elõirányzat felhasználásának
szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról 14962

19/2011. (VI. 21.) BM 
rendelet

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról,
valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet
módosításáról 14964

22/2011. (VI. 21.) NGM 
rendelet

A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes
szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet és a Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság
központi költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól
szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról 14965

33/2011. (VI. 21.) NEFMI 
rendelet

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási
feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM
rendelet módosításáról 14969

119/2011. (VI. 21.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 14971

120/2011. (VI. 21.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 14972

121/2011. (VI. 21.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 14973

122/2011. (VI. 21.) KE 
határozat

Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 14973

123/2011. (VI. 21.) KE 
határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati
nyugállományba helyezésérõl 14974

1200/2011. (VI. 21.) Korm. 
határozat

A Szervátültetettek 2011. évi Világjátékain és a Speciális Olimpia 2011. évi
Nyári Világjátékain elért sporteredmények állami elismerésérõl 14974

1201/2011. (VI. 21.) Korm. 
határozat

A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekrõl
szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról 14975

1202/2011. (VI. 21.) Korm. 
határozat

A Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetésérõl 14977

1203/2011. (VI. 21.) Korm. 
határozat

A magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok
megosztásáról 14978

46/2011. (VI. 21.) ME 
határozat

Minõsített adatok kölcsönös védelmérõl szóló nemzetközi szerzõdések
elõkészítésérõl és létrehozásáról a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint
a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya és
a Cseh Köztársaság Kormánya között 14979
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 93/2011. (VI. 21.) Korm. rendelete
a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló 
20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. § A Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport elõirányzat felhasználásának szabályairól szóló 20/2011. (III. 2.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az elõirányzatból
a) központi költségvetési szerv,
b) társadalombiztosítási költségvetési szerv,
c) az Országgyûlés, a Kormány, a minisztérium, az országos hatáskörû szerv által önállóan vagy a felsoroltak
bármelyikével közösen (a továbbiakban: állami alapító) alapított alapítvány, közalapítvány, továbbá az állami alapító
által államháztartáson kívüli alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány,
d) az Országgyûlés vagy a Kormány által alapított közalapítvány, a Magyar Állam vagy központi költségvetési szerv
többségi befolyása alatt álló nonprofit gazdasági társaság [a továbbiakban az a)–d) pontban foglaltak együtt:
kedvezményezett] számára nyújtható támogatás.
(2) Támogatás 
a) a kedvezményezett közfeladat-ellátásának módszereit, mûködését érintõ jelentõs átszervezésre, átalakításra
(átalakulásra), 
b) a kedvezményezett megszüntetésével összefüggõ kiadások teljesítésére, és
c) az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek 2010. december 31-ig felhalmozott tartozásállományának és annak
kamatainak rendezésére, csökkentésére, illetve megvásárlására 
nyújtható.
(3) A (2) c) pontban meghatározott esetben a támogatás nyújtásának nem feltétele, hogy a támogatást
a tartozásállománnyal rendelkezõ szervezet kapja. Támogatás nyújtható azon szervezetek számára is, amelyek
a tartozásállománnyal rendelkezõ szervezet tartozásállományának rendezését, csökkentését vagy megvásárlását
részben vagy egészben vállalják. A támogatást ebben az esetben a kedvezményezettnek elkülönítetten kell kezelnie,
és csak a tartozásállománnyal érintett szervezet korábbi tartozásállományának rendezésére, csökkentésére vagy
megvásárlására fordíthatja.”

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az elõirányzatból 
a) a kedvezményezett egyedi kérelme, és 
b) a Kormány egyedi döntése alapján 
nyújtható vissza nem térítendõ támogatás.”

3. § Az R. az 5. §-át megelõzõen a következõ 4/A. §-sal és az azt megelõzõ 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A kedvezményezett egyedi kérelme alapján történõ támogatás nyújtásának szabályai
4/A. § (1) A 4. § a) pontban meghatározott támogatási kérelmet a kedvezményezett közvetlenül nyújthatja be
a miniszternek. A támogatási kérelemhez a 2. § a)–b) pontja szerinti szervezet esetében a fejezetet irányító szerv
vezetõje, a 2. § c) pontja szerinti szervezet esetében az állami alapító alapítói jogainak gyakorlója, a 2. § d) pontja
szerinti szervezet esetében a tulajdonosi jogok gyakorlója kérelmet jóváhagyó döntését csatolni kell.
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(2) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetében a támogatás nyújtásának feltétele,
hogy a kedvezményezett költségvetési szervhez költségvetési fõfelügyelõ vagy felügyelõ kerül kirendelésre, kivéve,
ha már mûködik (fõ)felügyelõ vagy kincstári biztos a szervnél.”

4. § Az R. a 6. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„2/B. A Kormány egyedi döntése alapján történõ támogatás nyújtásának szabályai
6/A. § (1) A 4. § b) pontban meghatározott egyedi döntést kezdeményezõ elõterjesztés a miniszterrel közös
elõterjesztésben nyújtható be a Kormány részére. A döntést a Kormány nyilvános határozatban hozza meg.
(2) A Kormány határozata a támogatás valamennyi lényeges feltételérõl rendelkezik, így különösen:
a) a kedvezményezett személyérõl,
b) a támogatás összegérõl, mértékérõl,
c) a támogatott célról, illetve 
d) a támogatási elõlegrõl.”

5. § Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kedvezményezett a 4. § a) pontjában meghatározott esetben támogatási szerzõdésben vállalja az intézkedési
terv végrehajtását.”

6. § Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Támogatási elõleg indokolt esetben nyújtható, ha ezt a kedvezményezett támogatási kérelme vagy a Kormány
egyedi döntése is tartalmazza. Az elõleg folyósítására több részletben is sor kerülhet.”

7. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdésében az „igénynek” szövegrész helyébe a „kérelemnek” szöveg, 5. § (2) bekezdésében az
„igényben” szövegrész helyébe a „kérelemben” szöveg, 5. § (3) bekezdésében az „igényhez” szövegrész helyébe a
„kérelemhez” szöveg, 5. § (4) bekezdésében az „igényt” szövegrész helyébe a „kérelmet” szöveg, az „igényhez”
szövegrész helyébe a „kérelemhez” szöveg, 6. § (1) bekezdésében az „igényt” szövegrész helyébe a „kérelmet” szöveg
lép. 

(2) Az R. 7. § (1)–(2) bekezdéseiben a „6. §” szövegrészek helyébe a „6–6/A. §” szöveg lép.
(3) Az R. 9. § (2) bekezdésében a „4. § (3)” szövegrész helyébe a „4/A. § (2)” szöveg lép.

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

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

A belügyminiszter 19/2011. (VI. 21.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének
és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 
20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés
1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-
és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba és 2011. július 2-án hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a  19/2011. (VI. 21.) BM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:7. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Egyéb szervek)
(7) „– Rendõrtiszti Fõiskola

– Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ”

2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat C:10. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Egyéb szervek)
(10) „– BM Vezetõképzõ és Kutatóintézet”
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A nemzetgazdasági miniszter 22/2011. (VI. 21.) NGM rendelete
a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló
48/2002. (XII. 28.) PM rendelet és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság 
és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történõ
elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet
tekintetében a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény 104. § (3) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel
történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet tekintetében a Magyar Export-Import Bank
Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (5) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a következõket rendelem el:

1. § A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) A kezességvállalásról szóló döntésnél az euróban meghatározott összegek forintra való átszámításakor az európai
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: állami támogatási kormányrendelet) 35. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni.”

2. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az e rendeletnek megfelelõ viszontgarancia forrása a Kvt. XLII. „A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai”
fejezet 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím 5. Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség alcímen, továbbá a 7. Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség alcímen elõirányzott összeg.”

3. § Az R. 6. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép és ezzel egyidejûleg az R. a következõ új
6/A. §-sal egészül ki:

„A Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó szabályok
6. § (1) A 2010. augusztus 15-ét megelõzõen megkötött hitelszerzõdések vonatkozásában a Részvénytársaság a
Széchenyi vállalkozói kártyahitelhez kapcsolódó viszontgaranciát a 4. számú melléklet szerinti „Igénybejelentés és
Elszámolási Ív” megküldésével igényelheti. A Részvénytársaság a készfizetõ kezességbõl eredõ kötelezettségek
teljesítése következtében reá átszálló követeléseket követeléskezelõ szervezet részére engedményezi, amellyel
együttmûködési megállapodást köt. A követeléskezelõ szervezetet nyilvános pályázat útján kell kiválasztani.
(2) A Részvénytársaság az engedményezésbõl származó vételárral csökkenti az igényelt viszontgarancia összegét, és
az elszámolási íveken már a csökkentett összeget tünteti fel. A követelés engedményezésével a követelés behajtása
lezárul, ezért az elszámolási ívek benyújtásával a részletes elszámolás is megtörténik.
6/A. § (1) A 2010. augusztus 15-én, vagy azt követõen megkötött hitelszerzõdések vonatkozásában a Kezes a
Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó viszontgaranciát a 3. §-ban foglaltak szerint érvényesíti.
(2) A tartozás eredeti kötelezettjét az állami adóhatóság határozatban értesíti annak tényérõl, hogy a központi
költségvetés terhére kifizetett összeg az állammal szembeni tartozásává vált.
(3) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 177/B. § szerinti, az adóhatóság részére
küldendõ megkeresésben a Kezes – az állami adóhatóság által rendszeresített ûrlapon – feltünteti a fizetésre
kötelezett nevét, adóazonosító számát, a Széchenyi Kártya Program keretében létrejött szerzõdések kapcsán a
központi költségvetés terhére kifizetett összeget és a kifizetés idõpontját, a kezességvállalási szerzõdés számát, a
folyósító pénzügyi intézmény nevét, adóazonosító számát, a hitel megfizetéséért készfizetõ kezességet vállaló
magánszemély nevét, adóazonosító jelét. A Kezes a megkereséshez – az Art.-ben foglalt elõírások mellett –
mellékletként csatolja a megkötött hitelszerzõdés egy másolati példányát is.
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(4) A Kezest az állami adóhatóság megkeresésén túl a Kincstárral szemben a viszontgarancia érvényesítésével
kapcsolatosan további elszámolási kötelezettség nem terheli.”

4. § Az R. a 7. §-t követõen a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A Kezes a központi költségvetést terhelõ, viszontgarancia érvényesítésbõl származó kifizetések adott
költségvetési évben várható alakulásának havi ütemezésérõl elektronikus úton adatot szolgáltat az érintett
költségvetési elõirányzattal megegyezõ részletezettséggel negyedévenként az államháztartásért felelõs miniszternek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az elsõ negyedévre január 5. munkanapjáig, ezt követõen a negyedév
utolsó hónapjának 25. napjáig kell teljesíteni.”

5. § (1) Az R. 8/A. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/A. § (1) A Bizottság által jóváhagyott, az állami támogatási kormányrendelet 1. §-ában foglaltak szerinti létezõ
támogatási program elõírásaitól eltérõen a Kezes állami viszontgarancia mellett a (2)–(9) bekezdésben foglalt
feltételek együttes teljesítése esetén vállalhat kezességet."

(2) Az R. 8/A. § (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bármely a Bizottság által jóváhagyott módszertan vagy bizottsági közlemény alapján a támogatástartalom
kiszámítására alkalmazott piaci díjnál kis- és középvállalkozásoknál 15%-kal alacsonyabb díj alkalmazható kétéves
idõszakra.”

(3) Az R. 8/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem beruházási célú alapügylet esetében a kezességgel fedezett alapügylet összege nem haladhatja meg a
kedvezményezett a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 79. §-a szerint számított 2010. évi
személyi jellegû ráfordításainak összegét. Amennyiben a vállalkozást 2010. január 1-jén vagy azt követõen alapították,
az alapügylet összege nem haladhatja meg a kedvezményezett a 2010-ben kezdõdõ pénzügyi év Sztv. 79. §-a szerint
számított személyi jellegû ráfordításai és a 2011-ben kezdõdõ pénzügyi évére vonatkozóan becsült éves, az Sztv.
79. §-a szerint számított személyi jellegû ráfordításai átlagát.”

(4) Az R. 8/A. § (8) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Csak olyan vállalkozás támogatható, amely nem minõsül nehéz helyzetben lévõnek.”

(5) Az R. 8/A. §-a a következõ új (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Kezességvállalás a kis- és középvállalkozások számára beruházási és mûködõtõke hitelre, nagyvállalkozások
számára csak beruházási hitelre nyújtható."

6. § Az R. a 9. §-t követõen a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.)
PM rendelet, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaság központi költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.)
PM rendelet módosításáról szóló 22/2011. (VI. 21.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított 7/A. §-t elõször a
hatálybalépését követõ elsõ hónapra vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.”

7. § Az R.
a) 1. § (1) bekezdésében „a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvénynek”

szövegrész helyébe „a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvénynek” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában a „vállalkozások” szövegrész helyébe a „magánvállalkozások” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében „az APEH” szövegrész helyébe „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: a NAV)”

szöveg,
d) 4. § (5) bekezdésében „az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt” szövegrész helyébe „a NAV-ot” szöveg,
e) a 7. § (3) bekezdésében szereplõ „a Pénzügyminisztérium” szöveg helyébe „az államháztartásért felelõs

miniszter”, a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg helyébe „a vidékfejlesztési miniszternek”
szöveg,

f) 8/A. § (2) bekezdésében szereplõ „2009. április 15-ét” szövegrész helyébe „2011. február 23-át” szöveg,
g) 8/A. § (6) bekezdésében szereplõ „2010. december 31-ig” szövegrész helyébe „2011. december 31-ig” szöveg,
h) 8/A. § (7) bekezdésében szereplõ „a biztosított alapügylet értékének 90%-át” szövegrész helyébe „a biztosított

alapügylet értékének 80%-át” szöveg,
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i) 4. számú mellékletének címében a „A Széchenyi vállalkozói kártyahitelhez kapcsolódó” szövegrész helyébe
„A Széchenyi Kártya Program keretében 2010. augusztus 15-ét követõen megkötött hitelszerzõdésekhez
kapcsolódó” szöveg

lép.

8. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi
költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R2.)
2. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Az Eximbank folyamatos nyilvántartást vezet a központi költségvetés terhére vállalt exportcélú
garanciaügyletekrõl és ezekrõl negyedévenként a 2. számú melléklet szerint beszámolót készít. A negyedéves
beszámolót a negyedévet követõ hónap 15-éig eljuttatja az államháztartásért felelõs miniszternek, és a 2. számú
melléklet 1. számú táblázatát és 1/b. számú táblázatát egyidejûleg megküldi a Magyar Államkincstárnak is.
(2) Az Eximbank az (1) bekezdés szerinti beszámolóban negyedévente elektronikus úton adatot szolgáltat az
államháztartásért felelõs miniszternek a központi költségvetés terhére vállalt garanciák beváltásának adott évre
várható összegérõl havi ütemezésben, ügyletenkénti bontásban.”

9. § Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Mehib Zrt. negyedévente – a negyedévet megelõzõ hónap 15. napjáig – elektronikus úton adatot szolgáltat az
államháztartásért felelõs miniszternek a központi költségvetést terhelõ kárfizetések jogcímérõl, várható idõpontjáról
és összegérõl módozatonként az 5. számú mellékletben meghatározott módon.”

10. § Az R2. a következõ 12. §-sal egészül ki:
„12. § A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.)
PM rendelet, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaság központi költségvetéssel történõ elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.)
PM rendelet módosításáról szóló 22/2011. (VI. 21.) NGM rendelet 8., 9. és 11. §-aival megállapított 2. § (2) bekezdést, 5. § 
(2) bekezdést, valamint 2. számú mellékletet elõször a hatálybalépését követõ elsõ negyedévre vonatkozó jelentés
esetében kell alkalmazni.”

11. § Az R2. 2. számú melléklete az 1. számú táblázatot követõen kiegészül az 1/b. számú táblázattal

12. § Az R2.
a) 1. §-ban szereplõ „a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM)” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs

miniszter” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdéseiben, az 5. § (1), (2) és (3) bekezdéseiben, a 7. § (1) és (2) bekezdéseiben, a 8. § (3) és

(4) bekezdéseiben, valamint a 10/A. § (1) bekezdésében szereplõ „a PM-nek” szövegrészek helyébe
„az államháztartásért felelõs miniszternek” szövegek,

c) 2. § (3) bekezdésében, a 3. § (5) bekezdésében, a 4. § (5) bekezdésében, az 5. § (4) bekezdésében, a 6. §
(3) bekezdésében és a 10. §-ban szereplõ „a PM” szövegrészek helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter”
szövegek,

d) 2. § (3), (5) és (7) bekezdéseiben és az 5. § (4) bekezdésében szereplõ „a PM-et” szövegrészek helyébe
„az államháztartásért felelõs minisztert” szövegek,

e) 3. § (2) és (3) bekezdésében, a 4. § (5) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdésében, a 8. § (5) bekezdésében szereplõ
„APEH” szövegrészek helyébe a „NAV” szövegek,

f) 3. § (5) bekezdésében és a 6. § (3) bekezdésében szereplõ „a PM-tõl” szövegek helyébe „az államháztartásért
felelõs minisztertõl” szövegek,

g) 3. § (5) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében szereplõ „a 10032000-01457058 Egyéb pénzügyi elszámolások
kiadási számláról” szövegrészek helyébe „a 10032000-01457058 NAV Egyéb pénzügyi elszámolások kiadási
számláról” szövegek,

h) 4. § (5) bekezdésében szereplõ „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs
miniszter” szöveg,
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i) 10/A. § (2) bekezdésében szereplõ „PM-be” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelõs miniszter számára”
szöveg,

j) 5. számú melléklet 4. sorában a „Negyedéves várható kárfizetés összesen” szövegrész helyébe az „Éves várható
kárfizetés összesen” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az R2. 9. §-a, 9/A. §-a, 9. melléklete, 10. melléklete és 11. melléklete.

14. § E rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Melléklet a 22/2011. (VI. 21.) NGM rendelethez

1/b. számú táblázat

Negyedéves jelentés az Eximbank Zrt. garanciaállományának tárgyévben várható beváltásáról

A B C D E F G H

1

Sorszám Bank/ország
Garancia

jellege
Megbízó
(ügyfél)

Devizanem

Tárgyévben
várható

garancia-
beváltás

idõpontja
(hónap)

Várhatóan
beváltásra

kerülõ
garancia-

összeg
(ezer deviza)

Összeg
(millió Ft)

2 Módozatonként
3
4

…
5 Tárgyévben várható garanciabeváltás összesen

Dátum: ......................................................................

Készítette: .................................................................

............................................
Cégszerû aláírás
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A nemzeti erõforrás miniszter 33/2011. (VI. 21.) NEFMI rendelete
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi
ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl
szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem terjed ki e rendelet hatálya az 1223/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek megfelelõ, az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 39. cikk elsõ albekezdése
alapján forgalomba hozott kozmetikai termék forgalmazására.”

(2) Az R1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Tilos kozmetikai terméket kifejezetten nem kozmetikai hatásra, különösen terápiás hatásra hivatkozással, illetve
céllal forgalomba hozni és reklámozni.”

(3) Az R1. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Az 5. § (4) bekezdésében és a 12. § (3) bekezdésében foglaltakat – az 1223/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 39. cikk második albekezdésére figyelemmel – nem kell alkalmazni, ha a kozmetikai termék
forgalomba hozatalát az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke alapján bejelentették.”

(4) Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben foglalt szabályok betartásának hatósági ellenõrzését hatáskörében
a) a kistérségi népegészségügyi intézet, 
b) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi
felügyelõségei, és
c) a 11. számú melléklet tekintetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság, az Fttv.-ben meghatározott szabályok
szerint (a továbbiakban együtt: ellenõrzõ hatóság) 
végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.”

(5) Az R1. 15. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ez a rendelet a kozmetikai termékekrõl szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 38. cikkének, valamint 39. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. § Az R1.
a) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „gyártója” szövegrész helyébe a „gyártója vagy annak meghatalmazott

képviselõje, vagy az a személy, akinek megrendelésére a kozmetikai terméket gyártották, vagy aki importált
kozmetikai terméknek a közösségi forgalomba hozataláért felelõs,” szöveg, a „termék címkéjén jelzett címen”
szövegrész helyébe a „termék címkéjén a 9. § (1) bekezdés b) pontjában jelzett címen” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés h) pontjában a „gyártó” szövegrész helyébe a „gyártó vagy annak meghatalmazott képviselõje”
szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében
ca) az „információt” szövegrész helyébe az „információt is” szöveg,  
cb) az „A figyelemfelhívás” szövegrész helyébe az „Az ilyen figyelemfelhívó információ megadása” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében 
da) az „a 3. számú mellékletben” szövegrész helyébe a „kizárólag a 3. számú mellékletben” szöveg,
db) a „hatóanyag csak” szövegrész helyébe a „hatóanyag és csak” szöveg,

e) 6. § (4) bekezdésében
ea) az „a 4. számú mellékletben” szövegrész helyébe a „kizárólag a 4. számú mellékletben” szöveg,
eb) a „használható fel.” szövegrész helyébe a „használható fel, az ott meghatározott korlátozások és

követelmények szerint.” szöveg,
f) 6. § (7) bekezdésében az „a 7. számú mellékletben” szövegrész helyébe a „kizárólag a 7. számú mellékletben”

szöveg,
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g) 9. § (1) bekezdés b) pontjában 
ga)  az „a gyártó vagy a forgalmazó” szövegrész helyébe az „az Európai Gazdasági Térségben letelepedett

gyártó vagy a kozmetikai termék forgalomba hozataláért felelõs személy” szöveg,
gb) az „Európai Unión” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térségen” szöveg,

h) 9. § (1) bekezdés h) pontjában a „különös tekintettel a 3–4. és a 6–7. számú mellékletekben meghatározott,
feltüntetni elõírt figyelmeztetésekre” szövegrész helyébe a „különösen a 3–4. és a 6–7. számú mellékletben elõírt
figyelmeztetéseket” szöveg,

i) 9. § (3) bekezdésében
ia) a „külön lapon” szövegrész helyébe az „a termékhez mellékelt vagy ahhoz rögzített külön lapon” szöveg,
ib) a „szalagon mellékelni kell, és a vevõ számára hozzáférhetõen el kell helyezni a termék értékesítésére

szolgáló polcon.” szövegrész helyébe a „szalagon, vagy – szappanok, fürdõgolyók vagy egyéb kisméretû
termékek esetén – ha ez nem lehetséges, a vevõ számára a termék közvetlen közelében hozzáférhetõen a
termék értékesítésére szolgáló polcon kell elhelyezni.” szöveg

lép.

3. § (1) Hatályát veszti az R1. 
a) 2. § (5) bekezdése,
b) 7. § (4) bekezdésében a „szórólapot,” szövegrész,
c) 11. § (2) és (3) bekezdése,
d) 12. § (6) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R1.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. 
(2) Az 1. § (3) bekezdése 2012. január 11-én lép hatályba.
(3) A 3. § (2) bekezdése 2013. július 11-én lép hatályba.

5. § (1) A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl
szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 14/2010. (IV. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.)
1. melléklet 4. b) pontjának az R1. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat f:8a. mezõ a) és b) pontját módosító,
és az R2. 1. melléklet 4. d) pontjának az R1. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat f:9a. mezõ a) és b) pontját
megállapító rendelkezése az „A keverési arányt lásd a címkén.” szövegrészek helyett az „A keverési arányt fel kell
tüntetni a címkén.” szöveggel lép hatályba.

(2) Az R2. 1. melléklet 4. c) pontjának az R1. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat f:9. mezõ a) és b) pontját
megállapító, és az R2. 1. melléklet 4. d) pontjának az R1. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat f:9a. mezõ a) és
b) pontját megállapító rendelkezése a „Fenilén-diaminokat (toluén-diamint) tartalmaz.” szövegrészek helyett a
„Fenilén-diaminokat (toluol-diamint) tartalmaz.” szöveggel lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a kozmetikai termékekrõl szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 38. cikkének, valamint 39. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 119/2011. (VI. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló
223/2010. (IX. 2.) KE. határozat 3. pontjában foglaltak alapján

kiemelkedõ, sokoldalú belsõépítészi, mûvészi, szakírói, oktató munkássága és szakmai-közéleti tevékenysége
elismeréseként
Fekete György belsõépítésznek, egyetemi tanárnak,

Klebelsberg Kunó örökségének ápolásáért, a nevelés, elsõsorban a testnevelõ tanárok oktatása területén kifejtett,
kimagasló teljesítményéért, az olimpiai eszme széleskörû ápolásáért
dr. Istvánfi Csaba kosárlabda szakedzõnek, a pszichológia tudomány kandidátusának, a Testnevelési Fõiskola volt
rektorának, professor emeritusnak,

a sejtkutatás terén nyújtott, kimagasló tudományos munkájáért, valamint közéleti szerepvállalásáért, a tudomány és
a lélek kapcsolatának egyedi hangvételû feltárásáért
dr. Kellermayer Miklósnak, az orvostudomány doktorának, sejtkutatónak, professor emeritusnak, a Pécsi
Tudományegyetem Klinikai Kémiai Intézetének igazgatójának,

több évtizedes egyetemi oktatói szolgálatáért és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Intézetének
alapításában való közremûködéséért,
dr. Kiczenko Juditnak, irodalomtörténésznek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensének,

több mint négy évtizedes sokoldalú, színvonalas szerkesztõi, mûsorvezetõi, tudományos és kulturális ismeretterjesztõ
munkássága, közéleti tevékenysége elismeréseként
Kudlik Júlia újságírónak, televíziós szerkesztõnek, mûsorvezetõnek, bemondónak,

a mûvészet terén nyújtott kimagasló munkásságáért, a sport és a mûvészet közötti sajátos kapcsolat egyéni
kifejezéséért
Mihály Gábor szobrászmûvésznek,

a 2010-es Pécs Európa Kulturális Fõvárosa programsorozat sikeres lebonyolításáért
dr. Páva Zsolt jogásznak, közgazdásznak, Pécs Megyei Jogú Város polgármesterének, 

a délvidéki magyarság nemzeti identitásának és hitének megõrzéséért folytatott több évtizedes, példaértékû
egyházvezetõi szolgálata elismeréseként
Pénzes János szabadkai római katolikus megyéspüspöknek,

kiemelkedõ mûvészi, alkotó munkásságáért, a magyar kézmûves kultúra átörökítéséért, közösségszervezõ
tevékenysége elismeréseként
Ulman István fafaragó népmûvésznek,

a magyar tornasport egyik aranykorát jelentõ sikereiért, példaértékû sportteljesítményéért, az olimpiai eszme
szolgálatáért, valamint tanító és nevelõ munkája elismeréseként
Bodó Andrea olimpiai bajnok tornásznak, sportvezetõnek,
Keleti Ágnes olimpiai bajnok tornásznak, edzõnek, a Nemzet Sportolójának,
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Kertész Alice olimpiai bajnok tornásznak, edzõnek,
dr. Korondi Margit olimpiai bajnok tornásznak, edzõnek,
Reviczkyné Köteles Erzsébet olimpiai bajnok tornásznak, testnevelõ tanárnak,
Lemhényiné Tass Olga olimpiai bajnok tornásznak, edzõnek a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. június 13. 

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/03144/2011.

A köztársasági elnök 120/2011. (VI. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló
223/2010. (IX. 2.) KE. határozat 3. pontjában foglaltak alapján

nemzetközileg elismert kimagasló zeneszerzõi, egyházzenei, zeneelméleti életmûvéért, a protestáns egyházzene
színvonalának emelését célzó fáradhatatlan zenepedagógusi munkásságának elismeréseként
dr. Gárdonyi Zsolt orgonistának, zeneszerzõnek, zenetudósnak, egyetemi tanárnak a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. június 10. 

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/01506/2011.
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A köztársasági elnök 121/2011. (VI. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló
223/2010. (IX. 2.) KE. határozat 3. pontjában foglaltak alapján

a Magyar Honvédség Támogató Dandár parancsnoki beosztásban nyújtott kimagasló és példamutató katonai szakmai 
és vezetõi munkája elismeréseként, Budapest helyõrség parancsnokaként a nemzeti ünnepek és állami rendezvények
szervezésében és lebonyolításában vállalt kiemelkedõ tevékenységéért, valamint a Magyar Honvédség és Budapest
helyõrség nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében vállalt aktív szerepéért,
Horváth Ferenc dandártábornoknak a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. június 20. 

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/03345/2011.

A köztársasági elnök 122/2011. (VI. 21.) KE határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Fucsku Sándor
dandártábornokot 2011. június 15-ei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2011. június 6.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. június 7.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03047/2011.
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A köztársasági elnök 123/2011. (VI. 21.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálati nyugállományba
helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Juhász György
dandártábornok szolgálati viszonyát 2011. június 10-én megszüntetem és õt 2011. június 11-ei hatállyal szolgálati nyugállományba
helyezem.

Budapest, 2011. május 11.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 18.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02531/2011.

A Kormány 1200/2011. (VI. 21.) Korm. határozata
a Szervátültetettek 2011. évi Világjátékain és a Speciális Olimpia 2011. évi Nyári Világjátékain elért
sporteredmények állami elismerésérõl

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Göteborgban, 2011. június 17–24. között megrendezésre kerülõ Szervátültetettek Világjátékain,
valamint az Athénban, 2011. június 25. és 2011. július 4. között megrendezésre kerülõ Speciális Olimpia Nyári
Világjátékain egyéni, páros versenyszámban, egyéni sportágak 3–6 fõs versenyszámában, valamint csapatsportágban
szerzett 1–8. helyezést elért versenyzõ és a felkészítését végzõ sportszakember pénz- vagy tárgyjutalomban
részesüljön a következõ feltételekkel, ha az egyéni versenyszámban legalább 15 állam, páros versenyszámban
legalább 15 állam, egyéni sportágak 3–6 fõs versenyszámában legalább 10 állam, csapatsportágban legalább 15 állam
versenyzõi szerepeltek:
a) több 1–8. helyezést elérõ versenyzõ valamennyi eredménye után, legfeljebb egy sportágban részesülhet pénz-

vagy tárgyjutalomban,
b) a Speciális Olimpia esetében a versenyezõ csak tárgyjutalomban részesülhet,
c) a sportszakemberek részére nyújtható pénzjutalom keretösszege a versenyzõk részére nyújtható jutalom

keretösszegének 60%-a,
d) – a Speciális Olimpián résztvevõ versenyzõ felkészítését végzõ sportszakember kivételével – a sportszakember

nem részesülhet magasabb összegû jutalomban, mint a legeredményesebb versenyzõjének járó összeg,
e) csapatsportág esetében a szakágvezetõ pénzjutalma nem lehet több mint a legnagyobb jutalomban részesülõ

versenyzõ részére javasolt összeg 150%-a,

14974 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 68. szám



f) a Szervátültetettek Világjátékai esetében a versenyzõ részére nyújtható pénzjutalom mértéke a 2008. évi olimpiai
jutalom 15%-a,

g) a Speciális Olimpia esetében a sportszakember részére nyújtható pénzjutalom mértéke a 2008. évi olimpiai
jutalom 30%-a,

2. elrendeli az 1. pont szerinti pénz-, illetve tárgyjutalom szükséges forrásigényének kiszámítását, valamint költségvetési
fedezetének biztosítását és a Kormány részére jóváhagyásra történõ bemutatását a támogatásban részesíthetõ
versenyzõk és sportszakemberek, továbbá a jutalom összegének és költségvetési forrásának meghatározása céljából,

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. szeptember 30.

3. elrendeli az állami olimpiai jutalom és az eredményességi támogatás nyújtásának feltételrendszerét meghatározó
jogszabály elõkészítését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2011. december 31.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1201/2011. (VI. 21.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekrõl szóló
1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról

A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekrõl szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat
melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1201/2011. (VI. 21.) Korm. határozathoz
Melléklet az 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások  

Fejezet száma és megnevezése

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

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

297057 34 Magyar film támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
kiadások

–1625,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása

296357 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések

1625,0

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

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

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

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

297057 34 Magyar film támogatása –1625,0

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

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

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

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 1625,0 1625,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1202/2011. (VI. 21.) Korm. határozata
a Magyar Mozgókép Közalapítvány 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. §, 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 7. 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 Magyar Mozgókép Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) megszüntetését.

2. A Kormány 
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy 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 nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, arra, hogy
intézkedjen vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek
kijelölésérõl;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával,
mint mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója;

d) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatai a kizárólagos állami tulajdonban álló Magyar Nemzeti
Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, valamint a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
írásban rögzített és a Kormány által jóváhagyott megállapodása alapján kerüljenek ellátásra. 
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 nemzeti erõforrás minisztert kéri fel. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt
vagyonát – ide értve a vagyoni értékû jogokat – a Kormány a megszûnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítja
a kizárólagos állami tulajdonban álló Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-n keresztül.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

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

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a Magyar Mozgókép Közalapítvány létesítésérõl szóló 2314/1997. (X. 8.) Korm. határozat; 
b) a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság címû regénye megfilmesítésének támogatásáról szóló 2025/2003. (II. 19.)

Korm. határozat;
c) a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság címû regénye megfilmesítése támogatásáról szóló 2025/2003. (II. 19.)

Korm. határozat végrehajtásáról szóló 2332/2003. (XII. 16.) Korm. határozat;
d) a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság címû regénye megfilmesítésének támogatásáról szóló 2025/2003. (II. 19.)

Korm. határozat végrehajtásáról szóló 2111/2004. (IV. 29.) Korm. határozat;
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e) a Magyar Mozgókép Közalapítvány elõirányzatának terhére vállalható éven túli kötelezettségvállalásról szóló
2101/2005. (V. 31.) Korm. határozat;

f) a MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Rt. részvényeinek és a Magyar Filmlaboratórium Kft. üzletrészének 
a Magyar Mozgókép Közalapítványra történõ átruházásáról szóló 2250/2006. (XII. 23.) Korm. határozat;

g) a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1029/2002. (III. 26.) Korm. határozat;
h) a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1206/2002. (XII. 20.) Korm. határozat;
i) a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1109/2003. (XI. 5.) Korm. határozat;
j) a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1144/2004. (XII. 17.) Korm. határozat;
k) a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1111/2006. (XI. 24.) Korm. határozat;
l) a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1021/2008. (IV. 3.) Korm. határozat;
m) a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1082/2009. (VI. 3.) Korm. határozat;

továbbá
n) a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1031/2010. (II. 9.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozata
a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról

A Kormány 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 7. pontja alapján a következõk szerint határoz:

1. A Kormány jóváhagyja a kizárólagos állami tulajdonban álló Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium által a filmtámogatás új rendszerével,
illetve a hazai filmipar mûködtetésével összefüggõ feladatok megosztása tárgyában kötött megállapodást.

2. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1. pont szerinti megállapodás alapján szükség
szerint készítse elõ az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítását.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 46/2011. (VI. 21.) ME határozata
minõsített adatok kölcsönös védelmérõl szóló nemzetközi szerzõdések elõkészítésérõl 
és létrehozásáról a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya,
a Lengyel Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a minõsített adatok kölcsönös védelmérõl szóló nemzetközi szerzõdések elõkészítésével és létrehozásával
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya és
a Cseh Köztársaság Kormánya között (a továbbiakban: szerzõdések);

2. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként elõálló szövegtervezeteket a kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdések létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;

5. felhívom a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a külügyminisztert, hogy a szerzõdések létrehozását
követõen a szerzõdések szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

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