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Kormányrendeletek

A Kormány 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelete
a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
általános szabályairól
A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre
1. §

E rendelet hatálya kiterjed:
a) a közúti jármûvezetõk képzésére és vizsgáztatására,
b) a szakoktató, az iskolavezetõ és a jármûvezetõi vizsgabiztos képzésére, továbbképzésére és vizsgáztatására, és
c) a b) pontban nem említett, egyéb közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére és
vizsgáztatására.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. képzés: a közúti jármûvezetõk alap-, és középfokú oktatási intézményben (a továbbiakban: közoktatási intézmény),
vagy tanfolyamon történõ, valamint a közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyamon történõ oktatása;
2. közúti jármûvezetõ: a gépjármû, a mezõgazdasági vontató, a segédmotoros kerékpár, lassú jármû és a kerti traktor
vezetõje, továbbá az állati erõvel vont jármû hajtója;
3. szakirányú mûszaki felsõoktatási intézmény: olyan felsõoktatási intézmény, amelyben a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság által akkreditált közlekedésmérnöki vagy jármûmérnöki BSc alapszakokon a szakindítási
engedély alapján képzés folyik, valamint az intézmény pedagógusképzést is folytat;
4. tansegédlet: a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek oktatásához alkalmazott tankönyv,
szemléltetõ eszköz, zárt rendszerû elektronikus távoktatásban alkalmazott digitális tananyag és zárt rendszerû
távoktatási képzésmenedzsment rendszer;
5. vezetõi engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló rendeletben meghatározott közúti jármû vezetésére jogosító okmány;
6. képzõ szerv: az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, amely/aki a közlekedési hatóság által
kiadott képzési engedéllyel (a továbbiakban: képzési engedély) rendelkezik.
(2) E rendeletben meg nem határozott fogalmak tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
rendelkezései az irányadóak.

3. A képzés engedélyezése
3. §

(1) A közúti jármûvezetõk képzése, valamint a közúti közlekedési szakemberek képzése és továbbképzése
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – képzési engedély alapján, iskolavezetõ szakmai irányítása mellett végezhetõ.
(2) Közúti jármûvezetõk képzése végezhetõ közoktatási intézményben is közoktatási tevékenység keretében,
amennyiben
a) az adott képzésre vonatkozóan a közlekedési hatóság által meghatározott tanterv beépült az intézménynek
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) szerinti helyi tantervébe, pedagógiai
programjába,
b) a közoktatási intézmény a képzés jogszabályban meghatározott feltételeit és ügyvitelét teljesíti,
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c)

(3)

(4)
(5)

(6)

az a) pont szerinti helyi tantervet, pedagógiai programot a Kt. 44. § (1) bekezdés rendelkezései szerint a nevelõ
testület elfogadta és a fenntartó jóváhagyta, továbbá a képzés indítása elõtt a közlekedési hatóság részére
elõzetesen benyújtotta, és
d) a közoktatási intézmény a képzés indítását a közlekedési hatóságnak elõzetesen bejelentette.
A jármûvezetõi vizsgabiztosok és az iskolavezetõk képzésére, továbbképzésére engedélyt szakirányú mûszaki
felsõoktatási intézmény kaphat. A szakoktatók képzése szakirányú mûszaki felsõoktatási intézményben, a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság által akkreditált BSc alapszakon történik.
A képzési engedély alapján az ország egész területén végezhetõ képzés.
Képzési engedély adható a tanfolyami vagy a szaktanfolyami képzés csak elméleti vagy csak gyakorlati tantárgyainak
oktatására is. Elméleti képzésre vonatkozó engedélyben meg kell jelölni, hogy az engedély tantermi vagy zárt
rendszerû elektronikus távoktatási képzésre vagy mindkét képzési formára vonatkozik.
A képzõ szervnek a képzési engedélyben foglaltak szerinti – elméleti vagy gyakorlati – képzés feltételeit folyamatosan
biztosítania kell. A csak elméleti képzést végzõ képzõ szervnek a tanuló számára biztosítania kell a gyakorlati
képzésben történõ részvétel lehetõségét is az erre jogosult képzõ szervvel kötött szerzõdés útján. A csak gyakorlati
képzést végzõ képzõ szervnek a tanuló számára biztosítania kell az elméleti képzésben történõ részvétel lehetõségét is
az erre jogosult képzõ szervvel kötött szerzõdés útján.

4. Képzés
4. §

(1) A közúti jármûvezetõk képzését a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezõ szakoktató végezheti, valamint
a közúti közlekedési szakemberek képzésében, továbbképzésében oktatóként az adott szakterületre vonatkozó
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkezõ személy vehet részt.
(2) A szakoktató és az iskolavezetõ a tevékenységét abban az esetben folytathatja, ha évente továbbképzésen vesz részt
és sikeres vizsgát tesz.
(3) Az elméleti képzés tanteremben vagy zárt rendszerû elektronikus távoktatással végezhetõ.
(4) Képzésre az vehetõ fel, aki a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: képzési rendelet) meghatározott feltételeknek
megfelel.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a gépjármû vezetésére jogosító vezetõi engedély megszerzésére irányuló
tanfolyamra az vehetõ fel, aki a Kt. szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte. Az alapfokú iskolai végzettség
meglétét a képzési rendeletben meghatározott módon kell igazolni.
(6) Az engedéllyel rendelkezõ, névjegyzékben szereplõ szakoktatók részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki.

5. Vizsgáztatás
5. §

(1) A jármûvezetõi vizsgabiztos a tevékenységét abban az esetben folytathatja, ha évente továbbképzésen vesz részt
és sikeres vizsgát tesz.
(2) A képzési rendeletben meghatározott esetben a vizsga a közlekedési hatóság által kirendelt tolmács
közremûködésével történik. A tolmácsolás költségeit a vizsgázó viseli.
(3) Vizsgára az bocsátható, aki az adott szakterületre vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel.
(4) A közoktatási intézmény által végzett képzés esetén nem bocsátható vizsgára az, akinek képzése nem a 3. §
(2) bekezdésnek megfelelõen történt.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenõen gépjármû vezetésére jogosító vezetõi engedély megszerzésére irányuló
elméleti vizsgát az tehet, aki a 4. § (5) bekezdésben meghatározottaknak megfelel.
(6) Az engedéllyel rendelkezõ, névjegyzékben szereplõ vizsgabiztosok részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki.

6. Ellenõrzés, szakfelügyelet
6. §

(1) A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzése, továbbképzése és vizsgáztatása, továbbá az
iskolavezetõi, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység ellenõrzése, szakfelügyelete során a közlekedési hatóság
ellenõrzi a tevékenység végzéséhez elõírt feltételek megtartását.
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(2) Ha a képzõ szerv
a) a jogszabályban meghatározott feltételeknek az elõírt rendelkezések súlyos vagy ismételt megsértése miatt nem
felel meg, a közlekedési hatóság a képzési engedélyt – legfeljebb egy év idõtartamra – visszavonja,
b) a tanfolyami vagy a szaktanfolyami képzésre a közlekedési hatóság által elõírt szakmai követelményekre
vonatkozó rendelkezéseket súlyosan vagy ismételten megsérti, a közlekedési hatóság a képzési engedély idõbeli
hatályát – legfeljebb egy évi idõtartamra – felfüggeszti.
(3) A vizsgáztatás rendszeresen és folyamatosan ellátandó ellenõrzéséhez és szakfelügyeletéhez szükséges,
a vizsgáztatással kapcsolatos információkat – az ellenõrzést és szakfelügyeletet végzõ hatóság által meghatározottak
szerint – a vizsgáztatást végzõ közlekedési hatóság az ellenõrzést és szakfelügyeletet végzõ hatóság rendelkezésére
bocsátja.
(4) A képzés engedélyezését végzõ közlekedési hatóság az e-learning rendszerû oktatásban alkalmazható digitális
tananyagokat – kötelezõ jelleggel, díjmentesen – kibõvítheti közlekedésbiztonsági célzatú, SCORM formátumú
kiegészítõ ismeretanyagokkal.
(5) A képzési engedélynek a (2) bekezdés a) pontja szerinti visszavonása esetén a képzési engedély ismételt megadása
a képzési engedély visszavonására meghatározott idõtartam letelte után lehetséges.

7. Adatváltozás bejelentésre vonatkozó szabályok
7. §

(1) A vizsgabiztos, szakoktató és az iskolavezetõ a névjegyzékben nyilvántartott adatainak változását az adatváltozást
követõ 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.
(2) A képzõ szerv a nyilvántartott adatainak változását az adatváltozást követõ 15 napon belül köteles írásban bejelenteni
a közlekedési hatóságnak.

8. Átmeneti rendelkezések
8. §

A jármûvezetõ vizsgabiztosok, a szakoktatók, és az iskolavezetõk képzésére, továbbképzésére engedélyt 2014.
december 31-ig szakirányú mûszaki felsõoktatási intézmény kaphat.

9. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 3. § (3) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

10. §

Az e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott képzési engedély alapján – a képzési rendeletben foglaltak szerint – az
ország egész területén végezhetõ gyakorlati, valamint tantermi elméleti oktatás.

11. §

Hatályát veszti a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános
szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet.

12. §

Ez a rendelet – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvénnyel együtt – a következõ európai uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg:
a) a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
9–11. cikke,
b) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 8. cikk (3) és (4) bekezdése.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelete
a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (3) bekezdésének
d) pontjában, valamint a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: felsõoktatásról szóló törvény) 29. §-ának
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §

(1) A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) és c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(1) Diákigazolványra jogosult]
„a) a közoktatásról szóló törvény szerinti iskolai feladatot ellátó intézmény tanulója, beleértve a fejlesztõ
felkészítésben vagy fejlesztõ iskolai oktatásban részesülõt is (a továbbiakban: tanuló),
c) a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkezõ közoktatási, felsõoktatási intézménnyel tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén külön törvény alapján a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, vagy letelepedett személy (a továbbiakban: nem magyar oktatási
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató),”
(2) Az R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultság feltétele az is, hogy az ott meghatározott oktatási
intézmény azon országban, ahol mûködik, államilag elismert legyen. Az Oktatási Hivatal hivatalból indított eljárásban
vizsgálja meg, hogy a külföldön mûködõ intézmény államilag elismert oktatási intézmény-e.”
(3) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hallgató hallgatói jogviszonyának megszûnését követõ március 31-éig (az elsõ félév megkezdése és
a jogviszony I. félévben történõ megszûnése esetén), vagy október 31-éig (a második félév megkezdése és
a jogviszony II. félévben történõ megszûnése esetén) jogosult (a továbbiakban: érvényességi idõ) a diákigazolványa
használatára. A tanuló diákigazolványának érvényességi ideje a tanulói jogviszony megszûnését követõ október 31-e,
kivéve, amennyiben a nem tanköteles tanulónak félévkor megszûnik a tanulói jogviszonya, akkor a tanuló
diákigazolványa az adott tanév március 31-ig érvényes.”

2. §

Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b)–d) pontjában felsorolt kedvezmények kommunikációjáról, továbbá a diákigazolványhoz
kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezmények szervezésérõl, kiépítésérõl és az ehhez
kapcsolódó jogok teljes körû hasznosításáról az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Üdülési Szolgálat Korlátolt Felelõsségû
Társaság gondoskodik.”

3. §

(1) A R. 3. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állandó diákigazolvány – a 22. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – elektronikus adathordozó
egységet (a továbbiakban: chip) is tartalmazhat. A chipen az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelõ) által
megbízott gyártó közremûködésével kerül rögzítésre a diákigazolvány gyártási sorozatszáma és egyedi chip azonosító
száma.
(5) Az állandó diákigazolvány fajtáin belül az egyes altípusokat a diákigazolványon feltüntetett piktogram alapján kell
megkülönböztetni: a nappali munkarend diákigazolványát „nap”, az esti munkarend diákigazolványát „hold”,
a levelezõ munkarend diákigazolványát „boríték”, a közoktatásban a más sajátos munkarend, valamint
a felsõoktatásban a távoktatási munkarend diákigazolványát nyomtatott „T” betû piktogram jelöli.”
(2) Az R. 3. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az állandó diákigazolvány tartalmazza:]
„c) azon intézmény(ek) nevét és székhelyét (település nevét), amellyel a tanuló, hallgató tanulói, hallgatói
jogviszonyban áll, továbbá azt a telephelyet, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik. Az intézmény székhelye
helyett – a tanuló, hallgató kérésére – az a telephely is feltüntethetõ, ahol az oktatás, képzés ténylegesen folyik. A nem
magyar intézményben tanuló magyar állampolgárságú tanuló, hallgató esetén a „külföldi intézményben tanul”
megjelölést,”
(3) A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az ideiglenes mûanyag kártya és a személyi lap csak együttes használat esetén érvényes a személyi lap
kiállításának napjától számított 60 napig. Az ideiglenes diákigazolvány érvényessége új személyi lap kiadásával
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meghosszabbítható a jogosultság fennállása esetén legfeljebb 12 hónappal, alkalmanként 60 nappal, amennyiben
a tanuló, hallgató
a) állandó diákigazolvány-igénylése még nem került teljesítésre vagy
b) állandó diákigazolvány megrendelése nélkül is jogosult ideiglenes diákigazolványra.”
4. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok az adatkezelõ, az adatfeldolgozók, a gyártó és a kiadó intézmény
között oszlanak meg.”

5. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A diákigazolvány igénylésével összefüggõ adatokat az adatkezelõ kezeli.
(2) Az adatkezelõ feladata:
a) a diákigazolvány kiadására jogosult intézmények (a továbbiakban: kiadó intézmény), adatfeldolgozók és a gyártó
számára a diákigazolvány igénylések nyomon követésére alkalmas nyilvántartás biztosítása, az egyes
munkafolyamatok felügyelete,
b) a kiadó intézmények által megküldött diákigazolvány igények gyártóhoz történõ továbbítása,
c) a kiadott diákigazolványok érvényességérõl, érvénytelenségérõl nyilvántartás vezetése,
d) a diákigazolvány, az érvényesítõ matrica és az egyéb nyomtatványok kiadó intézményhez határidõben történõ
eljuttatásának biztosítása,
e) a diákigazolványon szereplõ személyes adatok kezelése,
f) a diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díjának kezelése és nyilvántartása,
g) a diákigazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása,
h) a diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtóinak a diákigazolványok érvényességére vonatkozó
tájékoztatás,
i) a diákigazolvány érvényességével vagy érvénytelenségével kapcsolatos hatósági ügyekben eljárni,
j) panaszügyek kivizsgálása, intézkedés,
k) a fenti feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, különösen az ezekhez kapcsolódó elektronikus
rendszerek kialakítása.
l) az a)–k) pontba tartozó hatósági feladatok és szolgáltatások folyamatainak minõségfejlesztése, minõségbiztosítása.”

6. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az adatkezelõ a 6. § (2) bekezdésében elõírt feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vehet igénybe.
Az adatfeldolgozók a feladataikat az adatkezelõ szakmai felügyelete alatt – külön megállapodásban rögzítettek
szerint – látják el.
(2) A Kormány az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá ügyviteli
és ügyfélszolgálati feladatok elvégzésére adatfeldolgozóként az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t
jelöli ki.
(3) Az adatkezelõ a diákigazolványok megszemélyesítésével, a gyártás, elõállítás koordinációjával, valamint
terjesztésével és logisztikájával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a diákigazolványok fizikai elõállításával
kapcsolatos feladatok ellátására további adatfeldolgozót (a továbbiakban: gyártó) vehet igénybe.
(4) Az adatfeldolgozók és a gyártó a diákigazolványok elõállítási, megszemélyesítési folyamatának nyomon követését
elektronikus rendszerben folyamatosan és teljes körûen biztosítják az adatkezelõ és a kiadó intézmények számára.
(5) A Kormány a diákigazolványok
a) megszemélyesítésével, a gyártás, elõállítás koordinációjával, valamint terjesztésével és logisztikájával kapcsolatos
feladatok ellátására a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,
b) fizikai elõállításával kapcsolatos feladatok ellátására a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot
(a továbbiakban: gyártó)
jelöli ki.”

7. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kiadó intézmények:]
„a) A közoktatási diákigazolvány esetében a közoktatásról szóló törvény szerinti iskolai feladatot ellátó intézmény.”
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(2) Az R. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kiadó intézmények:]
„c) A nem magyar oktatási intézményben tanuló magyar állampolgárságú tanuló, hallgató diákigazolványát az
adatkezelõ, az 1. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott jogosultak diákigazolványát a fogadó intézmény
adja ki.”
(3) Az R. 8. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hallgatónak – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – egyidejûleg egy érvényes állandó diákigazolványa
lehet.”
(4) Az R. 8. §-a a következõ (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A tanulónak egyidejûleg egy érvényes állandó diákigazolványa lehet. Többes tanulói jogviszony esetén
a diákigazolványt az az iskola adja ki, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti. Ennek hiányában a kiadó intézmények
sorrendjét az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelezõ, sajátos) határozza meg.
(2b) Új diákigazolvány akkor igényelhetõ, ha az elõzõ diákigazolvány érvényét vesztette. Érvényét veszti
a diákigazolvány, ha az elveszett, megsemmisült, megrongálódott vagy lejárt az érvényességi ideje vagy
a diákigazolványon szereplõ adatokban változás következett be.”
(5) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kiadó intézmény:
a) a kiadott és bevont diákigazolványokról, a kiadott érvényesítõ matricákról az Oktatási Hivatal által meghatározott
módon adatot közöl a diákigazolvány igénylésének egyes folyamataival kapcsolatban,
b) az át nem adott diákigazolványokat és a fel nem használt érvényesítõ matricát biztonságosan, elzárva tárolja,
c) részt vesz a diákigazolványok igénylésében, átadásában, az igazgatási szolgáltatási díjának kezelésében,
d) érvényesíti a használatban lévõ, és bevonja az érvénytelen diákigazolványokat.”
8. §

(1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Állandó diákigazolvány igényelhetõ
a) a tanulói, hallgatói jogviszony ideje alatt,
b) az elveszett, megsemmisült, megrongálódott diákigazolvány helyett,
c) diákigazolvány adataiban bekövetkezõ változáskor, kivéve, ha a kiadó intézmény nevének és címének változása
a diákigazolványokhoz kapcsolódó tanulói, hallgatói jogokat és kedvezményeket nem érinti,
d) a diákigazolvány kiállítás napját követõ október 31-étõl számított legfeljebb nyolc év idõtartamra a közoktatásban,
tíz év idõtartamra a felsõoktatásban.”
(2) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A nappali rendszerû és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulók és az 1. § (1) bekezdésének d) pontjában
meghatározott jogosultak részére a nappali munkarend, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók részére az esti
munkarend, a levelezõ oktatás munkarendje szerint tanulók, valamint az alapfokú mûvészetoktatási intézmények
tanulói részére a levelezõ munkarend, a felsõoktatásban távoktatás munkarendje szerint tanulók számára távoktatási
munkarend, a közoktatásban a sajátos munkarend szerint tanuló tanulók részére a sajátos munkarend szerinti
diákigazolványt kell kiállítani. A doktorjelöltek számára a levelezõ képzés munkarendje szerinti diákigazolványt kell
kiállítani.”

9. §

Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adatkezelõ vizsgálja a diákigazolványokhoz kapcsolódó, a kiadó intézményt terhelõ feladatok végrehajtását,
a diákigazolványok igénylésével kapcsolatos tanulói, hallgatói panaszok megalapozottságát. Szabálytalanság
észlelése esetén megteszi a vonatkozó jogszabályok alapján a szükséges intézkedéseket.”

10. §

Az R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. § Az adatkezelõ biztosítja a diákigazolványok igényléséhez, érvényesítéséhez és adminisztrációjához szükséges
nyomtatványok elektronikus formátumban történõ elérhetõségét.”

11. §

(1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi felvételi eljárás keretében felsõoktatási intézménybe jelentkezõ a diákigazolványt a felvételi
jelentkezési lap megfelelõ rovatainak hiánytalan kitöltésével igényli az adatkezelõtõl. A 22. § (1) bekezdésében
meghatározott díj befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízást az igénylõ postai úton kapja meg a felvételi
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jelentkezését visszaigazoló regisztrációs levéllel együttes küldeményben. Az igénylõ a kapott készpénz-átutalási
megbízáson, vagy banki átutalással fizeti meg a 22. § (1) bekezdésében meghatározott díjat.”
(2) Az R. 13. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A felsõoktatási intézménybe beiratkozott hallgató a diákigazolvány-igénylést
a) a diákigazolvány igénylõlap név, aláírás, oktatási azonosító és fénykép rovatának kitöltését követõen a kiadó
intézményhez történõ eljuttatásával, és
b) a kiadó intézmény tanulmányi rendszerében a diákigazolvány e-igénylés funkció használatával
kezdeményezi.
(3) A (2) bekezdés szerint kitöltött igénylõlap kiadó intézményhez való eljuttatásáig a hallgató megfizeti a 22. §
(1) bekezdésben meghatározott díjat a kiadó intézmény részére, melyrõl a kiadó intézmény nyugtát állít ki.
(4) A kiadó intézmény ellenõrzi a (2) és (3) bekezdésben foglaltak teljesítését – szükség esetén felhívja a hallgatót
a hiányok pótlására –, és a hiánytalan igénylés kiadó intézményhez érkezését követõ 15 napon belül továbbítja azt
az adatkezelõ felé.”
(3) Az R. 13. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az igénylõlapot a kiadó intézmény, a hallgató, cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes vagy írni nem
tudó hallgató esetében annak törvényes képviselõje írja alá.
(6) A diákigazolvány igénylések csak abban az esetben tekinthetõk érvényesnek, ha a kiadó intézmény szerepel az
adatkezelõ által karbantartott intézményi adatbázisban. A kiadó intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az
adatkezelõ felé tett bejelentéssel lehetséges.”
12. §

(1) Az R. a következõ 13/A. § (1)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„13/A. § (1) A tanuló, kiskorú tanuló törvényes képviselõje (a továbbiakban együtt: igénylõ) a diákigazolvány iránti
igényét az iskolának, mint kiadó intézménynek jelenti be. A közoktatásban tanuló a tanulói jogviszony létesítését
követõen a diákigazolvány-igénylést az igénylõlap név, tanulói azonosító szám, aláírás, lakcím és igazolványkép
rovatának kitöltését követõen a kiadó intézménynél kezdeményezi.
(2) Az igénylõlappal egyidejûleg az igénylõ átadja a 22. § (1) bekezdésben meghatározott díjat a kiadó intézmény
részére, melyrõl a kiadó intézmény haladéktalanul nyugtát állít ki. Amennyiben a diákigazolvány igénylése nem
a tanulói jogviszony létesítésekor történik, úgy az igénylõ köteles a tanuló személyes adatait igazoló hatósági
okiratokat bemutatni.
(3) A kiadó intézmény ellenõrzi az (1) és (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a tanulót
a hiányok pótlására. A kiadó intézmény az igényléstõl – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétõl – számított
nyolc napon belül
a) a diákigazolvány e-igénylés kliens szoftver (a továbbiakban: igénylési felület) vagy az intézményi adminisztrációs
rendszer (a továbbiakban: IAR) használatával a diákigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét rögzíti, és
b) az intézményvezetõ vagy az általa kijelölt személy aláírja az igénylési felület vagy az IAR segítségével nyomtatott
fedõlapot, és az igénylésekkel együtt továbbítja az adatkezelõ részére.
(4) Az adatkezelõ ingyenesen biztosítja azon kiadó közoktatási intézmények számára a közoktatási információs
rendszer (a továbbiakban: KIR) honlapján az igénylési felülethez a hozzáférést, akik a 2011/2012-es tanévet
megelõzõen vagy nem voltak jogosultak az akkreditált IAR-nak az informatikai normatívából történõ beszerzésére,
vagy jogosultak voltak, de nem szereztek be ilyen rendszert. Az igénylési felületen az adatkezelõ meg nem
változtatható módon biztosítja a kiadó intézmény számára a KIR-ben nyilvántartott és a diákigazolvány elõállításához
szükséges intézményi és tanulói adatokat.
(5) Az igénylõlapot a kiadó intézmény, a tanuló, cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes vagy írni nem
tudó tanuló esetében annak törvényes képviselõje írja alá.
(6) A diákigazolvány igénylések csak abban az esetben tekinthetõk érvényesnek, ha az igénylést továbbító kiadó
intézmény szerepel az adatkezelõ által karbantartott intézményi adatbázisban. A kiadó intézményeket tartalmazó
adatbázis módosítása az adatkezelõ felé tett bejelentéssel lehetséges.
(7) A közoktatási diákigazolvány igénylése esetén az IAR az e-igénylés során feltöltött tanulói adatokat automatizált
módon összeveti a KIR-ben szereplõ adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a kiadó
intézmény nyilvántartásában szereplõ adatoktól, az e-igénylés továbbítását megelõzõen a közoktatási intézmények
kötelesek az adatváltozásokat a külön jogszabályban meghatározott módon bejelenteni.
(8) Az adatkezelõ a diákigazolvány igényléseket – ha az megfelel a (9) bekezdésben foglaltaknak – tizenöt napon belül
továbbítja a gyártónak.
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(9) Az adatkezelõ a gyártónak akkor továbbíthatja a diákigazolvány igényléseket, ha az igénylõ felületen rögzített
adatokat a kiadó intézmény hitelesítette, a diákigazolványok legyártásához szükséges díjak a fizetési számlájára
megérkeztek.”
(2) Az R. a következõ 13/A. § (10)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az igénylési felület vagy IAR használatával rögzített igénylések továbbítása kizárólag elektronikus alapon, az
intézmény képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: intézményvezetõ) vagy meghatalmazottja által használt
közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással hitelesítve történhet. Az elektronikus aláírás (amennyiben az
oktatási intézmény 2011. szeptember 1-jén nem rendelkezik másik hitelesítési szolgáltatással) kizárólag az EDUCATIO
Nkft. által mûködtetett hitelesítési szolgáltatáson keresztül valósulhat meg.
(11) A (3), (4) és (10) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás módjától eltérni csak az adatkezelõnek
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottak
szerint kiadott külön engedélyével, az engedélyben megfogalmazott módon lehetséges.”
13. §

Az R. a következõ 13/B. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató diákigazolvány igénylése
13/B. § (1) A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató a diákigazolványt az adatkezelõ
által rendelkezésére bocsátott igénylõlap hiánytalan kitöltésével és annak az adatkezelõhöz történõ elküldésével
igényelhet. A diákigazolvány igényléséhez be kell nyújtani a tanulói, hallgatói jogviszony kezdetét és várható
befejezését, az oktatás munkarendjét igazoló dokumentumot, valamint annak hiteles magyar nyelvû fordítását.
(2) A Balassi Intézetben képzésben részt vevõ személy diákigazolványt a kiadó intézmény által rendelkezésére
bocsátott igénylõlap hiánytalan kitöltésével és annak a kiadó intézmény útján az adatkezelõhöz történõ elküldésével
igényelhet.
(3) Ha a tanuló, hallgató nem rendelkezik tanulói, hallgatói azonosító számmal, a diákigazolvány iránti igényét
a tanulói, hallgatói azonosító szám megállapítására irányuló kérelemmel együtt nyújthatja be, továbbá írásban
hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy az Oktatási Hivatal a diákigazolvány elõállításához szükséges személyes adatait
a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében valamint a felsõoktatási törvényben meghatározott módon
és ideig kezelhesse.
(4) A tanuló, hallgató az Oktatási Hivatal fizetési számlaszámára átutalással vagy az igénylõlaphoz tartozó
készpénz-átutalási megbízással köteles megfizetni a diákigazolvány elõállításának díját.
(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tanuló, hallgató által használt igénylõlaphoz tartozó készpénz-átutalási megbízás
egyedi azonosítóval rendelkezik, másik igénylõlaphoz akkor használható fel, ha azt igénylõ az egyedi azonosító
megadásával jelzi az adatkezelõnek a befizetés igazolás másolatának megküldésével együtt.”
14. §

Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ideiglenes diákigazolványt vagy annak bármelyik részét a kiadó intézmény a 12. § szerint biztosított
nyomtatványon, vagy a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú egyedi megrendelõ segítségével igényelhet az
igénylésnek a gyártóhoz történõ eljuttatásával.”

15. §

(1) Az R. 15. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A diákigazolvány elõállításának ideje az igénylõlapoknak az adatfeldolgozóhoz történõ beérkezésétõl számított
legfeljebb 60 nap, amelybe a hiánypótlásra visszaküldött igénylõlap újbóli megküldésének határideje nem számít
bele. A gyártó gondoskodik a diákigazolvány-igénylések teljesítésérõl és a diákigazolványnak a kiadó intézménybe
postai úton, a kiadó intézmény költségén történõ eljuttatásáról
a) a 13. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint beérkezett megrendelések esetében az általános felvételi
eljárásban szeptember 1-jéig, a keresztféléves felvételi eljárásban február 1-jéig,
b) a 13/A. §-ban meghatározottak július 25-ig beérkezett igénylései esetében szeptember 1-jéig.”
(2) Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kiadó intézmény köteles a diákigazolványok átvételét követõ 8 napon belül a diákigazolványok átvételét
a sorszám szerinti átadás-átvételt lehetõvé tevõ elektronikus felületen rögzíteni.”
(3) Az R. 15. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kiadó intézmény a diákigazolványt a tanulónak, hallgatónak köteles átadni. A diákigazolvány átvételét a tanuló,
hallgató – a 14. életévét be nem töltött, vagy írni nem tudó, vagy olyan tanuló, hallgató esetén, akit a bíróság
cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett törvényes képviselõje – aláírásával igazolja.”
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16. §

(1) Az R. 16. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Hiányos, nem megfelelõ igénylõlap esetén, továbbá ha az igénylõ, valamint a kiadó intézmény a diákigazolvány
igazgatási szolgáltatási díját határidõben nem fizette be, az adatkezelõ a hiány észlelésétõl számított 15 napon belül
postai vagy elektronikus úton – megfelelõ határidõ tûzésével – felhívja az igénylõt, vagy a kiadó intézményt
a hiánypótlásra, mely a 12–14. §-okban meghatározott megfelelõ igénylési rend teljes megismétlésével teljesíthetõ.
A hiánypótlásra történõ felhívásban meg kell jelölni a hibákat, hiányokat, a hiánypótlás módját és határidejét, valamint
fel kell hívni a figyelmet a hiánypótlás elmulasztásának következményére.
(2) Hiányos az igénylõlap, ha olyan adatot tartalmaz, amely olvashatatlan, továbbá a jogszabályban és a kitöltési
útmutatóban megadott tartalmi és minõségi szempontoktól eltérve egyébként nem alkalmas
a diákigazolvány-elõállítás céljából történõ feldolgozásra.”
(2) Az R. 16. §-a a következõ (6)–(8) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A közoktatási diákigazolvány igénylése esetén a kiadó intézmény felel azért, hogy a diákigazolvány igénylõlapon
és a közoktatás információs rendszerében nyilvántartott adatok megfeleljenek a személyi adatokat és a lakcímet
igazoló hatósági okiratokban foglaltaknak.
(7) A felsõoktatási diákigazolvány igénylése esetén az igénylõ hallgató felel a diákigazolvány elkészítésének alapjául
szolgáló adatok valóságtartalmáért. Az igénylõ hallgató által szolgáltatott valótlan adatok alapján valótlan
adattartalommal elõállított diákigazolvány kicserélésének teljes költsége az igénylõ hallgatót terheli.
(8) A hibásan legyártott diákigazolvány cseréjének költségét az viseli, akinek terhére a hiba megállapítható, ha ilyen
személy, szervezet nincs, vagy a felelõsség nem állapítható meg egyértelmûen, a diákigazolvány elõállítására
vonatkozó általános szabályok szerint kell a terheket viselni.”

17. §

(1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A diákigazolványok érvényesítését a kiadó intézmény végzi a hologramos érvényesítõ matrica felragasztásával.
Az érvényesítõ matrica tartalmazza érvényességének idõtartamát, valamint a közoktatásban a matrica sorszámát,
felsõoktatásban a matrica sorszámát és az intézmény/kar betûkódját.”
(2) Az R. 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az érvényesítés határideje]
„a) közoktatási diákigazolvány esetében október 31-e és március 31-e,”
(3) Az R. 17. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítõ matricákat a kiadó intézmény köteles megrendelni az
érvényesítõ matrica igénylõlap kitöltésével és annak az adatkezelõ részére saját költségén postai vagy elektronikus úton
vagy személyesen történõ eljuttatásával]
„a) közoktatási intézmények esetében július 15-éig, második félévre érvényes érvényesítõ matricák tekintetében
január 15-éig.”

18. §

(1) Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ideiglenes diákigazolvány mûanyag kártyáját a kiadó intézmény bevonja az állandó diákigazolvány
kiadásakor, vagy a személyi lap érvénytelensége esetén.”
(2) Az R. 18. § (5) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a megrendelt állandó diákigazolvány az adatkezelõnek, az adatfeldolgozónak vagy a kiadó
intézménynek felróható okból nem kerül határidõben kiadásra, a kiadó intézmény az ideiglenes diákigazolvány
érvényességét meghosszabbítja.”

19. §

Az R. 19. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az adatkezelõ és a kiadó intézmény által vezetett nyilvántartás”
20. §

Az R. 20. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„e) a diákigazolvány igénylõlapnak a kiadó intézmény számára történõ elküldésének tényét és idejét”

21. §

Az R. 21. §-a az alábbi k) ponttal egészül ki:
[A kiadó intézmény külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza]
„k) az elküldött diákigazolvány igénylõlapok és a fedõlap másolatát a diákigazolvány átvételét követõ 90 napig.”
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22. §

(1) Az R. 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A diákigazolványért a tanuló, hallgató igazgatási szolgáltatási díjat fizet az állandó diákigazolvány megrendelésekor
az e rendeletben elõírt módon. Az e rendelet hatálybalépését követõen igényelt”
(2) Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állandó diákigazolvány térítési díját az adatkezelõ a legyártott és a kiadó intézmény által elismert és kifizetett
diákigazolványok után, a gyártó által kiállított számla alapján történõ utalással fizeti meg a (3) bekezdés szerint
a gyártó részére.”
(3) A R. 22. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az állandó diákigazolvány eljárási díjából diákigazolványonként 70 forint a kiadó intézmény bevétele, amelyet az
adatkezelõ a 13. § (1) és a 13/B bekezdésben meghatározott esetben átutalással fizet meg a kiadó intézmény részére,
az adatkezelõ tájékoztatása alapján kiállított számla beérkezését követõ 60 napon belül. A fennmaradó rész az
adatkezelõ bevételét képezi. Egyéb esetben az adatkezelõ a kiadó intézmény által egyszerre elektronikusan
továbbított e-igénylések adatkezelõhöz érkezését követõ 10 napon belül a diákigazolványok eljárási díjainak
70 forinttal csökkentett részérõl összesített számlát állít ki, és küldi meg a kiadó intézmény részére, melyet a kiadó
intézmény 10 napon belül köteles kiegyenlíteni. Az adatkezelõ a diákigazolványok elõállítását a számla kiadó
intézmény általi kiegyenlítését követõen kezdi meg.”

23. §

Az R. 23. § (6) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a diákigazolvány cseréjére a kiadó intézmény fenntartójának a felsõoktatási vagy iskolai feladatot ellátó
intézményt érintõ döntése miatt vált szükségessé, az állandó- és az ideiglenes diákigazolvány díja a fenntartót terhelik.
Amennyiben a diákigazolványon szereplõ személyes adatok is megváltoztak, a diákigazolvány kiadásának költségét
a tanuló, hallgató viseli.”

24. §

Az R. a 24. §-t követõen a következõ alcímmel és 25. §-sal egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
25. § (1) E rendelet a 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított R. 1. § (4) bekezdése alapján
az a közoktatásban tanuló nem tanköteles tanuló, akinek 2011/2012. tanév második félévétõl megszûnt a kiadó
intézménnyel fennálló tanulói jogviszonya, 2012. április 1-jétõl nem használhatja a diákigazolványát.
(2) 2011. szeptember 1-jétõl lehetõvé válik az elektronikus ügyintézés alkalmazása. Kizárólag a 2011. október 1. elõtt
benyújtott, az adatkezelõhöz beérkezett diákigazolvány igénylések esetében alkalmazható még a papír alapú
igénylési rend, ahol a diákigazolvány az igénylõlap hiánytalan kitöltésével és a kiadó intézmény útján az
adatkezelõhöz történõ eljuttatásával igényelhetõ. A tanuló, hallgató a papír alapú igénylési rend esetében az
igénylõlaphoz tartozó készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással fizeti meg a diákigazolvány-igénylés
díját.”
25. §

(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg az R.
a) 3. § (2) bekezdésében a „távoktatásos” szövegrész helyébe „távoktatásos, más sajátos”,
b) a 3. § (6) bekezdésének d) pontjában, a 10. § (3) bekezdésének c) pontjában a „tagozat” szövegrész helyébe
a „munkarend”,
c) 3. § (6) bekezdésének b) pontjában a „lakcímét” szövegrész helyébe a „lakóhelyét”,
d) 3. § (6) bekezdés f) pontjában, a 11. § (2) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdés felvezetõ mondatában, a 20. §
(1) bekezdés h) pontjában a „illetve” szövegrész helyébe az „és”,
e) 3. § (7) bekezdés b) pontjában a „fényképe” szövegrész helyébe „igazolványképe (a továbbiakban: fénykép)”,
f) a 16. § (5) bekezdésében az „adatfeldolgozó” szövegrész helyébe az „adatfeldolgozók” szövegrész,
g) 14. § (2) bekezdésében az „igénylésen” szövegrész helyébe az „egyedi megrendelõlapon”,
h) 15. § (2) bekezdésében helyébe az „igényléstõl” szövegrész helyébe az „igénylõlap leadásától”,
i) 15. § (6) bekezdésében, a 22. § (6) bekezdésében „az adatfeldolgozó” szövegrész helyébe „a gyártó”,
j) 17. § (6) bekezdésében a „szeptember 15-éig” szövegrész helyébe „szeptember 15-ig és február 10-ig”,
k) 18. § (3) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész helyébe a „napon”,
l) 20. § (1) bekezdésében „a felsõoktatásról szóló törvény 29. § (3) bekezdése” helyébe „a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX törvény 35. § (6) bekezdése”,
m) 20. § (2) bekezdésében „a felsõoktatásról szóló törvény 29. § (5)–(6) bekezdésében” szövegrész helyébe
„a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 35. § (6) bekezdésében”,
szöveg lép.
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Ez a rendelet – a (3)–(5) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Jelen rendelet 11. § (2) bekezdése, 12. § (1) bekezdése 2011. október 1-jén lép hatályba.
E rendelet 6. §-ával megállapított R. 7. § (5) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet 12. § (2) bekezdése 2012. február 1-jén lép hatályba.
Ez a rendelet 2012. február 2-án hatályát veszti.
Hatályát veszti az R.
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában, a 3. § (6) bekezdés a), b), h) pontjaiban, a 3. § (7) bekezdés b) pontjában, 10. §
(1)–(3) bekezdésében, a 15. § (2) és (6) bekezdésben, a 17. § (8) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 20. § (1) bekezdés d) pontjaiban, a 21. § a) pontjában, a 22. § (7) és (9) bekezdéseiben, a 23. § (1) és
(4) bekezdéseiben az „illetve” szövegrész,
b) 5. §-a, 13. § (7)–(11) bekezdése, 15. § (3) bekezdése, 16. § (3) bekezdése, 17. § (4) bekezdése, 19. §-a, 24. §-a.
Orbán Viktor s. k.
miniszterelnök

A Kormány 181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelete
az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti állami kezességgel biztosított lakáscélú kölcsönszerzõdések módosítására – a (3) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével – a következõ fizetési könnyítések alkalmazása miatt kerülhet sor:]
„i) rögzített törlesztési árfolyam: a kölcsönszerzõdésnek a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és
a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvényben meghatározott
gyûjtõszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzõdés miatti módosítása.”

2. §

Az R. 6/C. § (3) és (4) bekezdésében a „(2) bekezdésének a)–h) pontjai” szövegrész helyébe a „(2) bekezdése” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 182/2011. (IX. 2.) Korm. rendelete
a békéltetõ testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A békéltetõ testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szerinti békéltetõ testület
(a továbbiakban: testület) tagjai megbízatásának lejártát száz nappal megelõzõen a testület elnöke (a továbbiakban:
elnök) megállapítja az új testület tagjainak számát, azon belül a jogász szakképzettséggel rendelkezõ tagok minimális
számát, és kezdeményezi az új testület megalakítását.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A testület tagjainak számát a testülethez benyújtott kérelmek számának és jellegének figyelembevételével
kell meghatározni.
(2) A jogász szakképzettséggel rendelkezõ tagok minimális számát az Fgytv. 2012. január 1-jétõl hatályos 25. §
(3) bekezdésére figyelemmel kell meghatározni.”

3. §

Az R. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A testület illetékességi területén mûködõ fogyasztóvédelmi szervezeteket legalább egy megyei (fõvárosi)
napilapban közzétett hirdetményben kell jelölésre felhívni, megjelölve egyúttal a testületbe általuk kijelölendõ összes
tagok, valamint azon belül a jogász szakképzettséggel rendelkezõ tagok minimális számát. A hirdetményt a békéltetõ
testületek honlapján, valamint a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé
kell tenni.
(3) A testület illetékességi területén mûködõ kamarákat közvetlenül írásban kell felhívni a testületi tagok kijelölésére,
megjelölve egyúttal a testületbe az adott kamara által kijelölendõ összes tagok, valamint azon belül a jogász
szakképzettséggel rendelkezõ tagok minimális számát. Az egyes kamarák által kijelölendõ tagok arányát a testület
megbízási ideje alatt a testülethez benyújtott kérelmek jellege alapján kell meghatározni.”

4. §

Az R. 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jelölésre vonatkozó javaslathoz mellékelni kell)
„b) a jelölt felsõfokú iskolai végzettségérõl és szakképzettségérõl szóló okirat másolatát, továbbá az annak megfelelõ
szakterületen szerzett, legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratot vagy annak másolatát,”

5. §

Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Eredménytelen a békéltetõ testületi tagokra vonatkozó jelölés, ha a fogyasztóvédelmi szervezetek összesen nem
javasoltak érvényesen
a) legalább a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú személyt,
b) legalább a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú jogász szakképzettséggel rendelkezõ
személyt, vagy
c) az Fgytv. 25. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ személyt.”

6. §

Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a szavazás során nem kerül sor
a) az Fgytv. 25. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ, vagy
b) a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú
jogász szakképzettséggel rendelkezõ személy kijelölésére, a kijelölés érvénytelen, és a szavazást meg kell ismételni.”

7. §

(1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kamarák a békéltetõ testületi tagokat írásban jelölik ki. A kijelöléshez mellékelni kell a 4. § (2) bekezdése szerinti
dokumentumokat.”
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(2) Az R. 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha valamely kamara határidõben nem teszi meg a kijelölést, vagy nem jelöl ki a felhívásban meghatározott számú
testületi tagot, az elnök haladéktalanul írásban felhívja a kijelölés megtételére, a hiányzó számú tag pótlására.”
(3) Az R. 11. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a kamarák általi kijelölés során nem kerül sor
a) az Fgytv. 25. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ, vagy
b) a 3. § (3) bekezdése szerinti felhívásban meghatározott számú
jogász szakképzettséggel rendelkezõ személy kijelölésére, a kijelölés érvénytelen, és az elnök írásbeli felhívására
a kijelölést az elnök általi felhívást követõ 10 napon belül meg kell ismételni.”
8. §

Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A testületi tagok számának megemelésérõl, valamint annak mértékérõl az elnök dönt. A taglétszám emelésének
mértékét úgy kell meghatározni, hogy a testületben továbbra is biztosított legyen a fogyasztóvédelmi szervezetek
és a kamarák egyenlõ arányú képviselete.”

9. §

(1) Az R.
a) 1. §-ában a „száz” szövegrész helyébe a „százhúsz”,
b) 8. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § (6) bekezdés a) pontjában és 11. § (7) bekezdés a) pontjában az „Fgytv. 25. §
(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Fgytv. 25. § (5) bekezdésében”
szöveg lép.
(2) Az R.
a) 12. §-ában a „lejártát követõ munkanapra történõ” szövegrész helyébe a „lejártát követõ öt napon belül történõ”,
b) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „3/A–10. §-t” szövegrész helyébe a „4–10. §-t”,
c) 15. § (2) bekezdésében a „3/A–11. §-t” szövegrész helyébe a „4–11. §-t”
szöveg lép.

10. §

(1) Hatályát veszti az R.
a) 3/A. §-a,
b) 4. § (2) bekezdés g) pontja,
c) 11. § (2) bekezdése és
d) 17. §-a.
(2) Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdésében a „2012. január 1-jétõl hatályos” szövegrész.

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és ez
a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 9. § (1) bekezdése és a 10. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•

27773

2011. évi 102. szám

A Kormány 183/2011. (IX. 2.) Korm. rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés m) és zsa) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. melléklet 52. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A

B

C

D

Támogatandó szervezet

Támogatott feladat

Támogatás összege
(Ft)

Forrás pontos megnevezése]

„52. Bácskossuthfalvi
Református Egyházközség

A Napsugár Református
Óvoda mûködési
költségeinek támogatása,
bérek és járulékok

2 000 000 X. fejezet 15.4.3 Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása”

(2) Az R. 1. melléklet 86. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A
Támogatandó szervezet

„86. NIKÉ Sportegyesület
Magyar Sportakadémia
(3)

C

D

Támogatott feladat

Támogatás összege
(Ft)

Forrás pontos megnevezése]

Sport programok támogatása
határon túli magyar fiatalok
számára

10 000 000 X. fejezet 15.25.1. Fejezeti
általános tartalék”

Az R. 1. melléklet 90. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A

B

C

D

Támogatandó szervezet

Támogatott feladat

Támogatás összege
(Ft)

Forrás pontos megnevezése]

„90. Kárpátaljai Református
Egyház

2. §

B

Diakónia Koordinációs
Központ mûködési
költségeinek támogatása

2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása”

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 87/2011. (IX. 2.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására
nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
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. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. bakhát: a talaj eredeti síkjából kiemelkedõ, gépi, vagy kézi technológiával elõállított, trapéz keresztmetszetû hasáb,
a szintvonallal párhuzamosan elkészített enyhén tömörített földsáv, mely létesítésének célja az erdõtelepítés káros
belvizek elleni védelme;
2. elsõ kivitel: az erdõfelújítás, erdõtelepítés elsõ évi munkái a talaj-elõkészítéstõl a csemeteültetés, a magvetés vagy
dugványozás befejezéséig;
3. erdészeti nyilvántartási térkép: az Erdõrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 22. §
(3) bekezdése szerinti 1:10 000 méretarányú térképmásolat;
4. erdõrészlet: az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban:
Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;
5. erdõterv határozat: az Evt. 40. § (1) bekezdése szerinti határozat;
6. folyamatos erdõsítés: az erdõfelújítás vagy erdõtelepítés elsõ kivitele utáni, befejezetté nyilvánítás elõtti erdõsítés;
7. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
szerint származási igazolvánnyal rendelkezõ erdészeti szaporítóanyag;
8. kiegészítõ intézkedés: padka, bakhát, talajfogó gát és rõzsefonat létesítése;
9. mennyiségi kár: a 15. pontban felsorolt károsító tényezõ vagy több tényezõ által okozott azon kár, amely
következtében a fa már nem képes regenerálódni és elpusztul;
10. minõségi kár: a 15. pontban felsorolt károsító tényezõ, vagy több tényezõ által okozott azon kár, amely nem
eredményezi a fa pusztulását, de annak jelentõs torzulásához és növekedése oly mértékû elmaradásához vezet, amely
egyértelmûen rontja a fa és az erdõ gazdasági értékét;
11. padka: a talaj vízvisszatartó képességének növelése révén az erdõ megfelelõ fejlõdését, valamint az erózió elleni
védelmet szolgáló létesítmény;
12. pótlás: az erdõfelújítás vagy erdõtelepítés elsõ kivitelét követõen kialakuló tõszámhiány igazolt származású
erdészeti szaporítóanyaggal történõ megszüntetése;
13. rõzsefonat: egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérõjû karók közé, legalább 150 cm
hosszúságban vesszõkbõl, gallyakból készült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely létesítésének célja
az eróziós károk megelõzése;
14. talajfogó gát: egymástól legalább 50, legfeljebb 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérõjû karók közé, legalább
100 cm hosszúságban ágakból, lécekbõl készült létesítmény, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely
létesítésének célja az eróziós károk megelõzése;
15. természeti katasztrófa: hó, jég, szél, belvíz, fagy, aszály, tûz, illetve árvíz által okozott erdõkárok;
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16. területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely során a károsodott faállománnyal borított terület esetében
a terület megközelítését szolgáló úthoz legközelebb esõ határpontot EP felirattal ellátott, szabványosított, számozott
erdészeti határkaróval, majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a határon lévõ fákon az erdõrészletek
határának jelzésére használt fehér színû festéssel, valamint EP felirattal jelölik meg.”
2. §

(1) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatás
a) az erdõfelújítást megelõzõ terület-elõkészítési, károsodott faállomány letermelési;
b) elsõ kiviteli vagy pótlási; és
c) tõrevágási vagy sarjaztatási
támogatásból áll.”
(2) Az R. 3. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Ugyanarra a területre egy alaptámogatás vehetõ igénybe, kivéve a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott
alaptámogatást, amely a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott alaptámogatások egyikével együtt is igénybe
vehetõ.”

3. §

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az erdészeti potenciál helyreállításához kapcsolódó elsõ kiviteli vagy pótlási támogatás mértékét az egyes
támogatási csoportokban az 1. számú melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatás igénybevételére a kérelmezõ akkor jogosult, ha:]
„b) a folyamatos erdõsítés esetét kivéve, rendelkezik az adott területre vonatkozó erdõterv határozattal;”
(2) Az R. 5. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Támogatás olyan a 3. § (2) bekezdésében meghatározott területeken adható egész erdõrészletre vagy területhatár
állandósítással elkülönített rész-erdõrészletre, ahol természeti katasztrófa következtében
a) felújítási kötelezettség keletkezett,
b) a folyamatos erdõsítésben a felújítási kötelezettség alá vont terület tekintetében a mennyiségi kár eléri az 50%-ot,
vagy
c) a folyamatos erdõsítésben bekövetkezett tõrevágással és sarjaztatással helyreállítható minõségi kár eléri az 50%-ot.
(4) A legkisebb támogatható terület nagysága olyan egybefüggõ 0,5 hektár, amely
a) egy erdõrészleten belül, vagy
b) szomszédos erdõrészleteket érintõen
helyezkedik el.
(5) A támogatási határozat közléséig a kérelmezõ a támogatott erdészeti potenciál helyreállítási tevékenységeket csak
saját felelõsségére, kizárólag az erdészeti hatóság felújítási kötelezettséget elõíró vagy módosító határozatának
jogerõre emelkedése után kezdheti meg.”
(3) Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdõterületre e rendelet alapján egy adott természeti katasztrófa
káreseménye után csak egyszer vehetõ igénybe támogatás.”
(4) Az R. 5. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az elsõ kiviteli támogatás igénybevételére az ügyfél nem jogosult arra
a területre vonatkozóan, ahol a felújítási célállományba tartozó, a fõ-és elegy fafajok együttes, a felújítási célállomány
elegyarányának megfelelõ elosztású újulata eléri 2. számú melléklet szerinti minimális csemeteszámot.
(9) Amennyiben az ügyfél a támogatást rész-erdõrészlet területén kívánja igénybe venni, úgy köteles a támogatott
terület határainak állandósítását elvégezni. Amennyiben a terület határán a támogatási idõszak alatt jelölésre alkalmas
fák nincsenek, úgy a terület töréspontjain EP felirattal ellátott szabványosított erdészeti határjeleket kell elhelyezni.”

5. §

Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben folyamatos erdõsítésben az 5. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott mértékû kár
bekövetkezése utáni helyreállítás pótlással történik, a 2. számú mellékletben meghatározott minimális
csemeteszámot a területen meglévõ és a pótlás során bevitt csemetékkel együtt kell biztosítani.”
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6. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) honlapján közzétett és
az MVH központi szerve által rendszeresített formanyomtatványon, a tervezett erdõrészlet elhelyezkedése szerint
illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) kell
benyújtani minden év november 1. és november 30. között.”
(2) Az R. 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„a) a károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló
aa) erdészeti nyilvántartási térképet és
ab) egyedi blokktérképet;
b) a padka, rõzsefonat, talajfogó gát, valamint a bakhát pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását, valamint –
abban az esetben, ha ezen kiegészítõ intézkedések károsodott területnek csak bizonyos részét érintik – az ezekkel
érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, az ab) alpontban elõírt egyedi blokktérképet;”
(3) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszakonként az ugyanazon erdészeti igazgatóság
illetékessége alá tartozó területen károsodott valamennyi területre vonatkozólag csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be.”

7. §

Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kifizetési kérelmet a támogatási kérelem szerinti tevékenység megvalósítását követõen, legkésõbb a támogatási
kérelem benyújtását követõ két naptári év valamelyikében lehet benyújtani, vagy amennyiben a megvalósítás a
támogatási határozat jogerõre emelkedése után történik, úgy a kifizetési kérelmet a jogerõs támogatási határozat
közlését követõ két naptári év valamelyikében lehet benyújtani.”

8. §

9. §

10. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
Az R. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására
nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
szóló 87/2011. (IX. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító
rendelet hatálybalépését követõen induló ügyekben kell alkalmazni.”
(1) Az R. 3. § (2) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „erdõ tv.” szövegrész helyébe az „Evt.” szöveg lép.
(2) Az R. 6. § (1) bekezdésében az „elsõ kivitelt, pótlást” szövegrész helyébe, az „elsõ kivitelt vagy pótlást” szöveg lép.
(3) Az R. 7. § (6) bekezdésében a „döntést” szövegrész helyébe a „határozatot” szöveg lép.

11. §

Hatályát veszti az R.
a) 5. § (1) bekezdés d) pontja,
b) 5. § (6) bekezdése
c) 8. § (5) bekezdése.

12. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelethez
„1. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Elsõ kiviteli vagy pótlási támogatás mértéke
(eurónak megfelelõ forintösszeg/hektár)
A

1.

Támogatási
csoportok

2.

Tíz fokos és ez alatti
lejtésû terület
Tíz fok feletti lejtésû
terület

3.

B

C

D

E

F

G

Tölgy és
bükk

Egyéb lágy
lombos

Akác

Nemes nyár

Fenyõ

700

Egyéb
kemény
lombos
450

420

290

320

350

800

600

440

320

0

450”

2. melléklet a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelethez
„3. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez
A

B

1.

Értékelési szempont megnevezése

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Horizontális szempontok
Erdõgazdálkodó teljes erdõgazdálkodási
20,0 hektár alatti
tevékenységének területe
20,1–100,0 hektár között

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Összefüggõ károsodott terület

Kedvezményezett kistérség [a
kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
szerint]

C

Az értékeléshez
rendelhetõ
pontszám

100,1 hektár felett
5,0 hektár alatt
5,1–20,0 hektár között
20,1–100,0 hektár között
100,1 hektár felett
A kedvezményezett kistérségben
elhelyezkedõ település határában
tervezett helyreállítás
Egyéb területen elhelyezkedõ
település határában tervezett
helyreállítás

Horizontális szempontok összesen:
Szakmai szempontok
Õshonosság vizsgálata
Legalább 70%-ban õshonos
fafajokból álló állomány kerül
létrehozásra
Legalább 50%-ban õshonos
fafajokból álló állomány kerül
létrehozásra
Egyéb állomány
Elsõdleges rendeltetés
Védelmi
Közjóléti
Gazdasági
Másodlagos eróziós károk kockázata
10 fok feletti lejtésû terület
10 fok és ez alatti lejtésû terület
Kérelemben szereplõ károsodott terület
100 hektár felett
10–100 hektár között
10 hektár alatt

10
8
0
0
5
8
10
5

0

25
13

7

0
12
7
0
10
0
10
5
0
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A

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

Erdõrészlet elhelyezkedése
Elegyesség

B

Belterület
Külterület
Elegyes állomány (Létrehozandó
célállomány 30% elegyfafajok
alkotják)
Nem elegyes

Szakmai szempontok összesen:
Egyéb szempontok
Sérülékeny vízbázisú terület MePAR lehatárolás szerint
Natura 2000 terület MePAR lehatárolás szerint
Balaton, Fertõ- vagy a Velencei-tó vízgyûjtõ területe [a települési szennyvíztisztítás
szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyûjtõterületek kijelölésérõl szóló
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott település
határában tervezett intézkedés]
Kiemelt üdülõkörzet területe (a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. tv. 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott település határában
tervezett intézkedés)
Egyéb szempontok összesen:
Szempontok összesen:
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C

5
0
5

0
55
5
5
5

5

20
100”

3. melléklet a 87/2011. (IX. 2.) VM rendelethez
„1. melléklet a 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelethez

A rendelet alapján támogatható gépkódok
(A felsorolás a gépkódokat a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító szám és megnevezés alá besoroltan
tartalmazza.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A
3914 Tranzittartályok, tartálycsaládok
3914-0006-tól – 3914-0018-ig
3914-0020 – 3914-0075
3914-0081 – 3914-0086
3914-0089 – 3914-0104
3914-0120 – 3914-0166
3914-0168 – 3914-0171
3914-0174 – 3914-0177
3914-0189 – 3914-0320
3914-0327 – 3914-0345
3914-0348 – 3914-0361
3914-0370 – 3914-0413
3914-0420 – 3914-0430
3914-0437 – 3914-0505
3914-0536 – 3914-0578
3914-0581 – 3914-0602
3914-0605 – 3914-0619
3914-0626 – 3914-0629
3914-0639 – 3914-0683
3914-0692 – 3914-0693
3914-0697 – 3914-0706
3914-0740
3914-0742
3914-0751 – 3914-0752
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
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3914-0765 – 3914-0776
3914-0788 – 3914-0793
3914-0802 – 3914-0806
3914-0814 – 3914-0815
3914-0818
3914-0822 – 3914-0823
3914-0838 – 3914-0839
3914-0857
3914-0862 – 3914-0874
3914-0876 – 3914-0897
3914-0904
3914-0908 – 3914-0913
3914-0925 – 3914-0929
3914-0932 – 3914-0940
3914-0942
3914-0944
3914-0949 – 3914-0960
3914-0963 – 3914-0971
3914-0977
3914-0981 – 3914-1032
3914-1035 – 3914-1039
3914-1041 – 3914-1047
3914-1051 – 3914-1054
3914-1058
3914-1072 – 3914-1074
3914-1080
3914-1082
3914-1084 – 3914-1089
3914-1098 – 3914-1110
3914-1112 – 3914-1115
3914-1118 – 3914-1119
3914-1133
3914-1139 – 3914-1148
3914-1154 – 3914-1159
3914-1163 – 3914-1167
3914-1170 – 3914-1174
3914-1182 – 3914-1188
3914-1190 – 3914-1195
3914-1212 – 3914-1231
3914-1238 – 3914-1239
3914-1243
3914-1248 – 3914-1251
3914-1253 – 3914-1267
3914-1270 – 3914-1283
4311 Itató berendezések
4311-0001 – 4311-0005
4311-0007
4311-0014 – 4311-0017
4311-0019 – 4311-0090
4311-0094 – 4311-0105
4311-0105 – 4311-0110
4311-0112 – 4311-0131
4311-0133 – 4311-0138
4311-0144 – 4311-0148
4311-0150 – 4311-0161
4311-0168 – 4311-0182
4311-0184 – 4311-0198
4311-0202 – 4311-0203
4311-0217 – 4311-0225
4311-0227 – 4311-0237

27779

27780

MAGYAR KÖZLÖNY

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
135
136
137
138
139
140
141
142
143

4311-0241
4311-0251
4311-0254 – 4311-0278
4312 Takarmányozás gépei
4312-0001 – 4312-0004
4312-0028 – 4312-0033
4312-0067 – 4312-0118
4312-0125 – 4312-0128
4312-0164 – 4312-0192
4312-0194 – 4312-0208
4312-0213 – 4312-0226
4312-0228 – 4312-0229
4312-0236
4312-0238 – 4312-0246
4312-0254 – 4312-0271
4312-0275 – 4312-0278
4312-0294 – 4312-0295
4312-0298 – 4312-0299
4312-0304 – 4312-0311
4312-0315 – 4312-0322
4312-0324 – 4312-0326
4312-0328 – 4312-0333
4312-0335
4312-0337
4312-0339 – 4312-0344
4312-0346
4312-0348 – 4312-0371
4312-0387 – 4312-0392
4312-0408 – 4312-0421
4312-0425
4312-0427 – 4312-0455
4312-0460 – 4312-0480
4312-0486 – 4312-0488
4312-0490 – 4312-0514
4392 Ketrecek
4392-0001 – 4392-0004
4392-0006 – 4392-0049
4392-0052 – 4392-0068
4392-0070 – 4392-0077
4392-0079 – 4392-0088
4392-0090
4392-0093 – 4392-0108
4392-0110 – 4392-0116
4392-0118 – 4392-0122
4392-0125 – 4392-0130
4392-0133 – 4392-0138
4392-0141 – 4392-0174
4392-0176 – 4392-0202
4392-0205 – 4392-0244
4392-0246
4392-0248 – 4392-0250
4392-0253 – 4392-0335
4392-0337 – 4392-0340
4392-0342 – 4392-0345
4392-0355 – 4392-0368
4392-0370 – 4392-0378
4392-0380
4392-0382
4392-0390 – 4392-0401
4392-0406 – 4392-0413
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

•

2011. évi 102. szám

4399 Egyéb baromfitartási gépek, berendezések
4399-0001 – 4399-0004
4399-0010
4399-0014 – 4399-0016
4399-0019 – 4399-0035
4399-0038 – 4399-0050
4399-0052 – 4399-0059
4399-0063
4399-0078 – 4399-0081
4399-0085 – 4399-0095
4399-0134 – 4399-0141
4399-0152 – 4399-0153
4399-0159 – 4399-0174
4399-0188 – 4399-0191
4399-0193 – 4399-0198
4399-0209 – 4399-0210
4399-0213 – 4399-0216
4399-0218 – 4399-0220
4399-0222 – 4399-0228
4399-0230 – 4399-0233
4399-0235 – 4399-0247
4399-0249 – 4399-0280
4399-0284 – 4399-0286
4399-0289 – 4399-0291
4399-0351 – 4399-0364
4399-0369 – 4399-0371
4399-0375
4399-0377 – 4399-0378
4399-0382 – 4399-0384
4399-0391
4399-0394 – 4399-0415
4399-0424 – 4399-0434
4399-0440
4399-0443 – 4399-0450
4399-0456 – 4399-0482
5121 Hideg- és meleg vizes mosók, gõzborotvák
5121-0001 – 5121-0810
5131 Ventilátorok
5131-0001 – 5131-0049
5131-0051 – 5131-0052
5131-0054 – 5131-0055
5131-0057 – 5131-0091
5131-0094 – 5131-0108
5131-0111 – 5131-0112
5131-0119 – 5131-0145
5131-0150 – 5131-0177
5131-0179 – 5131-0180
5131-0183 – 5131-0185
5131-0187 – 5131-0188
5131-0190 – 5131-0191
5131-0198 – 5131-0212
5131-0219 – 5131-0263
5131-0265 – 5131-0265
5131-0270 – 5131-0272
5131-0277 – 5131-0532
5131-0534
5131-0538 – 5131-0539
5131-0543 – 5131-0544
5131-0547 – 5131-0548
5131-0555 – 5131-0620
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204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

5131-0625 – 5131-0732
5131-0736 – 5131-0769
5131-0797 – 5131-0803
5131-0805
5131-0810 – 5131-0811
5131-0832 – 5131-0867
5131-0869
5131-0873 – 5131-0986
5131-0991 – 5131-1015
5131-1019 – 5131-1020
5131-1022 – 5131-1029
5131-1032 – 5131-1063
5131-1073 – 5131-1078
5131-1080 – 5131-1111
5131-1118 – 5131-1120
5131-1125 – 5131-1223
5131-1227 – 5131-1266
5131-1271 – 5131-1276
5131-1278 – 5131-1285
5131-1287 – 5131-1292
5131-1299 – 5131-1304
5131-1311 – 5131-1335
5131-1341 – 5131-1360
5131-1363 – 5131-1423
5131-1433 – 5131-1448
5131-1463 – 5131-1597
5131-1605 – 5131-1616
5131-1619
5131-1622 – 5131-1623
5131-1625 – 5131-1652
5131-1654 – 5131-1675
5131-1677 – 5131-1680
5131-1692 – 5131-1849
5131-1914 – 5131-1920
5131-1922
5131-1969 – 5131-2085
5131-2088 – 5131-2089
5131-2091 – 5131-2092
5131-2094
5131-2099 – 5131-2100
5131-2108
5131-2112 – 5131-2132
5132 Zsaluk, kürtõk, légbeejtõk
5132-0001 -5132-0802
5132-0810-5132-1044
5139 Egyéb légszabályozó berendezések
5139-0001 – 5139-0047
5139-0049 – 5139-0183
5139-0196 – 5139-0314
5139-0324 – 5139-0334
5139-0336 – 5139-0347
5139-0351 – 5139-0543
5139-0553 – 5139-0611
5139-0613 – 5139-0654
5139-0670 – 5139-1028
5139-1035 – 5139-1223”
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A vidékfejlesztési miniszter 88/2011. (IX. 2.) VM rendelete
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és e) 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. §

A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A bírálat alapján létrejött pontegyenlõség esetén a rangsorban elõnyt élvez az a támogatási kérelem,]
„a) amelynek a tartalma megfelel az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányító hatósági
jogkörében közzétett részletes ajánlásnak a támogatott mûvelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról,”

2. §

Az R1. az alábbi 10/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„Ponthatár miatt elutasított támogatási kérelmek
10/A. § (1) Támogatásra jogosult az az ügyfél, akinek 2009. november 16. és 2010. január 15. között benyújtott
támogatási kérelmét forráshiány miatt az MVH elutasította, de támogatási kérelme a miniszter irányító hatósági
jogkörében 2011. augusztus 1-jét követõen közzétett minimum pontszámot eléri, és az MVH részére a
nyilatkozattételre felszólító végzésben meghatározott határidõben és módon nyilatkozik arról, hogy a mûveletet
2012. március 31-ig megvalósítja. Ha az ügyfél a megadott határidõben és módon nem nyilatkozik, vagy nemleges
nyilatkozatot tesz, az adott jogcím vonatkozásában támogatásra nem jogosult.
(2) Az (1) bekezdés alapján támogatásra jogosult ügyfél köteles a támogatott mûveletet legkésõbb 2012. március 31-ig
megvalósítani.
(3) Az (1) bekezdés alapján támogatásra jogosult ügyfél az utolsó kifizetési kérelmét 2012. április 1. és április 30. közötti
idõszakban is benyújthatja az MVH-hoz.
(4) A 2012. április 1. és április 30. között benyújtott kifizetési kérelem esetében az MVH a kifizetést 2012. szeptember 1.
és szeptember 30. között teljesíti.
(5) Az (1) bekezdés alapján támogatásra jogosult ügyfél a 2007–2013 közötti idõszakban az NDP alapján és az EMVA
társfinanszírozásában nem terület-, és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve
pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerõs döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme
elutasításra kerül, ha:
a) nem nyújt be kifizetési kérelmet 2012. április 30-ig, vagy
b) a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 75%-át nem teljesíti, kivéve ha
részére történt kifizetés 2012. március 31-ig.
(6) Az (1) bekezdés alapján támogatásra jogosult ügyfél vonatkozásában a 15. § (5)–(6) bekezdésében foglaltak nem
alkalmazandók.”

3. §

(1) Az R1. 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az utolsó kifizetési kérelem alapján a 19. § (4) bekezdésében foglalt elõírásnak az ügyfél nem felel
meg, de a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 75%-át teljesíti, a kifizetési
határozattal jóváhagyott támogatás kumulált összegét 20%-kal csökkenteni kell. Ha kifizetési kérelem alapján eljárás
van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó ellenõrzések alapján jóváhagyható támogatás összegét is
figyelembe kell venni a kumulált összeg megállapításánál.”
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(2) Az R1. 25. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az ügyfél az utolsó kifizetési kérelem alapján sem éri el a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások összegének legalább 75%-át,
a) úgy az MVH a kérelmet határozattal elutasítja, amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, és
b) külön határozatban az MVH a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejûleg a kifizetett támogatás
vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvételrõl döntést hoz.”
4. §

Az R1. a következõ 26/B. §-sal egészül ki:
„26/B. § E rendeletnek a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 88/2011. (IX. 2.) VM rendelettel
(a továbbiakban: 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet) megállapított 25. § (2) és (2a) bekezdését a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés 24. pontja helyébe a következõ pont lép:
[(1) E rendelet alkalmazásában:]
„24. pályázati felhívás: e rendelet alapján igénybe vehetõ támogatások feltételeit tartalmazó, legkésõbb a benyújtási
idõszak elsõ napját megelõzõ 60. napon, külön IH közleményben közzétett pályázati felhívás, amely tartalmazza a
LEADER HACS által az illetékességi területérõl benyújtott projektjavaslatokra vonatkozó, a HBB vagy LEADER HACS
címmel rendelkezõ ügyfél esetében az IH döntésének alapjául szolgáló illeszkedési kritériumokat, valamint a
támogatás igénybevételének részletes feltételeit szabályozó célterület katalógust;”
(2) Az R2. 1.§ (1) bekezdése a következõ 32. ponttal egészül ki:
[(1) E rendelet alkalmazásában:]
„32. IH eljárás: LEADER HACS címmel rendelkezõ ügyfél esetében az ügyfél által benyújtott projektjavaslatok HVS-hez
való illeszkedésének vizsgálata érdekében lefolytatott eljárás;”

6. §

(1) Az R2. 3. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A projektjavaslatok HVS-hez való illeszkedését a LEADER-szerûség szempontjából vizsgálni kell:
a) a LEADER HACS a beérkezõ projektjavaslatok HVS-hez való illeszkedésének vizsgálatára az IH által külön
közleményben közzétett eljárásrend szerint létrehozza és mûködteti a HBB-t;
b) amennyiben LEADER HACS címmel rendelkezik az ügyfél, akkor a HVS-hez való illeszkedés vizsgálatát – külön
IH közleményben közzétett eljárásrend alapján – az IH végzi.
(4) A célterületekre a HBB – vagy LEADER HACS címmel rendelkezõ ügyfél esetében az IH – által kiállított támogató
nyilatkozat csatolásával nyújtható be pályázat, ennek elmulasztása esetén nincs lehetõség hiánypótlásra.”

7. §

(1) Az R2. 20. § (8) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„i) a LEADER HACS HBB-je – vagy LEADER HACS címmel rendelkezõ ügyfél esetében az IH – által kiállított, a pályázat
HVS-hez való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot;”
(2) Az R2. 20. § (9)–(10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A (8) bekezdés i) pontja szerinti tanúsító nyilatkozatot a HBB – vagy LEADER HACS címmel rendelkezõ ügyfél
esetében az IH – a pályázati felhívásban meghatározott eljárás alapján állítja ki a HVS illeszkedésrõl.
(10) Az IH a HBB eljárás során, valamint LEADER HACS ügyfél esetén az IH eljárás során alkalmazandó
formanyomtatványokat IH közleményben a saját honlapján teszi közzé.”

8. §

(1) Az R2. 1. melléklet „Pénzügyi pontozási szempontok” „Természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás esetében”
címû táblázat 5. sor „B” oszlopában a „ha több mint 5%-kal” szövegrész helyébe a „ha kevesebb mint 5%-kal” szöveg
lép.
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(2) Az R2. 4. melléklet d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy
beszerzése, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhû
formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült;”
(3) Az R2. 5. melléklet d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy
beszerzése, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhû
formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült;”
9. §

Az R2. a következõ 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § E rendeletnek a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 88/2011. (IX. 2.) VM rendelettel
(a továbbiakban: 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet) megállapított 1. § (1) bekezdés 24. és 32. pontját, 3. § (3) és
(4) bekezdését, 20. § (8) bekezdés i) pontját, (9) és (10) bekezdését, továbbá az 1. melléklet „Pénzügyi pontozási
szempontok” „Természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás esetében” címû táblázat 5. sor „B” oszlopát,
a 4. melléklet d) pontját és az 5. melléklet d) pontját a 88/2011. (IX. 2.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.”

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1302/2011. (IX. 2.) Korm. határozata
az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Idõszakos Felülvizsgálat (UPR)
Munkacsoportjának 11. ülésén Magyarország vonatkozásában tett, megfontolást igénylõ 29 ajánlás
elfogadásáról
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet I. pontjában szereplõ, az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanácsa Egyetemes
Idõszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén a tagállamok által tett ajánlásokat;
2. részben elfogadja az 1. melléklet II. pontjában szereplõ, az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanácsa
Egyetemes Idõszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén a tagállamok által tett ajánlásokat;
3. nem fogadja el az 1. melléklet III. pontjában szereplõ, az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanácsa
Egyetemes Idõszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén a tagállamok által tett ajánlásokat;
4. felhívja a külügyminisztert, hogy az ajánlások elfogadásáról, részbeni elfogadásáról, illetve visszautasításáról
hivatalosan értesítse az Egyesült Nemzetek Szervezetét.
Felelõs:
külügyminiszter
Határidõ:
2011. szeptember 10.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1302/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz
I.

1. Fontolja meg a jelenleg elfogadás alatt álló nemzetközi emberi jogi szerzõdések fokozatos megerõsítését.
2. Módosítsa a Büntetõ Törvénykönyvet annak érdekében, hogy az a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy
megalázó büntetések vagy bánásmód elleni Egyezmény 1. cikkében lefektetett kínzás meghatározásának minden
elemét magába foglalja.
3. A nõk elleni diszkrimináció olyan meghatározását ültesse át nemzeti jogszabályaiba, amely összhangban áll a nõkkel
szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésérõl szóló Egyezménnyel.
4. Emelje a nõk elõmenetelét célzó nemzeti mechanizmus státuszát, erõsítse meg mandátumát, és biztosítsa a szükséges
humán és pénzügyi erõforrásokat annak érdekében, hogy e mechanizmus kellõ felhatalmazással és döntési jogkörrel
rendelkezzen a nemek közötti egyenlõség elõmozdítását célzó kormányzati munka hatékony koordinálásához.
5. Rendszeresen figyelje a médiaszabályozó testületek mûködését és az alkalmazott, kiszabott büntetéseket annak
biztosítása érdekében, hogy e területek külsõ befolyástól mentesek maradjanak.
6. Létesítsen és mûködtessen országos rendszert a rasszista incidensek és a gyûlölet- bûncselekmények nyomon
követésére és nyilvántartására.

II.

1. Teljes mértékben hajtsa végre a Magyar Köztársaságban élõ szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban
élõ magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról szóló Egyezményt és az Egyezmény végrehajtásának
nyomon követésével megbízott Szlovén-Magyar Vegyes Bizottság ajánlásait.
2. Emelje a Hivatalos Fejlesztési Támogatás (ODA) arányát a nemzetközileg vállalt szintre, a GDP 0,7%-ra.
3. Erõsítse meg az ENSZ fontos emberi jogi dokumentumait, különösen a migráns munkavállalók és családtagjaik
jogainak védelmérõl szóló Nemzetközi Egyezményt, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód
vagy büntetés elleni Egyezményhez fûzött Fakultatív Jegyzõkönyvet és a személyek kikényszerített eltûnésérõl szóló
Egyezményt.
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1. Jövõbeli sarkalatos törvényben mondja ki a halálbüntetés tilalmát.
2. További intézkedéseket vezessen be annak biztosítása érdekében, hogy az új médiatörvény megfeleljen a regionális
és nemzetközi emberi jogi követelményeknek.
3. Tekintse át a jelenlegi szabályozási keretet a jogszabályok azon részeinek eltávolítása érdekében, amelyek sérthetik
a szólásszabadságot, valamint a sajtó és más médiumok függetlenségét.
4. Újból tekintse át a véleménynyilvánítás szabadságával és az általános szabadságokkal kapcsolatos jogalkotást és
jogszabályokat.
5. Alkosson meg és hajtson végre egy átfogó, a nemek egyenlõségének biztosításáról szóló törvényt, valamint egy,
a nemek elleni erõszakkal szembeni fellépésrõl szóló törvényt.
6. Fogadjon el egy olyan átfogó, a nemek közötti egyenlõség biztosításáról szóló törvényt, amely a nõk elleni
megkülönböztetésnek a nõkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésérõl szóló
Egyezménnyel összhangban álló meghatározását tartalmazza.
7. Alkosson konkrét jogszabályokat a háztartáson belüli erõszakot és a házasságon belüli nemi erõszakot tiltó specifikus
jogszabályok törvényi hiányának kitöltésére.
8. Tegyen intézkedéseket a háztartáson belüli erõszakot és a házastárs általi nemi erõszakot tiltó konkrét jogszabályok
elfogadására.
9. Újból tekintse át az új Alkotmány releváns rendelkezéseit annak érdekében, hogy az abortuszhoz, mint biztonságos és
jogszerû választási lehetõséghez való hozzáférés biztosítva legyen, továbbá annak biztosítása érdekében, hogy
szexuális orientációjától függetlenül minden személy azonos védelemben és jogokban részesüljön.
10. Alkosson konkrét jogszabályt a nõk elleni, háztartáson belüli erõszakról.
11. Növelje a szegénységben élõ családok pénzügyi és jóléti juttatásait annak érdekében, hogy a szegénységben élõ
családok a gyermekek egészséges neveléséhez szükséges javak birtokában nevelhessék fel gyermekeiket.
12. A határon túl élõ magyarokkal kapcsolatos szakpolitikát hangolja össze a szomszédos országok kisebbségvédelem
terén fennálló elsõdleges felelõsségével.
13. Csökkentse a lehetséges legalacsonyabb mértékûre a migránsok, menedékkérõk és menekültek adminisztratív
fogvatartását, s csak kivételes esetekben alkalmazza ezen intézkedéseket.
14. Minden releváns intézkedést tegyen meg a menedékkérõk adminisztratív fogvatartása meghosszabbításának
elkerülése érdekében, amely fogvatartás a mozgásszabadság jelentõs mértékû korlátozásával jár.
15. Állítson fel megfelelõ mechanizmusokat a potenciális menedékkérõk határrendészeti eljárásban történõ
azonosítására; vállalja a menedékkérõk adminisztratív fogvatartása meghosszabbításának elkerülését, valamint
a menedékkérõk és a menekültek életkörülményei, és a velük szemben alkalmazott bánásmód javítását célzó
intézkedések meghozatalát.
16. Migráns státuszuktól függetlenül és arra tekintet nélkül ismerje el és biztosítsa minden külföldi személy emberi jogait.
17. Írja alá és erõsítse meg a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához fûzött Fakultatív
Jegyzõkönyvet.
18. Hozzon létre egy átfogó cselekvési kerettervet az emberi jogok elõmozdítását célzó összehangoltabb és hatékonyabb
szakpolitikai intézkedések és stratégiák kifejlesztésére, és e keretterv – a Párizsi Elvekkel összhangban – tartalmazzon
kezdeményezéseket egy Nemzeti Emberi Jogi Intézmény felállítására.
19. Létesítsen olyan nemzeti emberi jogi programot, amely teljes mértékben inkorporálja azon nemzetközi
instrumentumokat, amelyekben Magyarország részes állam.
20. Dolgozzon ki egy Nemzeti Emberi Jogi Tervet.
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A Kormány 1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozata
a Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervrõl
A Kormány elfogadta az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága (Moneyval) által készített országjelentésben megfogalmazott
ajánlások végrehajtásáról készült akciótervet és elrendeli a mellékletben meghatározott akcióterv végrehajtását, és felkéri
a legfõbb ügyészt, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét,
a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara elnökét és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét
az akcióterv végrehajtásában való közremûködésre.
Felelõs:
az akciótervben megjelölt miniszterek
Határidõ:
az akciótervben megjelölt határidõk
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz
A Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akcióterv
Intézkedés
sorszáma

A Moneyval országjelentésben meghatározott
ajánlásnak megfelelõ magyar intézkedés

Felelõs

Határidõ

Megjegyzés

I. JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK
A) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) módosítását igénylõ feladatok
I/A/1

A pénzmosás törvényi tényállásának
[Btk. 303. §; 303/A. §] módosítása, a Bécsi
és Palermói Egyezményekkel való teljes
összhang megteremtése érdekében

közigazgatási és
igazságügyi
miniszter
(a továbbiakban:
KIM)

2012. 06. 30.

I/A/2

A terrorcselekmény törvényi
tényállásának [Btk. 261. §] módosítása,
az egyéni terrorista bármely célból
történõ anyagi támogatása, illetve
a terrorszervezet napi tevékenységéhez
szükséges anyagi javak rendelkezésre
bocsátása, gyûjtése büntetendõvé tétele
érdekében

KIM

2012. 06. 30.

B) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítását igénylõ
I/B/1

Jogszabályi elõírás bevezetése arra
nézve, hogy a Pmt. szerinti felügyeletet
ellátó szervek által kiadott
mintaszabályzatok rendszeres
idõközönként történõ felülvizsgálata és
szükség szerinti módosítása
megtörténjen

I/B/2

A tényleges tulajdonos törvényi
meghatározásának (Pmt. 3. §) és a rá
vonatkozó azonosítási
követelményeknek (Pmt. 8. §)
a felülvizsgálata és módosítása
a nemzetközi követelményekkel (az FATF
ajánlásaival és az EU pénzmosás elleni
irányelvével) való teljes összhang
megteremtése érdekében

nemzetgazdasági
miniszter
(a továbbiakban:
NGM)

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség
szerinti
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor.

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség
szerinti
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor.
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I/B/3

Egyértelmû jogszabályi elõírások
bevezetése arra vonatkozóan, hogy
a bejelentési kötelezettség vonatkozik:
azon esetkörre, ha a szolgáltató valamely
okból nem tudja végrehajtani
az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket;
az alapbûncselekmények (ideértve
az adózáshoz köthetõ
bûncselekmények) bejelentésére;
továbbá a megkísérelt (de nem teljesült)
ügyletek bejelentésére (Pmt. 23. §)

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség
szerinti
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor.

I/B/4

Egyértelmû jogszabályi elõírás
bevezetése arra vonatkozóan, hogy
a szolgáltató a személyazonosság
igazoló ellenõrzése során köteles
meggyõzõdni az ügyfél nevében eljáró
személy képviseleti jogosultságáról

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség
szerinti
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor.

I/B/5

A kockázatalapú megközelítésre
vonatkozó törvényi rendelkezések (Pmt.
7–9. §) módosítása annak érdekében,
hogy a jelenleg elõírt maximális
ügyfél-azonosítási adatkörön felül
további fokozott ügyfél-átvilágítási
intézkedések megtétele is elõírásra
kerüljön a magasabb kockázatú
ügyfelek, üzleti kapcsolatok vagy ügyleti
megbízások esetére

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség
szerinti
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor.

I/B/6

A politikai közszereplõ törvényi
meghatározásának (Pmt. 4. §)
felülvizsgálata és módosítása
a nemzetközi követelményekkel (az FATF
ajánlásaival és az EU pénzmosás elleni
irányelvével) való teljes összhang
megteremtése érdekében

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség
szerinti
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor.

I/B/7

Az ügyvédekre és közjegyzõkre
vonatkozó jogszabályi rendelkezések
(Pmt. 36. §) pontosítása a titoktartási
szabályok alá esõ információk körének és
a nemzetközi követelményeknek
a figyelembevételével

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség
szerinti
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor.

I/B/8

Az ingatlanügylettel kapcsolatos
tevékenységet folytató szolgáltatók
tekintetében jogszabályi rendelkezések
bevezetése annak egyértelmûvé tétele
érdekében, hogy az ügyfél-átvilágítási
intézkedéseket az ingatlan eladójára és
vevõjére egyaránt alkalmazni kell

NGM

2012. 06. 30.

A Pmt. szükség
szerinti
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor.

C) Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez
kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: Kit.) módosítását
igénylõ feladatok
I/C

Jogszabályi elõírások bevezetése annak
érdekében, hogy a Kit. hatálya alá
tartozó szolgáltatók felügyeletét ellátó
szervek hatásköre a felügyeleti eljárás
lefolytatása és a Kit. rendelkezéseinek
megsértése esetén alkalmazandó
közigazgatási szankciók vonatkozásában
meghatározásra kerüljön

NGM

2012. 06. 30.

A Kit. szükség
szerinti
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor.
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II. FELÜLVIZSGÁLATOT IGÉNYLÕ FELADATOK
A) Beszámolók elkészítése
II/A/1

A bûnügyi nyilvántartás rendelkezésre
álló adatai alapján az ún. önálló
pénzmosási ügyek (olyan ügyek,
amelyekben az alapbûncselekmény
elkövetéséért nem ítéltek el senkit)
beazonosítása, továbbá ezen ügyek
statisztikai jellegû elemzése
a hatékonyabb felderítés, vádemelés és
az egységesebb ítélkezési gyakorlat
kialakítása érdekében

2012. 03. 31.

A Kormány felkéri
a legfõbb ügyészt
a jelzett feladat
ellátására.

II/A/2

A bûnügyi nyilvántartás rendelkezésre
álló adatai alapján az ún. harmadik
személy által elkövetett pénzmosási
ügyek (olyan ügyek, amelyekben
a pénzmosást nem
az alapbûncselekmény elkövetõje követi
el) beazonosítása, továbbá ezen ügyek
statisztikai jellegû elemzése
a hatékonyabb felderítés és vádemelés
érdekében

2012. 03. 31.

A Kormány felkéri
a legfõbb ügyészt
a jelzett feladat
ellátására.

II/A/3

Kockázatelemzés („risk assessment”)
elkészítése a pénzmosás és
terrorizmus-finanszírozás
vonatkozásában

II/A/4

A pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozás megelõzését és
megakadályozását célzó jogszabályok
rendelkezéseinek megsértése esetén
alkalmazandó intézkedések szélesebb
körben történõ alkalmazása a pénzügyi
szolgáltatók vonatkozásában (ideértve
a magasabb összegû bírságokat és
az engedélyek visszavonását)

II/A/5

Az ügyvédektõl és közjegyzõktõl érkezõ
bejelentések számában bekövetkezett
jelentõs visszaesés okainak, továbbá
az ügyvédek és a közjegyzõk közvetett
bejelentésére vonatkozó szabályozás és
gyakorlat felülvizsgálata

NGM

2012. 03. 31.

2012. 03. 31.

NGM [Nemzeti
Adó- és Vámhivatal
elnöke
(a továbbiakban:
NAV)]

A Kormány felkéri
a Pénzügyi
Szervezetek Állami
Felügyeletének
elnökét a jelzett
feladat ellátására.

2012. 03. 31.

B) A Btk. és a kapcsolódó jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat)
II/B/1

Az ún. saját pénzmosás büntetendõsége
kiterjesztésének vizsgálata abból
a szempontból, hogy az a Bécsi és
a Palermói Egyezményben foglalt
minden elkövetési magatartást lefedjen

KIM

2011. 12. 31

II/B/2

A „vagyon” nemzetközi
egyezményekben alkalmazott fogalma
Btk.-ban történõ meghatározása
szükségességének vizsgálata

KIM

2011. 12. 31.

II/B/3

A jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetõjogi intézkedésekrõl szóló
jogszabályok módosításának vizsgálata
a terrorizmus finanszírozását érintõ
ügyekben a hatékonyabb felderítés és
vádemelés érdekében

KIM

2011. 12. 31.
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II/B/4

A Btk. hatályos rendelkezéseinek
felülvizsgálata annak megállapítása
érdekében, hogy azok teljes
összhangban állnak-e a polgári repülés
biztonsága elleni jogellenes
cselekmények leküzdésérõl
Montrealban, 1971. szeptember 23.
napján aláírt Egyezményben foglalt
rendelkezésekkel

KIM

2011. 12. 31.

II/B/5

A jogsegélykérelmek teljesítése
vonatkozásában a központi hatóságok
által a felelõsségi körükbe tartozóan:
– a kérelmek végrehajtása minõségének
és idõtartamának nyomon követését
lehetõvé tevõ rendszer bevezetésének
vizsgálata;
– a kétszeres büntetés tilalma („dual
criminality”) alkalmazásának vizsgálata

KIM

2011. 12. 31.

II/B/6

A jogsegélykérelmek teljesítése
vonatkozásában:
– a megtagadási okok felülvizsgálata
az alkalmazhatóság egyértelmûvé tétele
érdekében;
– a kérelmek vizsgálatára és
végrehajtásra történõ továbbítására
a központi hatóságok számára határidõk
meghatározása lehetõségének
vizsgálata

KIM

2011. 12. 31

II/B/7

A bûncselekményekbõl származó javak
EU-n kívüli harmadik országokkal való
megosztásával („asset sharing”)
kapcsolatos szabályozás kialakításának
vizsgálata

KIM

2011. 12. 31.

A Kormány felkéri
a legfõbb ügyészt
a jelzett feladat
ellátására

C) A Pmt. és a kapcsolódó ágazati jogszabályok esetleges módosítására irányuló feladatok (felülvizsgálat)
II/C/1

A személyes adatok védelmérõl és
a közérdekû adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezései és a Pmt. által elõírt
ügyfél-átvilágítási intézkedések
összefüggéseinek, valamint a jogszabályi
rendelkezések módosítása
lehetõségének vizsgálata

NGM

2011. 12. 31.

II/C/2

A törvényben elõírt adatmegõrzési
idõtartamok érintett hatóságok általi
(saját jogkörben történõ)
meghosszabbítása lehetõvé tételének
vizsgálata

NGM

2011. 12. 31.

II/C/3

A Pmt. és a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény alapján rögzítendõ adatok
körének, valamint az adatrögzítési
idõtartamoknak az áttekintése és a két
törvényben meghatározott
kötelezettségek közötti összhang
vizsgálata

NGM

2011. 12. 31.

II/C/4

A szolgáltatók számára az üzleti
levelezés megõrzése kötelezettségének
elõírása

NGM

2011. 12. 31.

A Pmt. esetleges
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor 2012.
I. félévében.
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II/C/5

A felügyeleti tevékenység és
alkalmazható intézkedések
vonatkozásában az alábbiak vizsgálata:
– azon jogszabályi rendelkezések
bevezetése, amelyekkel
megakadályozható, hogy bûnelkövetõk
befektetési vállalkozások
felügyelõbizottságának tagjaivá
váljanak, illetve befektetési alapkezelõ
vállalkozásokban többségi részesedést
szerezzenek;
– a kötelezõ „fit & proper”
követelmények kiterjesztése valamennyi
pénzügyi intézmény felsõ vezetõire;
– a hitelintézetekrõl és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
alapján kiszabható bírságok
alkalmazhatóvá tétele a felsõ vezetõkre;
– a befektetési vállalkozásokról és
az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Bsztv.) hatálya alá tartozó vállakozások
esetében alkalmazható szankciók
kibõvítése

NGM

2011. 12. 31.

II/C/6

A meghatározott nem pénzügyi
szolgáltatók („DNFBP”-k)
vonatkozásában az alábbiak vizsgálata:
– jogszabályi rendelkezések bevezetése
a kiemelt közszereplõként azonosított
ügyfelek és tényleges tulajdonosok
vagyona eredetének feltárása, továbbá
ezen ügyfelek fokozott és folyamatos
figyelemmel kísérése érdekében;
– jogszabályi rendelkezések bevezetése
a technológiai fejlesztések pénzmosás
vagy terrorizmus-finanszírozás céljából
történõ visszaélésszerû felhasználása
megakadályozása érdekében;
– a más szolgáltató által elvégzett
ügyfél-átvilágítási intézkedésekre
vonatkozó törvényi rendelkezések
felülvizsgálata annak érdekében, hogy
a szolgáltató a harmadik féltõl
haladéktalanul megkapja a szükséges
információkat;
– jogszabályi rendelkezések bevezetése
annak érdekében, hogy a szolgáltatók
különös figyelmet fordítsanak
valamennyi összetett és szokatlan
tranzakcióra, valamint a szolgáltatók
megállapításaikat foglalják írásba és
azokat legalább 5 évig õrizzék meg

NGM

2011. 12. 31.
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A Pmt. esetleges
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor 2012.
I. félévében.
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II/C/7

A szerencsejáték szervezésérõl szóló
1991. évi XXXIV. törvény
(a továbbiakban: Szerencsejáték tv.) és
a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezéseinek felülvizsgálata annak
érdekében, hogy a játéktermekben
a megnyerhetõ nyeremények összege
3000 euróban történõ korlátozásának és
a nyereményigazolás kiadása
megszüntetésének lehetõsége
áttekintésre kerüljön

NGM

2011.12.31.

A Szerencsejáték tv.
szükség szerinti
módosítására
az átfogó
szerencsejáték
stratégia
megalkotása és
annak kapcsán
a területet érintõ
jogszabályok
átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor.

II/C/8

A könyvvizsgálók, könyvelõk és
adótanácsadók tekintetében annak
egyértelmûvé tétele, hogy a kiemelt
közszereplõkre vonatkozó
rendelkezéseket ezen szolgáltatóknak is
alkalmazniuk kell azokban az esetekben,
amikor valamely jogi személy tényleges
tulajdonosa kiemelt közszereplõ

NGM

2012. 06. 30

A
mintaszabályzatok
szükség szerinti
módosítására
a Pmt. átfogó
felülvizsgálatával
párhuzamosan
kerülne sor.

D) A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatok (felülvizsgálat)
II/D/1

A szankciós határozatok (listák) hazai
koordinálására és terjesztésére irányuló
eljárás felülvizsgálata

külügyminiszter
(a továbbiakban:
KüM)

2011.12.31.

II/D/2

Az EU állampolgárok vagyonának
befagyasztására irányuló eljárás jogi
háttere megteremtésének vizsgálata
a nemzetközi jogi kötelezettségeknek
megfelelõen

NGM

2011.12.31.

II/D/3

Hazai eljárási szabályok kidolgozásának
vizsgálata a listázás alóli mentesítés
kezdeményezése („delisting”) céljából

KüM

2011.12.31.

II/D/4

A Kit. mentesítési eljárásra vonatkozó
rendelkezései felülvizsgálata, különös
tekintettel az eljárásban alkalmazott
határidõkre

NGM

2011.12.31.

A Kit. esetleges
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor az NGM
fõfelelõsségével
2012. I. félévében.

A Kit. esetleges
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor az NGM
fõfelelõsségével
2012. I. félévében.

E) A Pénzügyi Információs Egység (a továbbiakban: FIU) mûködésével kapcsolatos feladatok (felülvizsgálat)
II/E/1

Az ügyleti megbízások hatósági
jogkörben történõ felfüggesztése FIU
számára történõ lehetõvé tételének
vizsgálata

NGM (NAV)

2011.12.31.

A Pmt. és
a kapcsolódó
jogszabályok
esetleges
módosítására
a Pmt. átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülhet
sor az NGM
fõfelelõsségével
2012. I. félévében,
a közjogi és
szakmai feltételek
teljesülése esetén.
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II/E/2

A szolgáltatók által végzett felfüggesztés
jogszabály által meghatározott
idõtartamának felülvizsgálata (annak
meghosszabbítása érdekében)

NGM

2011.12.31.

A Pmt. és a Kit.
esetleges
módosítására
annak átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor az NGM
fõfelelõsségével
2012. I. félévében.

II/E/3

Jogszabályi rendelkezések
bevezetésének vizsgálata annak
érdekében, hogy az FIU közvetlenül
(vagy ésszerû idõkeretben közvetetten)
valamennyi nyomozóhatósági
információhoz (ideértve a titkos
információgyûjtés keretében rögzített
információkat is) hozzáférjen

NGM (NAV)

2011.12.31.

A Pmt. és
a kapcsolódó
jogszabályok
esetleges
módosítására
a Pmt. átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor az NGM
fõfelelõsségével
2012. I. félévében.

II/E/4

Határidõk bevezetésének vizsgálata
annak érdekében, hogy az FIU közvetett
módon megfelelõ idõn belül hozzáférjen
a feladata ellátásához (így a bejelentések
elemzéséhez is) szükséges pénzügyi,
hatósági vagy nyomozóhatósági
információkhoz

NGM (NAV)

2011.12.31.

A Pmt. és
a kapcsolódó
jogszabályok
esetleges
módosítására
a Pmt. átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor az NGM
fõfelelõsségével
2012. I. félévében.

II/E/5

A továbbított információ minõségének
a javítása céljából az FIU-nak
az elemzõ-értékelõ munkát fokoznia kell
annak érdekében, hogy
a hagyományosan pénzmosás
alapcselekményének minõsülõ
bûncselekményekkel, illetve a szervezett
bûnözéssel összefüggõ
bûncselekményekkel és az ezekhez
kapcsolódó pénzmosással kapcsolatos
adattovábbítások számát növelje

NGM (NAV)

2011.12.31.

A Pmt. és
a kapcsolódó
jogszabályok
esetleges
módosítására
a Pmt. átfogó
felülvizsgálata
keretében kerülne
sor az NGM
fõfelelõsségével
2012. I. félévében.

II/E/6

Jogszabályi rendelkezések bevezetése
az FIU függetlenségének és
autonómiájának megteremtése
érdekében

NGM (NAV)

2011.12.31.

II/E/7

Az elektronikus bejelentési rendszer
mûködésének felülvizsgálata
a hatékonyság növelése érdekében,
ideértve szükség esetére alternatív
bejelentési megoldások kidolgozásának
a vizsgálatát is

NGM (NAV)

2011.12.31.

II/E/8

Intézkedések megtétele az érintett
hatóságok által a felelõsségi körükbe
tartozóan annak érdekében, hogy
a továbbított bejelentésekrõl
a visszajelzések megküldése
megtörténjen az FIU részére

NGM (NAV),
belügyminiszter
(a továbbiakban:
BM) (Országos
Rendõrfõkapitány )

2011.12.31.
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F) A határon átmenõ készpénz ellenõrzésével kapcsolatos feladatok (felülvizsgálat)
II/F/1

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések
felülvizsgálata annak érdekében, hogy
a készpénz a vámhatóság közigazgatási
határozatával visszatartásra kerülhessen

NGM

2011.12.31.

A jogszabályi
rendelkezések
felülvizsgálatát
követõen
a kapcsolódó
jogszabályok
szükség szerinti
módosítására 2012.
I. félévében
kerülhet sor,
a közjogi és
szakmai feltételek
teljesülése esetén.

II/F/2

A nyilatkozattételi kötelezettség
elmulasztása esetére hatékony, arányos
és visszatartó erejû szankciók
bevezetésének vizsgálata

BM

2011.12.31.

A szankciórendszer
felülvizsgálatát
követõen
a kapcsolódó
jogszabályok
szükség szerinti
módosítására 2012.
I. félévében kerül
sor.

II/F/3

A határon áthaladó készpénz
ellenõrzésével kapcsolatban
hatékonyabb intézkedések megtétele
annak érdekében, hogy az érkezõ és
induló utasok figyelmét felhívják
nyilatkozattételi kötelezettségük
teljesítésére

NGM (NAV)

2012.03.31.

II/G/1

A nonprofit szektort lefedõ teljes körû
felülvizsgálat lefolytatása az egységes,
átlátható szabályozás kialakítása
érdekében

NGM

2012.03.31.

A nonprofit
szektort lefedõ
teljes körû vizsgálat
lefolytatását
követõen
a kapcsolódó
jogszabályok
szükség szerinti
módosítására 2012.
II. félévében kerül
sor
a minisztériumok
feladat- és
hatáskörének
megfelelõen.

II/G/2

Jogszabályi rendelkezések
bevezetésének vizsgálata az alábbiak
vonatkozásában:
– a nonprofit szervezetek céljaira,
tevékenységére, tulajdonosai (illetve
a tevékenységet ellenõrzõ vagy irányító
személyek) kilétére vonatkozó
információk kötelezõ nyilvántartása;
– hatékony felügyeleti tevékenység és
intézkedések (szankciók) bevezetése és
alkalmazása

NGM

2012.03.31.

A nonprofit
szektort lefedõ
teljes körû vizsgálat
lefolytatását
követõen
a kapcsolódó
jogszabályok
szükség szerinti
módosítására 2012.
II. félévében kerül
sor
a minisztériumok
feladat- és
hatáskörének
megfelelõen.

G) A nonprofit szektort érintõ feladatok (felülvizsgálat)
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H) Statisztika (felülvizsgálat)
II/H/1

A IX. speciális ajánlás végrehajtása
vonatkozásában részletes statisztika
vezetése
– a nyilatkozattételi kötelezettség
elmulasztása esetén alkalmazott
szankciókról,
– a készpénz határon történõ fizikai
átszállításához kapcsolódóan
a pénzmosás és
terrorizmus-finanszírozás gyanújával
indított büntetõeljárásokról, valamint
– a külföldi társhatóságokkal folytatott
információcserérõl

NGM (NAV)

2011.12.31.

A megjelölt
szempontoknak
megfelelõen
a statisztikai adatok
gyûjtésének,
rendszerezésének,
elérhetõvé
tételének
kezdeményezése
és a kapcsolódó
jogszabályok
szükség szerinti
módosítása 2012.
I. félévében.

II/H/2

Részletes statisztika vezetése az érintett
intézmények által a felelõsségi körükbe
tartozóan a pénzmosás, annak
alapbûncselekményei, illetve
a terrorizmus-finanszírozási ügyekben
kiküldött vagy fogadott valamennyi
kölcsönös jogsegélykérelemrõl és
kiadatási kérelemrõl (ideértve
a vagyonok befagyasztására,
lefoglalására vagy elkobzására irányuló
kérelmeket is), amely magában foglalja
a jogsegélykérelem jellegére, a kérelem
teljesítése vagy megtagadása tényére,
valamint a teljesítés idejére vonatkozó
adatokat is

KIM, BM

2011.12.31.

– A megjelölt
szempontoknak
megfelelõen
a statisztikai adatok
gyûjtésének,
rendszerezésének,
elérhetõvé
tételének
kezdeményezése
és a kapcsolódó
jogszabályok
szükség szerinti
módosítása 2012.
I. félévében.
– A Kormány
felkéri a legfõbb
ügyészt és
az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökét
a jelzett feladat
ellátására.

II/H/3

Részletes statisztika vezetése
a pénzmosás alapbûncselekményeihez
kapcsolódó nyomozásokról,
vádemelésekrõl és ítéletekrõl, valamint
a lefoglalt és elkobzott összegekrõl

BM,
KIM,
NGM (NAV)

2011.12.31.

– A megjelölt
szempontoknak
megfelelõen
a statisztikai adatok
gyûjtésének,
rendszerezésének,
elérhetõvé
tételének
kezdeményezése
és a kapcsolódó
jogszabályok
szükség szerinti
módosítása 2012.
I. félévében.
– A Kormány
felkéri a legfõbb
ügyészt és
az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökét
a jelzett feladat
ellátására.
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II/H/4

Részletes statisztika vezetése
a bejelentésekrõl (amely kiterjed
az alapbûncselekményre, a megkísérelt
tranzakciókra, valamint
a nyomozóhatóságoknak továbbított
bejelentések felhasználásának
eredményeire is)

BM,
KIM,
NGM (NAV)

2011.12.31.

– A megjelölt
szempontoknak
megfelelõen
a statisztikai adatok
gyûjtésének,
rendszerezésének,
elérhetõvé
tételének
kezdeményezése
és a kapcsolódó
jogszabályok
szükség szerinti
módosítása 2012.
I. félévében.
– A Kormány
felkéri a legfõbb
ügyészt és
az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökét
a jelzett feladat
ellátására.

II/H/5

A pénzmosás és
a terrorizmus-finanszírozás területén
történõ nemzetközi együttmûködés
keretében érkezõ, jogsegélykérelemnek
és kiadatási kérelemnek nem minõsülõ
megkeresések központi rögzítése és
nyomon követése érdekében
a megfelelõ eljárás bevezetése
az érintett hatóságok által a felelõsségi
körükbe tartozóan

NGM (NAV),
BM
(Terror Elhárítási
Központ
fõigazgatója,
Országos
Rendõrfõkapitány)

2011.12.31.

III/1

A nyomozóhatóságok részére szakmai
képzés tartása a pénzmosási és
terrorizmus-finanszírozási ügyek
hatékonyabb felderítése és vádemelése
érdekében

NGM (NAV),
BM (Országos
Rendõrfõkapitány)

folyamatos

A Kormány felkéri
a legfõbb ügyészt
a jelzett feladat
ellátásában való
közremûködésre.

III/2

A szolgáltatók (különös tekintettel a nem NGM (NAV, Magyar
Kereskedelmi
banki szolgáltatást nyújtó pénzügyi
Engedélyezési
szolgáltatók és a nem pénzügyi
Hivatal
szolgáltatók) számára fokozottabb
fõigazgatója)
útmutatás nyújtása a felügyeletet ellátó
szervek által a nemzetközi elõírásokból
következõ pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásával
kapcsolatosan

folyamatos

A Kormány felkéri
a Magyar
Könyvvizsgálói
Kamara elnökét,
a Magyar Ügyvédi
Kamara elnökét és
a Magyar Országos
Közjegyzõi Kamara
elnökét a Pmt.
alapján általuk
felügyelt
szolgáltatók
vonatkozásában
a jelzett feladat
ellátására.

III/3

A IX. speciális ajánlás végrehajtásával
kapcsolatban speciális képzés biztosítása
a vámhatóság munkatársai részére

folyamatos

III. OKTATÁS, KÉPZÉS, KONZULTÁCIÓ

NGM (NAV)

27798
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III/4

A szolgáltatók számára fokozottabb
figyelemfelhívás és iránymutatás
nyújtása a pénzügyi információs egység
és a felügyeletet ellátó szervek által
a bejelentések számának növelése
érdekében

NGM (NAV, Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal
fõigazgatója)

folyamatos

III/5

Az ingatlanügylettel kapcsolatos
tevékenységet folytató szolgáltatók
számára fokozottabb figyelemfelhívás és
iránymutatás nyújtása
az ügyfél-átvilágítási intézkedések
hatékonyabb alkalmazása érdekében

NGM (NAV)

folyamatos

III/6

Az árukereskedelmi tevékenysége
folytatása során 3,6 millió forintot elérõ
vagy meghaladó összegû
készpénzfizetést elfogadó szolgáltatók
számára fokozottabb figyelemfelhívás és
iránymutatás nyújtása
az ügyfél-átvilágítási intézkedések
hatékonyabb alkalmazása érdekében

NGM (Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal
fõigazgatója)

folyamatos

•

2011. évi 102. szám

A Kormány felkéri
a Magyar
Könyvvizsgálói
Kamara elnökét,
a Magyar Ügyvédi
Kamara elnökét és
a Magyar Országos
Közjegyzõi Kamara
elnökét a Pmt.
alapján általuk
felügyelt
szolgáltatók
vonatkozásában
a jelzett feladat
ellátására.

A Kormány 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozata
a Magyary Program Egyszerûsítési Programjának elfogadásáról
1. A Kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program intézkedési tervének 15. pontja alapján a lakossági
ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése, továbbá a jogszabályok nyelvezetének közérthetõbbé tétele
érdekében Egyszerûsítési Programot fogad el azzal, hogy
a) az Egyszerûsítési Program az 1. mellékletben foglalt eljárásokra terjed ki,
b) az Egyszerûsítési Programot úgy kell megvalósítani, hogy az állampolgárok számára érzékelhetõ módon váljanak
egyszerûbbé az 1. mellékletben felsorolt eljárások oly módon, hogy a közigazgatásban foglalkoztatottak
leterheltsége nem növekedhet.
Határidõ:
a program zárására 2013. április 30.
Felelõs:
valamennyi miniszter
2. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 1. mellékletben megjelölt és a felelõsségükbe tartozó eljárások
tekintetében
a) vizsgálják felül, majd annak alapján egyszerûsítsék a felelõsségi körükbe tartozó eljárásokat a 2. melléklet szerinti
egységes folyamategyszerûsítési módszertan és az ezt megalapozó képzés alapján, az adott ügyben eljáró
szervek képviselõinek legfeljebb az Egyszerûsítési Program végrehajtásának idejére felállított szakértõi
munkacsoportok keretei között történõ bevonásával;
b) a felülvizsgálatot és egyszerûsítést a mérlegelést nem igénylõ eljárásokkal kezdjék;
c) készítsenek ütem- és intézkedési tervet az egyszerûsítés végrehajtására;
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d)

3.

4.

5.

6.

7.

tegyenek javaslatot a Kormánynak az eljárások egyszerûsítéséhez szükséges jogszabályok módosítására azzal,
hogy a módosítás során törekedjenek a közérthetõ szövegezésre.
Határidõ:
c) pont tekintetében a pályázat benyújtása
d) pont tekintetében az 1. melléklet szerint
Felelõs:
valamennyi miniszter
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy
a) hangolja össze a minisztériumok tevékenységeit az Egyszerûsítési Program végrehajtása során;
b) félévente tájékoztassa a Kormányt az Egyszerûsítési Program végrehajtásának állásáról;
c) biztosítsa az egyes ügyek felülvizsgálatának eredményeként születõ módosító javaslatoknak a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) felülvizsgálatának
eredményével és a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló program tartalmával és
célkitûzéseivel való összhangját; továbbá
d) a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a belügyminiszterrel együttmûködve biztosítsa az Egyszerûsítési Program
összhangját a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) keretében kialakuló koncepciókkal.
Határidõ:
folyamatosan 2013. április 30-ig
Felelõs:
a)–c) pontok tekintetében közigazgatási és igazságügyi miniszter
d) pont tekintetében közigazgatási és igazságügyi miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter és
a belügyminiszter bevonásával
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert annak figyelemmel kísérésére, hogy az 1. mellékletben
szereplõ eljárások újraszabályozása megfelel-e az Egyszerûsítési Program szempontrendszerének.
Határidõ:
folyamatos
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy legalább két jogszabályra kísérleti jelleggel készítse
el azok közérthetõ megfogalmazású szövegváltozatát és vonja le a szélesebb körben történõ hasznosíthatóságra
irányuló tapasztalatokat.
Határidõ:
2012. június 30.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel együttmûködve –
tegyen javaslatot az Egyszerûsítési Programból fakadó szervezetfejlesztési programra.
Határidõ:
2012. június 30.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz
Az egyszerûsítendõ ügyek megnevezése, fõfelelõse és ütemezése

Szám

Ügy neve

I.
1.

Család, gyermek
Teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat
jegyzõkönyvbe foglalása (születés elõtt,
megszületett gyermek esetén)
Gyámrendelés
Gyermekek családba fogadása
Gyermekek tartós nevelésbe vétele
Gyermekek átmeneti nevelésbe vétele
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
megállapítása és folyósítása

2.
3.
4.
5.
6.

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

KIM

NEFMI
NEFMI
NEFMI
NEFMI
NEFMI

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

2012. március 15.

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

x
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Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NGM
NEFMI
NEFMI

2012. március 15.
2012. március 15.
2012. március 15.

x
x

NEFMI

2012. március 15.

x

NEFMI

2012. március 15.

x

NEFMI
NEFMI

2012. március 15.
2012. március 15.

x
x

NGM

2012. március 15.

x

NEFMI
NEFMI

2012. december 31.
2012. december 31.
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Ügy neve

7.

Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
megállapítása és folyósítása
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítása és folyósítása
Ingyenes gyermekétkeztetés
megállapítása
50%-os gyermekétkeztetés megállapítása
és folyósítása
Óvodáztatási támogatás megállapítása és
folyósítása
Iskolakezdési támogatás
Anyasági támogatás folyósítása
Terhességi-gyermekágyi segély igény
benyújtása, elbírálása
Gyermekgondozási díj igény benyújtása,
elbírálása (GYED)
Gyermekgondozási segély folyósítása
(GYES)
Családi pótlék folyósítása
Gyermeknevelési támogatás (GYET)
folyósítása
START számla (Babakötvény) nyitása
a Magyar Államkincstár állampénztári
irodáinál, hitelintézetnél, befektetési
szolgáltatónál
Az örökbefogadás elõtti eljárás
Az örökbefogadás engedélyezése iránti
eljárás
Örökbefogadás joghatásaival kapcsolatos
eljárások
Magyar állampolgárságú gyermek
örökbefogadása külföldi állampolgár által
Külföldi állampolgárságú gyermek
magyarországi örökbe fogadása
Gyermekjóléti alapellátások
igénybevétele– gyermekjóléti szolgáltatás,
– gyermekek napközbeni ellátása
(bölcsõde, családi napközi, családi
gyermekfelügyelet, házi
gyermekfelügyelet),
– gyermekek átmeneti gondozása
(családok átmeneti otthona, gyermekek
átmeneti otthona)
Kismama bérlet kiállításához szükséges
igazolás kiállítása
Utógondozói ellátás elrendelése
Gondnokrendelés
Munkavállalás, munkanélküli ellátás
Álláskeresõként történõ nyilvántartásba
vétel
Keresetpótló támogatás folyósítása
Álláskeresési járadék folyósítása
Álláskeresési segély folyósítása
START kártya kiállítása

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

KIM
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2012. március 15.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. március 15.

NEFMI
NEFMI

2012. március 15.
2012. december 31.

NGM

2012. március 15.

NGM
NGM
NGM
NGM

2012. március 15.
2012. március 15.
2012. március 15.
2012. március 15.

x

x
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Szám

Ügy neve

34.
35.
36.

START PLUSZ kártya igénylés
START EXTRA kártya igénylés
Egyéni munkavállalási engedély kiállítása;
meghosszabbítása
Szezonális munkavállalási engedély
kiállítása
Harmadik országbeli állampolgár
foglalkoztatására vonatkozó egyéni
munkavállalási engedély kiállítása;
meghosszabbítása
Szociális ellátások
Szociális alapszolgáltatások
igénybevétele: családsegítés, falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,
házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás,
közösségi ellátások, utcai szociális munka,
nappali ellátás
Idõskorúak járadékának megállapítása és
folyósítása
Lakásfenntartási támogatás megállapítása
és folyósítása
Rendszeres szociális segély megállapítása
és folyósítása
Rendszeres szociális járadék
megállapítása és folyósítása
Átmeneti járadék megállapítása és
folyósítása
Rokkantsági járadék megállapítása és
folyósítása
Bányász dolgozók egészségkárosodási
járadékának megállapítása és folyósítása
Fogyatékossági támogatás megállapítása
és folyósítása
Vakok személyi járadéka megállapítása és
folyósítása
Átmeneti segély folyósítása
Temetési segély folyósítása
Köztemetés
Adósságkezelési szolgáltatás
Nagycsaládos gázár kedvezmény
Igazolás kiállítása tartósan beteg, illetõleg
súlyosan fogyatékos gyermekrõl (családi
pótlékhoz)
Csökkent munkaképesség és
egészségkárosodás megállapítása
Bentlakásos szociális intézményi ellátás
igénybevétele
Foglalkoztatást helyettesítõ támogatás
folyósítása
Közgyógyellátás megállapítása és
folyósítása
Adózás
Személyi jövedelemadó bevallás

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

NGM
NGM
NGM

2012. március 15.
2012. március 15.
2012. március 15.

x
x
x

NGM

2012. március 15.

x

NGM

2012. március 15.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI
NEFMI
NEFMI
NEFMI
NFM
NEFMI

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. március 15.

NEFMI

2012. március 15.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NGM

2012. március 15.

x

MAGYAR KÖZLÖNY

•

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

NGM

2012. augusztus 31.

NGM
NGM
NGM

2012. március 15.
2012. március 15.
2012. március 15.

NGM

2012. március 15.

NGM
NGM

2012. március 15.
2012. március 15.

x
x

NGM

2012. március 15.

x

NGM

2012. március 15.

x

NGM
NGM
NGM

2012. március 15.
2012. március 15.
2012. március 15.

x

NGM

2012. március 15.

NGM

2012. március 15.

x

NGM
NGM
NGM
NGM

2012. március 15.
2012. március 15.
2012. március 15.
2012. március 15.

x
x
x
x

VM

2012. március 15.

x

NGM

2012. március 15.

VM

2012. március 15.

VM

2012. március 15.

VM

2012. március 15.

27802
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60.

Helyi adófizetési kötelezettségek
teljesítése (építményadó, kommunális
adó és ingatlan adó)
Adóigazolás kiadása
Együttes adóigazolás kiadása
Jövedelemigazolás kiadása biztosítási
jogviszony megszûnésekor
Bérek kifizetését havonta tanúsító
igazolás kiállítása
Illetõségigazolás kiadása
Adó-, vám-, illeték- és
a társadalombiztosítási kötelezettség
teljesítésérõl szóló igazolás kiadása
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt
kezdeményezett eljárás
A nyilvántartott adatokban bekövetkezett
változások jogszabályi elõíráson alapuló,
kötelezõ bejelentése
Adóbevallás másolatának kiállítása
Méltányossági eljárás
Fizetési könnyítési eljárás (fizetési
halasztás és részletfizetés engedélyezése)
Az ingatlan vagyoni értékû jog
átruházásából származó jövedelem után
fizetendõ személyi jövedelemadó
kötelezettségekre irányuló fizetési
kedvezményi kérelem
Ingatlanok forgalmi értékadatainak
adatszolgáltatása
Visszterhes vagyonátruházási illeték
Ajándékozási illeték
Öröklési illeték
Mezõgazdasági õstermelõ magánszemély
adózása
Mezõgazdasági õstermelõi igazolvány
kiállítása
Járulékfizetés
Mezõgazdasági ügyek
Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap
(EMGA) és a nemzeti költségvetésbõl
„társfinanszírozott”, termõterület,
állatlétszám, kvóta, illetve a termelt
mennyiség alapján igényelhetõ
támogatások szabályozásával kapcsolatos
ügyek
Az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
finanszírozott támogatásokkal
kapcsolatos ügyek
A KAP bel- és külpiaci támogatási
intézkedéseinek végrehajtásával, valamint
az intervenciós rendszer mûködtetésével
kapcsolatos ügyek

61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.

69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.

82.
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x
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83.

A növényi- és állati termékek nemzeti
hatáskörben elrendelt
piacszabályozásához kapcsolódó
támogatási intézkedések végrehajtásához
szükséges feladatok
A közvetlen támogatásokhoz szükséges
Integrált Igazgatási és Ellenõrzési
Rendszer (IIER) mûködtetésével, ezen
belül gazda- és ügyfélregiszter, valamint
a Mezõgazdasági Parcella Azonosító
Rendszer (MePAR) kezelésével összefüggõ
feladatok
Közoktatás, felsõoktatás
Óvodai ellátás
Nyelvvizsga bizonyítvány kiállítása
Külföldi oklevelek, bizonyítványok
elismerése/ honosítása
Hazai bizonyítványokról, oklevelekrõl és
hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági
bizonyítvány kiállítása
Az európai uniós jog hatálya alá tartozó,
külföldi képesítést tanúsító okirat
elismerése
Felvételi eljárás általános iskolába;
középiskolába; felsõoktatási intézménybe
Határon túli pedagóguskedvezmény
bejegyzése
Határon túli magyar diákok
diákkedvezményének bejegyzése
Oktatói kedvezmény bejegyzése
Diákhitel folyósítása; lemondása; célzott
kamattámogatás folyósítása
Diákhitel törlesztõrészlet mérséklése;
törlesztési kötelezettség szüneteltetése
Diákigazolvány kiállítása (közoktatásban
tanulóknak; felsõoktatási hallgatóknak)
Országos oktatási szakértõi névjegyzékre
történõ kérelem/pályázat benyújtása
(jelentkezés, módosítás, kiegészítés,
adatmódosítás, továbbképzés
bejelentése)
Országos oktatási vizsgaelnöki
névjegyzékre történõ kérelem/pályázat
benyújtása (jelentkezés, módosítás,
kiegészítés, adatmódosítás, továbbképzés
bejelentése)
Érettségi vizsgabizottság döntése elleni
törvényességi kérelem
Tanulói ösztöndíj pályáztatása
Iskoláztatási támogatás folyósításának
felfüggesztése
Ingatlannal kapcsolatos ügyek
Telekalakítási, egyesített telekalakítási
eljárás

84.

85.
86.
87.
88.

89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.

99.
100.
101.

102.

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

VM

2012. március 15.

VM

2012. március 15.

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

NEFMI
NEFMI
NEFMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x

NEFMI

2012. augusztus 31.

x

NEFMI

2012. augusztus 31.

x

NEFMI

2012. december 31.

KIM

2012. augusztus 31.

KIM

2012. augusztus 31.

NEFMI
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NGM

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI
NEFMI

2012. augusztus 31.
2012. december 31.

VM

2012. augusztus 31.
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Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

VM

2012. augusztus 31.

VM

2012. augusztus 31.

VM

2012. augusztus 31.

BM
BM
BM
BM
BM
VM
NGM
NGM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NEFMI, NGM

2012. december 31.

VM

2012. augusztus 31.

NFM
NFM
VM
NGM, NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NGM

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI
VM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

VM
VM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

VM
VM
KIM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM
BM
NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM
NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x
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103.

Hatósági, bírósági megkeresésen, illetve
határozaton alapuló
ingatlan-nyilvántartási eljárások
Ingatlan-nyilvántartási adatváltozás
átvezetése
Földhasználati nyilvántartási adatváltozás
átvezetése
Elvi építési engedély kiállítása
Építési engedély kiállítása
Bontási engedély kiadása
Fennmaradási engedély kiállítása
Használatba vételi engedély kiállítása
Fakivágási kérelem
Lakás elõtakarékossági számla nyitása
Kérelem lakásszerzési kedvezmény
érvényesítésének engedélyezésére
Otthonteremtési támogatás
megállapítása és folyósítása
Vízfelhasználók éves nyilatkozata
a vízfogyasztásról
Gázmérõ átírási eljárás szabályozása
Villanymérõ átírási eljárás szabályozása
Vízmérõ csere eljárásának szabályozása
Gázkazán cseréjével összefüggõ eljárás
szabályozása
Lakástámogatással kapcsolatos állami
igény átjegyzése
Régészeti feltárással kapcsolatos hatósági
eljárások
Örökségvédelmi hatósági eljárások
Elõzetes vizsgálati eljárás vagy elõzetes
konzultáció
Környezeti hatásvizsgálati eljárás
Egységes környezethasználati
engedélyezési eljárás
Összevont környezetvédelmi eljárás
Összekapcsolt környezetvédelmi eljárás
Kisajátítási eljárás
Közúti közlekedéssel kapcsolatos ügyek
Gépjármû forgalomba helyezése
(kiemelten a személygépkocsik
magánimportja esetén lefolytatott
forgalomba helyezési, illetve
jármûhonosítási eljárás)
Gépjármû forgalomból történõ kivonása
Jármû származásellenõrzése
Forgalomba helyezés elõtti és idõszakos
vizsgálat
Jármû hatósági engedélyének (forgalmi
engedély) kiadása, pótlása és cseréje
Forgalmi engedély bevonása
Jármû hatósági jelzésének
(rendszámtábla) kiadása, pótlása és
cseréje

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
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136.

Jármûvel kapcsolatos kötelezõ
felelõsségbiztosítás hatósági ellenõrzése
Jármû mûszaki adatainak változása
Jármû tulajdonosának, üzembetartójának
személyében vagy adataiban
bekövetkezett változás átvezetése
Kereskedelmi forgalomba kerülõ új
jármûvek forgalomba helyezése
Törzskönyv kiállítása, pótlása, adataiban
beállt változás nyilvántartásba vétele
Indítási napló kiadása, pótlása és
hitelesítése
Vezetõi engedély kiadása, cseréje, pótlása,
visszavonása
Új kategória megszerzésének bejegyzése
a vezetõi engedélybe
Ideiglenes vezetõi engedély kiállítása,
cseréje, pótlása
Nemzetközi gépjármû vezetõi engedély
kiállítása, cseréje, pótlása
Külföldi hatóság által kiállított vezetõi
engedély cseréje, honosítása
Okmányok, hatósági igazolások
Anyakönyvi esemény anyakönyvbe
történõ bejegyzése
Magyar állampolgárok külföldön történt
anyakönyvi eseményeinek hazai
anyakönyvezésére irányuló eljárások
Anyakönyvbõl történõ hatósági
bizonyítvány kiállítása
Hatósági erkölcsi bizonyítvány
kérvényezése és kiállítása
Adattovábbítási kérelem alapján kiállított
hatósági bizonyítvány kérvényezése és
kiállítása
Személyazonosító igazolvány kiadása,
cseréje, pótlása
Személyazonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány kiadása (állandó
lakhely, tartózkodási hely), cseréje,
pótlása
A Magyar Köztársaság területének
a külföldi letelepedés szándékával történõ
elhagyásának bejelentése
A három hónapon túli külföldi
tartózkodás bejelentése
A három hónapon túli külföldi
tartózkodásból való visszatérés
bejelentése
Adóazonosító jelet igazoló hatósági
igazolvány (adókártya) kiadása
Magánútlevél kiállítása (1 évig, 5 évig,
10 évig), kiállítása iránti kérelem
elutasítása, visszavonása

137.
138.

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

147.
148.

149.
150.
151.

152.
153.

154.

155.
156.

157.
158.

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

NFM

2012. augusztus 31.

NFM
NFM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

x
x

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

NFM

2012. augusztus 31.

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

x

NFM

2012. augusztus 31.

x

KIM

2012. augusztus 31.

x

KIM, BM

2012. augusztus 31.

KIM

2012. augusztus 31.

BM

2012. augusztus 31.

BM

2012. augusztus 31.

KIM

2012. augusztus 31.

x

KIM

2012. augusztus 31.

x

KIM

2012. augusztus 31.

KIM

2012. augusztus 31.

KIM

2012. augusztus 31.

NGM

2012. augusztus 31.

x

BM

2012. augusztus 31.

x

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

x
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Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

BM

2012. augusztus 31.

x

BM
BM

2012. december 31.
2012. augusztus 31.

x

BM
BM
BM
BM

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

BM

2012. augusztus 31.

BM

2012. augusztus 31.

NFM

2012. augusztus 31.

NEFMI
NEFMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.
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159.

Második magánútlevél kiállítása (1 évig,
2 évig), kiállítása iránti kérelem
elutasítása, visszavonása
Határátlépési igazolvány kiállítása
Adatszolgáltatatási kérelem úti okmány
kiadásáról, cseréjérõl, visszavonásáról,
érvényességének, elvesztésének,
eltulajdonításának, megsemmisülésének,
találásának, megkerülésének tényérõl,
továbbá arról, hogy az érintett személy
rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal,
az úti okmány birtokosának családi és
utónevérõl (ideértve a születési családi és
utónevet is), az érintett arcképmásáról és
saját kezû aláírásáról
Ideiglenes útlevél kiállítása, leadása
Diplomata útlevél kiállítása
Külügyi szolgálati útlevél kiállítása
Szolgálati útlevél kiállítása, kiállítása iránti
kérelem elutasítása, visszavonása
Hajós szolgálati útlevél kiállítása, kiállítása
iránti kérelem elutasítása, visszavonása
Külföldre utazási korlátozás bejegyzése,
törlése
A mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványának kiadása,
meghosszabbítása, visszavonása, cseréje,
pótlása, nyilvántartása
Nyugdíjjal kapcsolatos ügyek
Szolgálati idõ elismerési kérelem
Öregségi típusú nyugdíjak iránti igény
bejelentése, elbírálása, folyósítása
Szülõi nyugdíj iránti igény bejelentése,
elbírálása, folyósítása
Özvegyi nyugdíj igény bejelentése,
elbírálása, megállapítása, folyósítása
Árvaellátás iránti igény bejelentése,
elbírálása, folyósítása
Igénybejelentés kivándorolt illetõleg
külföldön élõ vagy tartózkodó személyek
részére nyugdíj elbírálásához
Rehabilitációs járadék iránti igény
bejelentése, elbírálása, folyósítása
Rokkantsági nyugdíj iránti igény
bejelentése, elbírálása, folyósítása
Kérelem a saját jogú nyugellátás
összegének 0,5 százalékos emeléséhez
Igénybejelentés baleseti hozzátartozói
ellátások elbírálásához
Igénybejelentés az egyes tartós
szabadságkorlátozást elszenvedettek
részére (saját jogon)

160.
161.

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

169.
170.
171.
172.
173.
174.

175.
176.
177.
178.
179.
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180.

Igénybejelentés az egyes tartós
idõtartamú szabadságkorlátozást
elszenvedettek részére túlélõ
házastársként járó juttatáshoz
Kérelem-adatlap nyugellátás
méltányossági alapon történõ
megállapításához; emeléséhez „
Egyszeri segély folyósítása
(nyugellátásban részesülõ személy
részére)
Fizetéskönnyítési, tartozásmérséklési,
tartozás elengedési kérelem
(A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
visszafizetésre, megtérítésre vonatkozó
határozatában elõírt fizetési feltételek
könnyítésére irányuló kérelem)
Adatkérés a nyugdíjbiztosítás által
nyilvántartott adatokról
Kérelem hatósági bizonyítvány kiadására
Kérelem a Csõdtv. 53. § (2), a Ctv. 112. §
(2) bekezdése, illetve a Ctv. 1. számú
mellékletének V. pont 1/e. alpontja
szerinti igazolás kiadásához
Nyilatkozat az elhalálozás hónapjára
megilletõ ellátás kifizetéséhez
Nyilatkozat a jogosult ellátásának belföldi
hitelintézet átutalási betétszámlájára
(bankszámlájára), vagy EGT tagállam
területén élõk által megjelölt valamely
tagállamban vezetett átutalási
betétszámlára történõ utalására
Adatokban bekövetkezett változások
bejelentése
Állapotrosszabbodás bejelentése
Házassági ügyek
Házassági és bejegyzett élettársi
kapcsolat anyakönyvezése
Nem magyar állampolgár házasságkötése
és bejegyzett élettársi kapcsolatának
létesítése Magyarországon
Tanúsítvány kiállítása magyar
állampolgár, Magyarországon élõ
menekült és hontalan személy külföldön
történõ házasságkötéséhez, bejegyzett
élettársi kapcsolata létesítéséhez
Kiskorú házasságkötésének
engedélyezése
Házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének engedélyezése
hivatali helyiségen kívül
Házassági névviselési forma módosítása
Születési és házassági név
megváltoztatása
Egészségbiztosítási ellátások
Táppénz igény benyújtás, elbírálása

181.

182.

183.

184.
185.
186.

187.
188.

189.
190.
191.
192.

193.

194.
195.

196.
197.

198.

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI
NEFMI

2012. augusztus 31.
2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

NEFMI

2012. augusztus 31.

KIM

2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

KIM
KIM

2012. december 31.
2012. december 31.

NEFMI

2012. március 15.

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

x
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Ügy neve

199.

Gyermekápolási táppénz igény
benyújtása,elbírálása
Baleseti táppénz igény benyújtása,
elbírálása
Üzemi balesethez kapcsolódó jogosultság
érvényesítése
Igazolás kiállítása egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságról
Egészségbiztosítási ellátásra jogosult
személyek bejelentése
Engedélyezett külföldi gyógykezelés
Magyarországon forgalombahozatali
engedéllyel nem rendelkezõ
készítmények árához nyújtott
egészségbiztosítási támogatás
Rehabilitációs ellátások /szanatóriumi
ellátás
Otthoni szakápolás, hospice
Természetbeni ellátások méltányossági
alapú támogatása
Méltányosságból adható egyszeri segély
igénylése, elbírálása
Tartozásigazolás magánszemélyeknek
tb-befizetésekrõl
Utazási költségtérítés egészségügyi
ellátás igénybevétele kapcsán
Sajátos nevelési igényû gyerek utazási
költségtérítésének igénylése, elbírálása
Korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztõ
felkészítést nyújtó intézmény
igénybevételével kapcsolatban felmerült
utazási költség megtérítéséhez
kapcsolódó eljárás és a jogosultsági
szabály
Halálozás, öröklés
Haláleset anyakönyvezése
Társadalombiztosítási ellátás
hagyatékként való kiutalása
Állampolgárság, bevándorlás
Állampolgárság igazolása hivatalos
megkeresésre
Tartózkodási engedély kiállítása
Nemzeti letelepedési engedély kiállítása
Egyszerûsített honosítás, visszahonosítás
Honosítási, visszahonosítási kérelem
Honosításhoz, visszahonosításhoz
kapcsolt névmódosítási kérelem
Magyar állampolgárság megszerzésére
irányuló nyilatkozat
Magyar állampolgárság visszaszerzésére
irányuló nyilatkozat
Lemondás magyar állampolgárságról
Állampolgársági bizonyítvány iránti
kérelem

200.
201.
202.
203.
204.
205.

206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

214.
215.

216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium
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Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

NEFMI

2012. március 15.

NEFMI

2012. március 15.

NEFMI

2012. március 15.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI
NEFMI

2012. december 31.
2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI
NEFMI

2012. december 31.
2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NGM

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

NEFMI

2012. december 31.

KIM
NGM

2012. december 31.
2012. december 31.

KIM, BM

2012. december 31.

BM
BM
KIM
KIM, BM
KIM, BM

2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.
2012. december 31.

KIM, BM

2012. december 31.

KIM, BM

2012. december 31.

KIM, BM
KIM, BM

2012. december 31.
2012. december 31.
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226.

227.

228.

•
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Ügy neve

Magyar igazolvány / Magyar
hozzátartozói igazolvány kiállítása;
adatváltozásának átvezetése; pótlása,
visszavonása
Pótfüzet kiállítása, cseréje, a magyar
igazolvánnyal és magyar hozzátartozói
igazolvánnyal igénybe vehetõ
kedvezmények igénybevételére
Horizontális téma (több eljárásban
jogszabály által elõírt kötelezõ elem)
Aláírási címpéldány

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztéséért felelõs
minisztérium

Ügyet szabályozó
jogszabály Kormány elé
terjesztésének határideje

KIM

2012. december 31.

KIM

2012. december 31.

KIM

2012. március 15.

Elsõbbséget elvezõ
ügyek (mérlegelést
nem igényelnek)

2. melléklet az 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz
A felülvizsgálat és az egyszerûsítés módszertani alapkövetelményei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A felülvizsgálat során bemutatandó, illetve mérlegelendõ szempontok a következõk:
Cél: bemutatni az ügy folyamatával és kapcsolódásaival kapcsolatos legfontosabb (friss) információkat annak
érdekében, hogy az egyszerûsítési folyamatban részt vevõ valamennyi szereplõ számára minden, az egyszerûsítés
technikájának/technikáinak meghatározásához szükséges információ rendelkezésre álljon.
Tartalmi elemei:
Ügyre vonatkozó alapinformációk (ügy célja, célcsoportja, ügyszámok bemutatása, ügyet érintõ joganyag)
Az ügy kapcsolata más hatóságoknál indított ügyekkel (ügy szükségessége más ügyekhez, dokumentációs feltételek)
Ügyintézés folyamatleírása (ügyön belüli eljárási lépések, ügy folyamatábrája, hiánypótlások, fellebbezések, határidõk,
átfutási idõk)
Jogosultság, bírálat
Kommunikáció az ügyféllel (elõzetes tájékoztatás, idõpontfoglalás, ügyindítás módja, aktuális tájékoztatás)
Eljárási költség (illeték, illetékmentesség, gyorsított eljárás)
Egyéb fontos információk
A felülvizsgálat ezen tartalmi elemei elhagyhatók, ha az elõterjesztés elfogadásakor a felülvizsgálat folyamatban van
vagy már lezárásra került.
Az eljárások egyszerûsítését úgy kell megvalósítani, hogy az alább felsorolt kimenetek közül
– az a)-tól a c) pontokban szereplõk közül egyet, vagy
– a d)-tõl a h) pontokban szereplõk közül legalább kettõt kell teljesítenie, továbbá
– az a) pont kivételével minden más eljárásnál a j) pontban foglaltat végre kell hajtania és az i) pontban foglaltat
a logikailag összetartozó ügyek esetében kell végrehajtania:
a)
az ügy megszüntetése;
b)
az ügy összevonása más üggyel;
c)
ügyintézési idõ csökkentése;
d)
ügyfél-hivatal közötti kommunikáció fejlesztése, ügyfélbarát tájékoztatás kiterjesztése;
e)
az ügy folyamatának átszervezése;
f)
az ügy elintézésében részt vevõ szereplõk számának csökkentése;
g)
az ügy elektronizáltságának növelése;
h)
az ügy dokumentációs és információs igényének csökkentése;
i)
kézikönyv készítése a folyamatban részt vevõ ügyintézõknek;
j)
az ügyfelek számára rövid és közérthetõ ügyleírás készítése és nyilvánossá tétele.

27810

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 102. szám

A vizsgálati eredmények alapján javaslatot kell tenni az egyszerûsítésre.
Cél: javaslat megfogalmazása az ügy egyszerûsítésének módjára, ütemezésére, erõforrásigényére, kapcsolódásaira.
Tartalmi elemei:
– Ügyre vonatkozó alapinformációk (adminisztratív költsége, lakossági irritációs foka, ügy megszüntethetõsége,
ügy összevonhatósága, jogszabályi háttér fragmentáltsága)
– Érintett intézményi szereplõk és feladataik (intézmények számának csökkentése, intézmények
feladatmegosztása, ügyindítás lehetséges csatornái, intézményrendszer átalakítása)
– Ügyintézés folyamata (eljárási lépések száma, átfutási idõ, ügyintézési alkalmak száma, ügyintézés hatósági
automatizálása)
– Jogosultsági, bírálati szempontok
– Kommunikáció az ügyféllel (elõzetes tájékoztatás, idõpontkérés, ügyindítás, proaktív tájékoztatás)
– Ügy elektronizáltsága (elektronizálhatósági irányok)
– Ügy információs, dokumentációs igénye (ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok
információigénye)
– Ügy egyszerûsítésének javaslatai (folyamategyszerûsítési javaslatok, szakpolitikai javaslatok, költségek –
megtakarítások, intézkedési terv, egyszerûsítés hatása a lakossági adminisztratív terhekre, kapcsolódó
koncepciók, optimalizált folyamatábra)

A Kormány 1305/2011. (IX. 2.) Korm. határozata
a lakásfenntartási támogatás 2011 szeptemberi bõvítéséhez szükséges elõirányzat
átcsoportosításáról
1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 30. § (7) bekezdésében foglaltak alapján elrendeli a költségvetési törvény 1. melléklete
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 35. Hozzájárulás a lakossági
energiaköltségekhez alcím terhére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
fejezet, 8. Normatív, kötött felhasználású támogatások cím 2. Egyes szociális feladatok támogatása alcím javára
(a költségvetési törvény 8. melléklet II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímre) 6500,0 millió
forint melléklet szerinti átcsoportosítását.
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 1305/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

IX.

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+)

Kiemelt
elõirányzat
neve

Visszarendezés (–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Visszarendezés (–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett
személyi jövedelemadója
8

229012

Normatív, kötött felhasználású támogatások
2

Egyes szociális feladatok támogatása

XX.

6500,0

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

249545

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
35

Hozzájárulás a lakossági
energiaköltségekhez
1

Mûködési
költségvetés
5

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Egyéb
mûkõdési
célú
kiadások

–6500,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
jogcíme

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XX.

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

ElõJogir.címcsop.név
név

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+)

Kiemelt
elõirányzat
neve

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

249545

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
35

Hozzájárulás a lakossági
energiaköltségekhez

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

–6500,0

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
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

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

Összesen

6500,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

6500,0

IV.
negyedév
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A Kormány 1306/2011. (IX. 2.) Korm. határozata
a magyar küldöttség részvételérõl az ENSZ Közgyûlés 66. ülésszakán
A Kormány
1. jóváhagyja – a Melléklet szerint – az ENSZ Közgyûlés 66. ülésszakán részt vevõ magyar küldöttség tevékenységének
irányelveit;
2. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyûlés 66. ülésszakán részt vevõ magyar küldöttség vezetõjének
és tagjainak megbízásáról elõterjesztést tegyen a Magyar Köztársaság elnökének.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1306/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz
Irányelvek az ENSZ Közgyûlés 66. ülésszakán részt vevõ magyar küldöttség tevékenységéhez
Az ENSZ Közgyûlés 66. ülésszakán a magyar küldöttség a kormányprogram kül- és biztonságpolitikai céljaival és
feladataival, valamint a magyar nemzeti érdekekkel és az Európai Unió közgyûlési prioritásaival összhangban, a közös
euro-atlanti értékeket egyidejûleg érvényesítve tevékenykedjen.
A küldöttség az Egyesült Nemzetek Szervezete reformjával és mûködésével kapcsolatban
1. hangsúlyozza, hogy a Magyar Köztársaság az Egyesült Nemzetek Szervezetét tekinti a nemzetközi kapcsolatok
alapvetõ és meghatározó multilaterális keretének a globalizáció összetett és ellentmondásos jelenségeinek
kezelésére, továbbá a hagyományos, valamint a XXI. század újszerû biztonságpolitikai, humanitárius, emberi jogi,
gazdasági és környezetvédelmi kihívásainak megoldására;
2. tevékenységével – az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának keretei között – aktívan mûködjön közre
az ENSZ reformfolyamatának keretében a 2005. évi szeptemberi Csúcstalálkozót követõen létrehozott új ENSZ
szervek, a Békeépítõ Bizottság és az Emberi Jogi Tanács tevékenységének megerõsítésében;
3. kísérje figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának kibõvítésére és munkamódszereinek átalakítására vonatkozó
javaslatok alakulását, a 2009 februárjában megkezdõdött kormányközi tárgyalások folyamatát és eredményeit;
jelezze, hogy a megújuló Biztonsági Tanácsnak meg kell felelnie a XXI. század új geopolitikai és gazdasági realitásainak,
így taglétszámának és összetételének tükröznie kell a nemzetközi politikai és gazdasági erõviszonyokban
bekövetkezett változásokat, egyszersmind tekintettel kell lenni a hatékonyság követelményére is;
4. erõsítse meg, hogy a világszervezet menedzsmentjének reformja, a Közgyûlés revitalizációja, és az ENSZ
környezetvédelmi rendszerének reformja tekintetében Magyarország továbbra is hozzá kíván járulni a reformfolyamat
elõreviteléhez; az ülésszak közgyûlési alelnökeinek egyikeként tegyen erõfeszítést a Közgyûlés revitalizációjának
elõmozdítására, munkamódszereinek korszerûsítésére és hatékonyabbá tételére, valamint ellenõrzõ szerepének
megerõsítésére;
5. erõsítse meg, hogy Magyarország támogatja az ENSZ fejlesztési rendszere reformjának továbbvitelét, amelyekkel
lehetségessé válik majd az ENSZ fejlesztési feladatainak hatékonyabb ellátása;
6. hangsúlyozza, hogy fontos mérföldkõnek tekintjük a UN Women létrehozását a nõk jogainak és esélyegyenlõségének
érvényre juttatása szempontjából mind az ENSZ keretein belül, mind globális és nemzeti szinten; jelezze, hogy
a Végrehajtó Tanács tagjaként aktív szerepet vállalunk a nemek közötti egyenlõséget célzó átfogó stratégia
kidolgozásában;
7. kísérje figyelemmel a 2005. évi Csúcstalálkozón, illetve az ennek nyomán megindult reformfolyamat keretében
felvetett és jelenleg is formálódó olyan új elgondolások alakulását és támogatottságát, mint a védelmi felelõsség elve
és az emberi biztonság kategóriája;
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8. Az ENSZ finanszírozásának fenntarthatósága érdekében – összhangban az EU prioritásaival – igyekezzen napirenden
tartani a jelenleg a tagdíjaknak az elmúlt idõszak világgazdasági változásait nem tükrözõ elosztását eredményezõ
tagdíjskála felülvizsgálatának kérdését; ugyancsak törekedjen arra, hogy a világszervezetnek a 66. ülésszak során
elfogadandó 2012–2013 idõszakra szóló költségvetése az ENSZ fõtitkár által meghirdetett, 3% kiadáscsökkentést
tartalmazó takarékossági alapelvekhez illeszkedjen.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

A küldöttség a béke és biztonság témakörében
az EU vonatkozó stratégiáival is összhangban aktívan vegyen részt az Egyesült Nemzetek Szervezetének a leszerelési
és non-proliferációs rendszerek erõsítését célzó tevékenységében, különös tekintettel a Leszerelési Értekezlet (CD)
revitalizálására vonatkozó erõfeszítésekre és az Átfogó Atomcsend Szerzõdés (CTBT) hatálybalépését szorgalmazó
országok magas szintû ülésére,
a nukleáris biztonság fokozására irányuló erõfeszítések támogatásaként aktívan vegyen részt a Közgyûlés magas
szintû szegmensének keretében megrendezendõ, a nukleáris biztonsággal foglalkozó magas szintû rendezvényen;
a terrorizmus elleni harc keretében járuljon hozzá a terrorizmus elleni normatív szabályozás megerõsítéséhez, így
különösen az ENSZ terrorizmus ellenes globális stratégiája alkalmazásának elõmozdításához, valamint a nemzetközi
terrorizmus tárgyában létrehozandó átfogó egyezmény tárgyalásának mielõbbi lezárásához;
emelje ki a nemzetközi válságok megelõzését szolgáló preventív diplomácia és a mediáció alkalmazásának
szükségességét, illetve a válságrendezés terén a gyors, idõben történõ nemzetközi reagálás és jelenlét
szükségességét, valamint támogassa a fõtitkárnak az ENSZ Titkárság illetékes részlegei megerõsítésére irányuló
elképzeléseit;
uniós partnereinkkel együttmûködve szorgalmazza a konfliktus utáni válságkezelés és fejlesztés összefüggéseinek
további vizsgálatát, a Békeépítési Bizottság ez irányú tevékenységének megerõsítését, valamint az Európai Unió és
az ENSZ konfliktus utáni tevékenységének összehangolását;
vegyen részt az ENSZ békefenntartó tevékenysége felülvizsgálatával, annak hatékonyabbá tételével kapcsolatban
megindult közös gondolkodásban, ide értve az ENSZ Titkárság békefenntartással foglalkozó részlegei megerõsítését,
a békefenntartó missziók összetett mandátumának korszerûbb kialakítását, a kapacitásalapú megközelítést, a civil
lakosság védelmét, illetve a békefenntartók robosztusabb fellépését célzó kezdeményezések támogatását, valamint
a missziók pénzügyi, logisztikai és személyi feltételeinek tervezésével kapcsolatos kérdéseket is;
az EU közös kül- és biztonságpolitikai egyeztetõ mechanizmusában való részvétele során – nemzeti érdekeinkkel
összhangban – járuljon hozzá a Lisszaboni Szerzõdés hatálybalépése nyomán megváltozó közös európai külpolitika
kohéziójának további erõsödéséhez, az Unió ENSZ-szervekben való megfelelõ képviseletének kialakításához, valamint
a közös kül- és biztonságpolitikai törekvések hatékony képviseletéhez és érvényesítéséhez;
folytassa aktív szerepvállalását a globális kihívások – nemzetközi terrorizmus, határokon átnyúló szervezett bûnözés,
illegális kábítószer-kereskedelem, korrupció, pénzmosás, emberkereskedelem – elleni fellépés ügyében jelenleg
kidolgozás alatt álló nemzetközi normák elfogadásában, és a már elfogadott nemzetközi egyezmények
végrehajtásának elõsegítésében.

A jogállamiság területén
17. támogassa az ICJ és az ICC tevékenységét, valamint az ICTY és az ICTR tevékenységének sikeres befejezését, valamint
uniós partnereinkkel együtt támogassa a jogállamiság nemzeti és nemzetközi szinten történõ megvalósítására
irányuló törekvéseket, és ennek keretében a Titkárság Jogállamiság Önálló Osztálya mûködését.
A küldöttség az emberi jogok területén
18. európai és transzatlanti partnereinkkel szorosan együttmûködve segítse elõ az egyetemes értékeket jelentõ emberi
jogok és alapvetõ szabadságjogok – ideértve a nemzeti kisebbségek jogait – nemzetközi védelmének erõsítését és
ennek keretében támogassa az ENSZ emberi jogi mechanizmusainak megerõsítését, különös tekintettel az Emberi
Jogi Tanács, és az általa alkalmazott különleges mechanizmusok megerõsítésére, ideértve az ország-specifikus és
tematikus mandátumokat is;
19. EU-s partnereinkkel együtt kezdeményezze a nemzetközi közösség hatékony és idõben történõ fellépését az emberi
jogok megsértõivel szemben. Ezzel összefüggésben mutasson rá a korai elõrejelzés, a megelõzõ védelem és a helyszíni
nemzetközi ellenõrzés fontosságára;
20. kezelje kiemelt prioritásként az EU és hasonlóan gondolkodó partnerei kezdeményezéseiben való részvételt és azok
támogatását, különös tekintettel az egyes országok (pl. Mianmar/Burma, KNDK, Irán) emberi jogi helyzetével
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foglalkozó, a fogyatékkal élõ gyermekek helyzetére, a kisebbségek jogaira és a vallásszabadságra vonatkozó
határozatokra, valamint az emberi jogi oktatást a középpontba állító nyilatkozatra;
21. hangsúlyozza a humanitárius jog maradéktalan tiszteletben tartását a humanitárius segítségnyújtás terén, beleértve
a segítségnyújtást végzõ nemzetközi és nem kormányzati szervezetek és munkatársak helyszínre jutását,
tevékenységük zavartalan biztosítását és a humanitárius tér biztonságának garantálását.

22.

23.

24.

25.

A fenntartható fejlõdés kérdéskörében
az Európai Unió tagországaival együtt, figyelembevéve a 2009-es koppenhágai klímacsúcs kimenetelét és a 2010-es
cancúni megállapodások eredményeit is, a klímaváltozás és a fejlesztés, valamint a béke és biztonság kérdéseinek
szoros összefüggését hangsúlyozva támogassa egy, a 2012 utáni idõszakra szóló kötelezõ erejû globális klímavédelmi
megállapodás létrejöttét az ENSZ keretein belül;
A 2012. évi Rio+20 fenntartható fejlõdési konferencia kapcsán megrendezendõ különbözõ fórumokon szorgalmazza
a fenntartható fejlõdés koncepciójának megfelelõ környezetbarát gazdaság (zöld gazdaság) megteremtését, valamint
a fenntartható fejlõdés intézményes keretei megújításának fontosságát az EU prioritásokkal összhangban;
kapcsolódjon be azon párbeszédbe, mely olyan új, széles körû nemzetközi figyelemre számot tartó kérdések
tekintetében bontakozott ki, mint a biodiverzitás megóvása, az élelmezésbiztonság, az élelmiszerárak emelkedése,
az energiabiztonság és az üzemanyagárak emelkedése, valamint ezek összefüggései a fejlesztéssel és
a szegénységcsökkentéssel;
aktívan vegyen részt a Közgyûlés általános vitájával párhuzamosan megrendezendõ, az elsivatagosodás,
a talajdegradáció és a szárazság környezeti és társadalmi hatásait vizsgáló magas szintû rendezvényen.

A fejlesztés, szegénységcsökkentés és humanitárius segítségnyújtás témakörében
26. támogassa a Millenniumi Fejlesztési Célok 2015-ös határidõig történõ megvalósításának elõmozdítását, különös
tekintettel a teljesítésben leginkább elmaradott országokra és használja fel az ENSZ Közgyûlés fórumait és
a kapcsolódó rendezvényeket Magyarország nemzetközi fejlesztési politikájának bemutatására;
27. jelezze hazánk elkötelezettségét a HIV/AIDS, malária és más fertõzõ betegségek leküzdésére irányuló globális
összefogás iránt; emelje ki, hogy Magyarország a szellemi és kutatási tõkéjével, kapacitásaival kész aktív szerepet
vállalni az ezen betegségek elleni nemzetközi együttmûködésben;
28. hangsúlyozza, hogy a Magyar Köztársaság a nemzetközi fejlesztési együttmûködésben továbbra is hangsúlyos
szerepet tulajdonít a mezõgazdasági szektornak, valamint az agrárkutatásoknak, és a Közgyûlés különbözõ fórumain
népszerûsítse Magyarország eredményeit az agrárium területén;
29. emelje ki az EU fejlesztési minisztereinek széles körû támogatását elnyerõ, a víznek a nemzetközi fejlesztésben
betöltött szerepét elemzõ, magyar elnökségi dokumentum fõbb következtetéseit és hangsúlyozza, hogy
Magyarország bilaterális és multilaterális fejlesztési együttmûködési programjaiban továbbra is kész vízgazdálkodási,
vízvédelmi tapasztalataink megosztására;
30. aktívan kapcsolódjon be a Közgyûlés magas szintû szegmensének keretében megrendezésre kerülõ, a nem fertõzõ
betegségek megelõzésérõl szóló magas szintû rendezvény munkájába, felhívva a figyelmet arra, hogy ezen
betegségek az elöregedéshez kapcsolódó demográfiai jelenségekkel összefüggésben, egyre komolyabb társadalmi
kihívásokat jelentenek;
31. az oktatási és tudományos kérdések vonatkozásában hangsúlyozza Magyarország évtizedes együttmûködési
tapasztalatait a fejlõdõ országokkal, bilaterális találkozók során egyeztessen a partner tagállamokkal a további
lehetõségekkel kapcsolatban, és népszerûsítse az idén novemberben ötödik alkalommal sorra kerülõ Budapesti
Tudományos Világfórumot;
32. aktívan vegyen részt az ENSZ fórumain a gazdasági és pénzügyi válság szegénységcsökkentésre és fejlesztésre
gyakorolt hatásainak feltárásában, az esetleges negatív hatások kezelésére és kiküszöbölésére irányuló megoldási
javaslatok kidolgozásában;
33. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi fejlesztési együttmûködés meglevõ intézményeit és mechanizmusait megfelelõnek
tartjuk az új kihívások kezeléséhez, azonban érdekeltek vagyunk hatékonyságuk és koordinált mûködésük további
javításában, illetve esetleges reformjukban;
34. az európai humanitárius konszenzus végrehajtásával összhangban hangsúlyozza a humanitárius válaszadási
képességek és kapacitások, továbbá a globális és helyi koordináció hatékonyságának növelését, különösen
a megnövekedett számú és hatású katasztrófahelyzetek esetén, kiemelve a megelõzés, a korai elõrejelzés és
a katasztrófakockázat-csökkentés jelentõségét.
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A Magyar Köztársaság jelöléseivel kapcsolatban
35. használja fel az ENSZ Közgyûlés fórumait, valamint a Közgyûlés margóján létrejövõ két- és többoldalú magas szintû
találkozókat Magyarország ENSZ szervekbe benyújtott jelölései támogatottságának felmérésére és növelésére,
valamint egyes ENSZ szervezetek, intézmények vezetõi posztjaira benyújtott magyar jelölések sikerének
elõmozdítására;
36. tekintse prioritásnak a Magyar Köztársaságnak az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem állandó helyére a 2012–2013-as
idõszakra szóló jelölése népszerûsítését, új támogatók megszerzését; ennek érdekében minden alkalmas fórumon
folyamatos és intenzív lobbi-tevékenységet végezzen a lehetõ legmagasabb szinten egészen a szavazás napjáig;
37. használja fel a közgyûlési fórumokat kétoldalú kapcsolataink erõsítésére az ENSZ tagállamaival, különös tekintettel
az afrikai, karibi és latin-amerikai, valamint a csendes-óceáni térség államaira, ezzel is támogatva a magyar nem állandó
BT-tagságért folyó kampányt.

A Miniszterelnök 70/2011. (IX. 2.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodás
(a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követõen a
megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

