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163/2011. (VIII. 22.) Korm.
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A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés esetén
az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékérõl 26230

25/2011. (VIII. 22.) KIM
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A közjegyzõi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról 26231

30/2011. (VIII. 22.) NGM
rendelet

Egyes, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ
adatszolgáltatásra vonatkozó miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezésérõl 26231

1287/2011. (VIII. 22.) Korm.
határozat

A Népmûvészet Mestere díj 2011. évi adományozásáról 26232

1288/2011. (VIII. 22.) Korm.
határozat

A MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. tõkerendezése céljából a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szánt tartalék terhére történõ költségvetési
fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról 26232

1289/2011. (VIII. 22.) Korm.
határozat

GMO Munkacsoport létrehozásáról 26234

1290/2011. (VIII. 22.) Korm.
határozat

A MÁV Zrt. 35 milliárd forint összegû zártkörû kötvénykibocsátásához
szükséges készfizetõ kezességvállalásról 26234

1291/2011. (VIII. 22) Korm.
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A Magyar Állami Operaház irányításáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól 26235
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelete
a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési 
teher mértékérõl

A Kormány
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl  szóló 2011. évi
LXXV. törvény 11.  § b) pontjában,
az 1.  § (1) bekezdése és a 2.  § tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  §
(1) bekezdés a) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § (1) A pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl  szóló 2011. évi LXXV. törvény 4.  § (5) bekezdés alapján a gyûjtõszámlahitelre
vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamidejét és a havonta esedékessé váló törlesztõ részlet összegét az e rendeletben
meghatározott szabályok alkalmazásával, a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontjában fennálló
tartozás figyelembevételével egyoldalúan jogosult meghatározni.

(2) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés alapján a hiteladós által havonta fizetendõ törlesztõ részlet
összege – a (3) bekezdésben és a 2.  §-ban meghatározott kivételekkel – nem haladhatja meg a hiteladós által
fizetendõ, a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség összegének 15%-át.

(3) A hiteladós a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontját megelõzõ 60. napig írásban kérheti a pénzügyi
intézménytõl, hogy az általa a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés alapján havonta fizetendõ törlesztõ 
részlet összege meghaladja a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka alatti utolsó törlesztési kötelezettség
összegének 15%-át. A hiteladós a kérelemben meghatározza a havonta fizetendõ törlesztõ részlet összegét.
A pénzügyi intézmény a hiteladós írásbeli kérelmében megjelölt maximum havi törlesztõ részlet összegének és
a 2.  §-ban foglaltak figyelembevételével állapítja meg a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret szerzõdés
futamidejét és a havonta esedékes törlesztõ részlet összegét.

(4) A pénzügyi intézmény a rögzített árfolyam alkalmazási idõszaka záró idõpontjától számított 15 napon belül írásban
értesíti a hiteladóst a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamidejérõl és az elsõ kamatperiódusra
érvényes havi törlesztõ részlet forint összegérõl.

2.  § (1) A gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamideje – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –
legfeljebb 30 évvel haladhatja meg a devizakölcsön eredeti futamidejét.

(2) A devizakölcsön és a gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés futamideje legfeljebb a hiteladós
75. életévének betöltéséig terjedhet.

3.  § E rendelet a kihirdetését követõ 3. 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 közigazgatási és igazságügyi miniszter 25/2011. (VIII. 22.) KIM rendelete
a közjegyzõi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. § A közjegyzõi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a 30/D. §-t követõen a következõ 30/E. §-sal egészül ki:
„30/E. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének
rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés és
devizakölcsön-szerzõdés módosítás, valamint az azok alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
közjegyzõi okiratba foglalásáért járó közjegyzõi munkadíj és költségtérítés megfizetésére a hitelezõ pénzügyi
intézmény köteles; a közjegyzõi díj megfizetése szempontjából a hitelezõ pénzügyi intézmény minõsül az 1. § szerinti,
a közjegyzõi eljárást kezdeményezõ félnek.”

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

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 30/2011. (VIII. 22.) NGM rendelete
egyes, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ adatszolgáltatásra vonatkozó
miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Hatályát veszti:
a) az elszámolóházi tevékenységet végzõ szervezet által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ

adatszolgáltatásról szóló 9/2002. (II. 20.) PM rendelet,
b) a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és

az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet, és
c) a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást,

árutõzsdei szolgáltatást végzõk Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történõ adatszolgáltatási
kötelezettségérõl szóló 3/2010. (I. 21.) PM rendelet.

2. § Ez a rendelet 2011. augusztus 31-én lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1287/2011. (VIII. 22.) Korm. határozata
a Népmûvészet Mestere díj 2011. évi adományozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya 2011-ben

özv. András Jánosné (András Elizabeta) népdalénekes, mesemondónak,
Anyalai Sándor népzenész, prímásnak,
Bodor Béla Péter és Bodor Erzsébet néptáncos párosnak (megosztva),
Gadányi Pál dudás-dudakészítõnek,
Kovács József zenész, tanítónak,
Maneszes Józsefné (Tóth Mária) népdalénekesnek,
Párniczky Józsefné (Nunczás Ilona) hímzõ, népi iparmûvésznek,
özv. Szigethy Istvánné (Anda Erzsébet) csipkekészítõ, varró népi iparmûvésznek,
Schmidt Sándor fafaragónak,
Sütõ Levente Lehel festõ-bútorasztalos, fafaragónak

a Népmûvészet Mestere díjat adományozza.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1288/2011. (VIII. 22.) Korm. határozata
a MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. tõkerendezése céljából a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szánt tartalék terhére történõ költségvetési fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 8521,1 millió forint melléklet
szerinti átcsoportosítását rendeli el a MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. tõkerendezése érdekében a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet
3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím 4. Állami tulajdoni
részesedések növekedését eredményezõ kiadások jogcímcsoport 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések jogcímre. 

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1288/2011. (VIII. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
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
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háztartási
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szám

Cím-
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csop.-
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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

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegû kiadások

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését
eredményezõ kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések

+8521,1

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –8521,1

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

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
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kezõ
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áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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háztartási
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cím-
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Jog-
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Elõ-
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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

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 8521,1 8521,1
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1289/2011. (VIII. 22.) Korm. határozata
GMO Munkacsoport létrehozásáról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. §-ának (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény XX. cikke (2) bekezdése a genetikailag
módosított élõlényektõl mentes mezõgazdaságra utaló rendelkezésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok
összehangolására – javaslattevõ, véleményezõ és tanácsadó testületként – GMO Munkacsoportot (a továbbiakban:
Munkacsoport) hoz létre.

2. A Munkacsoport vezetõje a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt állami vezetõ. A Munkacsoport tagjai:
a) a belügyminiszter által kijelölt személy,
b) a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kijelölt személy,
c) a külügyminiszter által kijelölt személy,
d) a nemzeti erõforrás miniszter által kijelölt személy,
e) a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt személy,
f) a nemzetgazdasági miniszter által kijelölt személy.
A Munkacsoport vezetõje a tagokon kívül állandó, illetve szükség szerint eseti jelleggel tanácskozási joggal rendelkezõ 
más személyeket is meghívhat a Munkacsoport üléseire.

3. A Munkacsoport tevékenységének célja az Alaptörvény XX. cikke (2) bekezdése a genetikailag módosított élõlényektõl 
mentes mezõgazdaságra utaló rendelkezésének végrehajtásával összefüggõ, valamint a jogsértés esetén
megállapítható, a büntetõjogi felelõsséget is tartalmazó szankciórendszerhez, továbbá speciális kártérítési alakzat
kialakításához szükséges jogszabály módosításokkal kapcsolatos megfelelõ tárcaközi koordináció elõsegítése.

4. A 3. pontban meghatározott célok elérése érdekében a Munkacsoport
a) áttekinti a vonatkozó európai uniós és hazai szabályozási környezetet és a hatósági eljárások lefolytatásának

rendjét;
b) a hatályos szabályozás gyakorlata során szerzett tapasztalatok figyelembe vételével javaslatot tesz

a vidékfejlesztési miniszternek a szükséges jogszabály módosításokra;
c) javaslatot tesz a vidékfejlesztési miniszternek az ellenõrzési feladatok hatékonyabb ellátásához szükséges

intézményi és infrastrukturális fejlesztésekre.

5. A Munkacsoport az ügyrendjét és a munkatervét maga állapítja meg.

6. A Munkacsoport mûködési feltételeirõl a vidékfejlesztési miniszter gondoskodik. A Munkacsoport tagjai díjazásban
nem részesülnek.

7. E határozat a közzététele napján lép hatályba és 2012. január 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1290/2011. (VIII. 22.) Korm. határozata
a MÁV Zrt. 35 milliárd forint összegû zártkörû kötvénykibocsátásához szükséges készfizetõ
kezességvállalásról

A Kormány

1. jóváhagyja, hogy a MÁV Zrt. a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28/A. §-ában foglaltak szerint
állam által indokoltnak elismert és az állam által meg nem térített költségei finanszírozására 2011. évben
35 000,0 millió forint összegû, legfeljebb 3 éves futamidejû zártkörû kötvényt bocsásson ki állami készfizetõ
kezességvállalás mellett;
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2. a kezességvállalási díj kikötésétõl eltekint;

3. tekintettel a forrás rendelkezésre állásának sürgõsségére engedélyezi, hogy a MÁV Zrt. eltekintsen a nyilvános
pályázattól, de elõírja, hogy legalább három ajánlattevõ ajánlatát kérje be;

4. felkéri az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-t, hogy a MÁV Zrt. számára pénzügyi szempontból véleményezze
a forrásbevonáshoz kapcsolódó szerzõdéseket és egyéb dokumentumokat.

Felelõs:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:  azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1291/2011. (VIII. 22) Korm. határozata
a Magyar Állami Operaház irányításáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Állami Operaház
irányításával kapcsolatos feladatok ellátására – 2011. augusztus 22. napjától a Magyar Állami Operaház fõigazgatói
munkakörének betöltéséig, de legfeljebb két éves idõtartamra – Ókovács Szilvesztert kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos feladatkörében
a) irányítja a Magyar Állami Operaház mûködését és gyakorolja a fõigazgatói jogkört;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Magyar Állami Operaház dolgozói tekintetében;
c) felügyeli a Magyar Állami Operaház vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú ingatlanok mûködését, fejlesztését;
d) felügyeli az Erkel Színház rekonstrukciós munkálatait;
e) javaslatot tesz a fõvárosi zenés színházi struktúra átalakítására;
f) kidolgozza a magyar zenekultúra fejlesztésének koncepcióját, melyben a vezetõ szerepet a Magyar Állami

Operaház tölti be.

3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelõs.

4. A kormánybiztos tevékenységét 4 fõs titkárság segíti. 

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

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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