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Tar ta lom jegy zék

99/2011. (XI. 5.) VM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen
adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet,
valamint a Tanyafejlesztési Program elõirányzat keretében nyújtott
támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 81/2011. (VIII. 11.)
VM rendelet módosításáról 32131

100/2011. (XI. 5.) VM 
rendelet

A gabona és rizs intervenciójáról  szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet
módosításáról 32133

101/2011. (XI. 5.) VM 
rendelet

Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM
együttes rendelet módosításáról 32139

102/2011. (XI. 5.) VM 
rendelet

Az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával
kapcsolatos szabályokról szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet
módosításáról 32139

249/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Bírák kinevezésérõl 32141

250/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Bírák kinevezésérõl 32141

251/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává történõ kinevezésrõl 32142

252/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává történõ kinevezésrõl 32142

253/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl 32142

254/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl 32143

255/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl 32143

256/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésérõl és megbízásáról 32144

257/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésérõl és megbízásáról 32144

258/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról 32145

259/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról 32145
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260/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésérõl 32146

261/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 32146

262/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 32147

263/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 32147

264/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 32148

265/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 32148

266/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Kitüntetés adományozásáról 32149

267/2011. (XI. 5.) KE 
határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésrõl 32150

1359/2011. (XI. 5.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között
a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról 32150

1360/2011. (XI. 5.) Korm. 
határozat

Költségvetési fõfelügyelõk és költségvetési felügyelõk kirendelésérõl 32151
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A vidékfejlesztési miniszter 99/2011. (XI. 5.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 
25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, valamint a Tanyafejlesztési Program elõirányzat keretében nyújtott 
támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 81/2011. (VIII. 11.) 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) pontjában, a 7. § tekintetében a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (4) bekezdésében 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. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R1.) 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) E rendelet alkalmazásában:]
„2. mezõgazdasági parcella: a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált
igazgatási és ellenõrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,
a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti terület,
adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe;”

(2) Az R1. 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) E rendelet alkalmazásában:]
„3. gazdálkodási év: a kérelem benyújtását megelõzõ év szeptember 1-jén kezdõdõ és az adott év augusztus 31-éig
tartó idõszak;”

(3) Az R1. 2. § (1) bekezdése a következõ 11. ponttal egészül ki:
[(1) E rendelet alkalmazásában:]
„11. földhasználati nyilvántartás: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti
adatbázis/nyilvántartás.”

2. § Az R1. 5. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatásra jogosult növényfajok és növényfajták hasznosítási kódját az agrárpolitikáért felelõs miniszter a tv.
14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpont alapján Irányító Hatósági jogkörében eljárva minden év április 1-jéig
közleményben teszi közzé.”

3. § Az R1. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § Az ügyfél köteles
a) a hasznosítás során a gazdaság teljes területén a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával,
valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti elõírások
összességét betartani, és
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b) az e rendelet alapján benyújtott elsõ kérelme alapján folyósított kifizetés évét követõen legalább 5 évig az R. 19. cikk
vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt területen legalább 0,3 hektárt elérõ mezõgazdasági parcellából álló, összesen
legalább 1 hektár nagyságú mezõgazdasági földterületen mezõgazdasági tevékenységet folytatni és gazdálkodni,
valamint
c) a b) pontban meghatározott idõszakban a gazdálkodási naplót naprakészen vezetni.”

4. § Az R1. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyfélnek az ellenõrzés során
a) igazolnia kell, hogy az adott terület vonatkozásában 
aa) a gazdálkodási év elsõ napjától utolsó napjáig a földhasználati nyilvántartásban bejegyzett földhasználóként
szerepel, vagy 
ab) a gazdálkodási év egészére vonatkozó határozatlan idejû vagy a gazdálkodási év elsõ napjától legalább utolsó
napjáig szóló határozott idejû bérleti szerzõdéssel rendelkezik, amennyiben az aa) alpontban meghatározott
feltételnek önhibáján kívüli okból nem felel meg;
b) be kell mutatnia az adott gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási naplót és az abban szereplõ adatokat igazoló
számlákat és bizonylatokat.”

5. § Az R1. 5. § (3) bekezdésében a „kérelmet nyújt be az abban megjelölt terület” szövegrész helyébe a „kérelmet nyújt be,
az abban megjelölt terület” szöveg lép.

6. § Az R1. a következõ 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken
történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet, valamint a Tanyafejlesztési Program elõirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének
feltételeirõl szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet módosításáról szóló 99/2011. (XI. 5.) VM rendelettel (a továbbiakban:
99/2011. (XI. 5.) VM rendelet) megállapított, 6. §-t és a 9. § (1) bekezdését a 99/2011. (XI. 5.) VM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

7. § (1) A Tanyafejlesztési Program elõirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 81/2011.
(VIII. 11.) VM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 3. Agrár célelõirányzatok alcím,
5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt 930 millió Ft keretösszeg.”

(2) Az R2. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az igényelhetõ támogatás mértéke
a) az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 90%-a,
b) a 2. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 75%-a.”

(3) Az R2. 6. §-a a (4) bekezdést követõen a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti igényelhetõ támogatás mértéke a támogatási keret lekötése arányának, a pályázó által az
elõírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásának, illetve a pályázatban el nem számolható költségelemek
szerepeltetésének figyelembevételével kerül meghatározásra.”

8. § E 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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A vidékfejlesztési miniszter 100/2011. (XI. 5.) VM rendelete
a gabona és rizs intervenciójáról  szóló 140/2009. (X. 29.) FVM 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) 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.  § (1) A gabona és rizs intervenciójáról  szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felajánlási adatlapon található bármely elõírt nyilatkozat hiánya elutasítást von maga után. A felajánlási
adatlaphoz mellékelni kell a közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban meghatározott kötelezõ
dokumentumokon túl:
a) a felajánláskori tárolás helyérõl készített, a raktár beazonosítását szolgáló helyszínrajzot,
b) bármely elektronikus távolság meghatározó programból nyomtatott olyan – megközelítést elõsegítõ –
térképvázlatot, amelyen meghatározásra került a felajánláskori raktározási hely és a felajánlási adatlapon megjelölt
intervenciós raktár távolsága, és
c) amennyiben a felajánlás érvényességéhez szükséges, a biztosíték letételét igazoló bizonylatot.”

(2) Az R. 1.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kérelem alapján indult eljárás során hiánypótlásnak helye nincs. A hiányos kérelmeket a beadási határidõ napját
követõen az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amely esetben a felajánló mentesül a 2.  § (7) bekezdésében
rögzített költségtérítések alól, továbbá a letétbe helyezett biztosíték sem kerül bevonásra. Az 1234/2007/EK tanácsi
rendeletnek a mezõgazdasági termékek állami intervenció keretében történõ felvásárlása és értékesítése tekintetében 
történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU
bizottsági rendelet 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott idõszak utolsó napjának a hét utolsó munkanapját kell
tekinteni.”

2.  § (1) Az R. 2.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az MVH jogosult a felajánlást elutasítani, ha a felajánló által benyújtott felajánlási adatlapon szereplõ felajánlott áru:]
„b) az elõ zetes helyszíni ellenõrzés idõpontjában nem éri el a közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus által
meghatározott minimális felajánlható mennyiséget, vagy”

(2) Az R. 2.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felajánlott áru átvétele történhet beszállítással MVH ellenõr jelenlétében vagy az MVH képviselõjének
közremûködésével, valamint, ha jogszabály nem zárja ki, helyben MVH ellenõr jelenlétében vagy közraktár
közremûködésével. Áruátvétel esetén az MVH átvételi-beszállítási értesítõt küld a felajánló és a raktározó részére.
Ha a felajánló a kitöltött átvételi-beszállítási értesítõt nem küldi vissza a kézhezvételt követõ 1 hónapon belül, akkor
a felajánlást az MVH elutasítja. A felajánlott áru átvételével kapcsolatosan elõ zetesen egyeztetett idõpont az MVH
írásos engedélye alapján egy alkalommal módosítható. A nem egyeztetett idõpontokban történõ szállítást az MVH
elutasítja, amennyiben az ellenõri kapacitás nem biztosított vagy a raktár nem fogadóképes. Az MVH azon
mennyiségek átvételét elutasítja, amelyek a Bizottság által elfogadott mennyiséget meghaladják.”

3.  § Az R. 3.  § (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A felajánlott tételre vonatkozó reprezentatív minták laboratóriumi vizsgálati eredményeinek összesítése
– az esésszám és a gépi feldolgozhatóság kivételével – a súlyozott átlagolás szabályai szerint történik. Ha az így
keletkezett átlageredmény bármely paramétere nem felel meg az intervenciós követelményeknek, a felajánlott áru
teljes mennyisége elutasításra kerül. Amennyiben az átlageredmény megfelelõ, és a részminták legfeljebb
harmadánál tapasztalható 0,5 százalékpontot meg nem haladó eltérés, akkor az MVH az átlageredmény alapján
a tételt elfogadja.
(5) Abban az esetben, ha a felajánló vagy az intervenciós raktár a laboratóriumi vizsgálat alapján megállapított
minõségi eredményt nem fogadja el, újabb laboratóriumi vizsgálatot kezdeményezhet az eredmények megismerését
követõ 8 napon belül a referenciaminta bevizsgáltatásával. Ismételt mintavételezésre nincs lehetõség, amennyiben
a felajánló nem tett kifogást a mintavétel során. Az újabb laboratóriumi vizsgálatot az elõzõ vizsgálatot végzõ
laboratóriumtól eltérõ – az (1) bekezdésben meghatározott körbe tartozó – laboratórium végzi, amely által kiállított
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vizsgálati jegyzõkönyvben szereplõ eredmények a felajánlóra és az intervenciós raktárra nézve is kötelezõ érvényûek.
Az újabb laboratóriumi vizsgálat költsége a vitában vesztes felet terheli.
(6) Az agrárpiaci rendtartásról  szóló 2003. évi XVI. törvény 4.  §-a szerint mûködõ Gabona Termékpálya Bizottság
véleménye alapján az agrárpolitikáért felelõs miniszter utasítja az MVH-t az adott gazdasági évben esetlegesen
elvégzendõ mikotoxin és szennyezõanyag-vizsgálatok elvégzésére. Az utasítás tartalmazza, hogy mely gabonafélék
esetén, mely mikotoxinokat és szennyezõanyagokat, milyen arányban és milyen körzetekben kell vizsgálnia
az MVH-nak a felvásárláskori minõségvizsgálattal egy idõben. Az MVH az elõírt mértéken felül egyedi esetekben
kezdeményezheti a mikotoxin és szennyezõanyag-tartalom vizsgálatokat.”

4.  § (1) Az R. 5.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az intervenciós raktárakat a benyújtott kérelmek alapján az MVH választja ki.
(2a) Az intervenciós raktárépületeknek és telephelyeknek meg kell felelniük a 4. számú mellékletben rögzített
követelményeknek. Az intervenciós követelményeknek megfelelõ raktárak hatósági regisztrációs igazolást kapnak,
amely alapján az MVH szerepelteti a raktárt az elõírt közzétételi listákban. Az intervenciós központok és az intervenciós
raktárak listáját az MVH az internetes honlapján teszi közzé. A hatósági regisztrációs igazolás és annak közzététele nem
jelenti azt, hogy a raktár azonnal intervenciós tárolási tevékenységet végezhet.
(2b) A tárolási tevékenység megkezdéséhez a (3) bekezdésben rögzített hatósági szerzõdés megkötése szükséges,
amelyet az MVH az intervenciós igények figyelembevételével köt meg. A szerzõdéskötéshez szükséges feltételeket
az 5. számú melléklet tartalmazza.”

(2) Az R. 5.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az MVH az általános szerzõdési feltételeket szükség szerint felülvizsgálhatja és módosíthatja, azzal a feltétellel,
hogy a változásokról azok hatálybalépését megelõzõ 15 nappal közleményt tesz közzé az MVH honlapján. A raktározó
adott hónapra vonatkozó havi jelentés megküldésekor fogadja el a változásokat. Az MVH a raktározási díjakat
évenként felülvizsgálhatja és egyoldalúan módosíthatja, azzal a feltétellel, hogy a módosított raktározási díj nem
térhet el a 884/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján euróban meghatározott
összegektõl. Átváltási árfolyamként az Európai Központi Bank által október 1-jét megelõzõen utoljára megállapított
árfolyamot kell alkalmazni a következõ év szeptember 30-ig.”

(3) Az R. 5.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tárolás idõszaka alatt kálóelszámolás legkésõbb a kötelezõ éves jelentésben elõírt idõpontban kérelmezhetõ.
Amennyiben ezzel a lehetõséggel a raktározó nem él, akkor az adott számviteli év vonatkozásában elveszíti
a kálóelszámolás lehetõségét. Az MVH csak abban az esetben ítél meg évközi kálót, ha a raktározó bizonyíthatóan
elvégezte a szükséges árukezelési mûveleteket.”

5.  § Az R. az 5.  §-t követõen a következõ 5/A.  §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) Az MVH olyan gabona termékek tárolását is végeztetheti az intervenciós raktárakban, amelyek nem
minõsülnek intervenciós készletnek. Az intervenciós készleteket az intervenciós raktárakban tárolt egyéb készletektõl
elkülönítve kell tárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat elvégzése esetén a raktár kiválasztás feltételei megegyeznek az 5.  § (2) bekezdésében
foglaltakkal, azonban a tevékenység elvégzéséhez külön általános szerzõdéses feltételek állapíthatóak meg.”

6.  § Az R. 6.  §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl  szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi
rendelet) 27. cikkében meghatározott élelmiszerosztás céljára térítésmentesen átadott készletek esetén
a (6)–(7) bekezdést kell alkalmazni a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó szabályok figyelembevétele nélkül.”

7.  § Az R. a 6.  §-t követõen a következõ 6/A. és 6/B.  §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) ÁFA-mentes értékesítésre a hatályos adótörvények betartása mellett a (2)–(9) bekezdésben foglalt
kiegészítõ feltételek mellett van lehetõség.
(2) Az ÁFA-mentes értékesítésre vonatkozó igényt már az ajánlattételkor, külön kiegészítõ formanyomtatvány
csatolásával kell jelezni, amelyen az ajánlattevõ közösségi adószámát fel kell tüntetni.
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(3) Az ajánlattevõ a kiegészítõ formanyomtatványon nyilatkozni köteles arról, hogy az elnyert gabonatétel fizikai
elszállítását követõ egy hónapon belül a szükséges fuvarokmányokat benyújtja az MVH-hoz. Ez a határidõ írásos
kérelemre egy alkalommal, az ajánlattevõvel egyeztetett határidõvel meghosszabbítható.
(4) Az ajánlattevõ köteles az áru nettó vételárának megfizetésével egyidejûleg az MVH-nál a Korm. rendeletben
meghatározottak szerint kiegészítõ biztosítékot letétbe helyezni, melynek mértéke megegyezik azon ÁFA összegével,
amelyet akkor kellene fizetni, ha az ügyletet belföldön ÁFA terhelné.
(5) A kiegészítõ biztosíték megfizetéséhez részben vagy egészben felhasználható a 6.  § (4) bekezdésében hivatkozott
ajánlattételi biztosíték, amennyiben a nettó ár megfizetésre került.
(6) Kitárolási engedély kiállítására csak azon tételek esetében kerülhet sor, melyek vonatkozásában a kiegészítõ
biztosítékot letétbe helyezték.
(7) A kiegészítõ biztosíték felszabadítására csak akkor kerülhet sor, ha a vásárolt készlet más tagállamba történõ
elszállítását hitelt érdemlõen bizonyították.
(8) Amennyiben az ajánlattevõ a más tagállamba történõ kiszállítás dokumentumait a (3) bekezdésben meghatározott
határidõ leteltéig az MVH részére nem nyújtja be, akkor az MVH a korábban kiállított ÁFA-mentes számlát ÁFA
tartalommal rendelkezõ számlára módosítja és a keletkezett követelést a bevonásra kerülõ kiegészítõ biztosítékból
fedezi.
(9) Az MVH a számlát a (8) bekezdésben foglaltakon túl akkor is módosítja, ha a nettó vételár megfizetésre kerül, de
a kiegészítõ biztosítékot nem helyezik letétbe a fizetési határidõ lejártáig. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy
a tételnek csak akkora hányada került megfizetésre, mint ahogy a fizetési határidõ lejártakor rendelkezésre álló
befizetett összeg aránylik a bruttó vételárhoz.
6/B.  § A tanácsi rendeletben meghatározott gabona és rizs intervenció, valamint a tanácsi rendelet 27. cikkében
meghatározott élelmiszerosztás magyarországi végrehajtását az MVH végzi.”

8.  § Az R. 8.  §-a a következõ i) és j) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]
„i) a Bizottság 1272/2009/EU rendelete (2009. december 11.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezõgazdasági
termékek állami intervenció keretében történõ felvásárlása és értékesítése tekintetében történõ végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint módosításai;
j) a Bizottság 807/2010/EU rendelete (2010. szeptember 14.) az Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós
készletekbõl származó élelmiszerekkel történõ ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint
módosításai.”

9.  § (1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. az e rendelet 3. és 4. melléklete szerinti 4. és 5. számú melléklettel egészül ki.

10.  § Az R.
a) 1.  § (1) bekezdésében az „ajánlati formanyomtatvány kitöltésével” szövegrész helyébe a „felajánlási adatlap

benyújtásával”,
b) 1.  § (3) bekezdésében a „formanyomtatványon” szövegrész helyébe a „felajánlási adatlapon”,
c) 1.  § (4) bekezdésében az „Az ajánlat” szövegrész helyébe az „A felajánlás”,
d) 2.  § (1) bekezdésében az „ajánlaton” szövegrész helyébe a „felajánlási adatlapon”,
e) 2.  § (2) bekezdésében az „odaítélési” szövegrész helyébe az „elosztási”,
f) 6.  § (9) bekezdésében az „a felajánlás” szövegrész helyébe az „az ajánlat”
szöveg lép.

11.  § Hatályát veszti az R. 8.  § b), c) és d) pontja.

12.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 129. szám 32135



1. melléklet a 100/2011. (XI. 5.) VM rendelethez

A 2. számú mellékletben foglalt táblázat 2. oszlopa és 5. sora által meghatározott mezõ helyébe a következõ mezõ lép:

(A költségtétel részletezése)

(Tárolási díj) „Az elutasított tétel tárolásra került részére és a tárolás idõtartamára
vonatkozóan, minden megkezdett hónap után, a raktározási szerzõdésben
foglalt összegeknek megfelelõen.
A tárolási idõszak kezdete a betárolás elsõ napja. A további megkezdett
hónap a következõ hónap ugyanezen napján kezdõdik.”

2. melléklet a 100/2011. (XI. 5.) VM rendelethez
„3. számú melléklet a 140/2009. (X. 29.) FVM rendelethez

A gabona és rizs intervenciójával kapcsolatban mintavételt és minõségvizsgálatot végzõ laboratóriumok
listája

1. Concordia Közraktár Kereskedelmi Részvénytársaság Gabona Control Laboratorium, 1095 Budapest, Soroksári út 24.
2. SGS Hungária Minõségellenõrzõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1124 Budapest,

Sirály u. 4.
3. LVA-MERTCONTROL Élelmiszervizsgáló Laboratórium Kft., 1097 Budapest, Táblás utca 36–38.
4. INSPECTION SERVICES HUNGARY Szolgáltató Minõségellenõrzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1043 Budapest,

Lórántffy Zsuzsanna u. 7–9.
5. Cargill Magyarország Zrt., 1134 Budapest, Váci út 37.
6. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mezõgazdaságtudományi Kar, Agrármûszerközpont, a Nemzeti

Akkreditáló Testület által NAT-1-1054 számon Akkreditált Vizsgáló Laboratórium, 4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.
7. ABO MILL Malomipari Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza, Simai út 6.
8. MINERÁG Fejlesztési, Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, 7100 Szekszárd, Keszelyûsi út 9.”

3. melléklet a 100/2011. (XI. 5.) VM rendelethez
„4. számú melléklet a 140/2009. (X. 29.) FVM rendelethez

Raktárlétesítményekkel kapcsolatos követelmények

I. A telephellyel kapcsolatos követelmények
a) Minimum 5000 tonna áru tárolására alkalmas telepi raktárkapacitás.
b) Jól körülhatárolható telephely.
c) 24 órás porta- vagy õrszolgálat. Amennyiben a telephely nem rendelkezik 24 órás porta- vagy õrszolgálattal,

akkor elektronikus jelzõrendszer szükséges az intervenciós tárolóra/tárolókra kiterjedõen.
d) A telephely közúti megközelíthetõsége biztosított legyen kiépített beton vagy aszfalt úthálózattal.
e) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 46/A.  § (1) bekezdése

alapján a központi katasztrófavédelmi szerv által vezetett névjegyzékben nyilvántartott tûzvédelmi szakértõi
véleménye arról, hogy a raktár tûzvédelmi szempontból tárolásra alkalmas.

f) Biztosított legyen a csapadékvíz-elvezetés, csatornahálózat vagy zártrendszerû szennyvíztároló.
g) Számítógépes készletnyilvántartás tartalma a helyszínen megismerhetõ.
h) Minimum 30 tonnás hitelesített hídmérleg. Amennyiben a telephely nem rendelkezik önálló hídmérleggel,

akkor a telephely közvetlen közelében található más telephelyen történõ mérlegelési helyszín is elfogadható,
ha a szolgáltatásról  szóló határozatlan idejû szerzõdést bemutatják.
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i) Az áru gyorsvizsgálatához szükséges eszközök megléte, különös tekintettel a nedvességmérõ, fajsúlymérõ
berendezésekre és rostasorozatokra.

j) A telephelynek szabványos mintavétel eszközökkel, és a képzett minta tárolására alkalmas zárható mintatárolóval
kell rendelkeznie.

k) A forgatási technológia telepen belüli megléte és folyamatos rendelkezésre állása.
l) Az infrastruktúrához kapcsolódó mûszaki berendezések leírásának megléte.
m) A tárolókapacitás és a technológiai tér számításának leírásának megléte.
n) A telep mûszaki dokumentációjának (beleértve a raktáron belül egyedi tároló azonosítóval ellátott

tárolóegységek nyilvántartását és a felajánlott tárolóterek méretezett vázrajzait) rendelkezésre kell állnia
a helyszínen.

o) A kérelemhez benyújtásra kell kerülnie a raktártelep általános helyszínrajzának, melyre rá kell vezetni
a rajzelemekhez a telep bejáratát, a hídmérleget, és a tárolók elnevezését.

p) A kérelemhez benyújtásra kell kerülnie a tárolók méreteit bemutató mûszaki rajznak, melyen fel kell tüntetni
a tároló belméreteit, az ajtókat, a tároló tájolását, valamint a raktározási feltételeket befolyásoló tényezõket
(pl. térelválasztó elemek, oszlopok, szolgálati helyiségek, tárolásra alkalmatlan részek, gépészeti elemek által
elfoglalt épületrészek stb.).

II. Tárolókkal kapcsolatos követelmények
a) Statikus által kiadott igazolás arról, hogy a tárolók építészetileg (statikailag) alkalmasak az intervenciós áru hosszú

távú tárolására.
b) Zárható, áramtalanítható síktárolók, szerkezetileg beépített nyílászárók. Az ajtókon biztonsági lakat, zár

alkalmazása kötelezõ.
c) A tároló jól beazonosítható módon szerepel a telepi helyszínrajzon.
d) Silós tárolás esetén porelszívó technológia, zárható kimeneti nyílások. Amennyiben a silók kimeneti nyílásai egy

helyiségben találhatók, úgy annak zárhatónak kell lennie.
e) Biztonságtechnikailag megfelelõ kezelõjárdák és létrák.
f) Az áru be- és kitárolásához szükséges mûszaki berendezéseknek kötelezõen meg kell lenniük.
g) A tárolás ideje alatt folyamatosan megfelelõ állapotú mûszaki berendezéseket és eszközöket kell biztosítani

az árukezeléshez.
h) A hõmérsékletméréshez szükséges eszközöknek (cellahõmérõ, halom-hõmérõ) folyamatosan rendelkezésre kell

állniuk.
i) Megfelelõ szigetelés nedvesség, talajnedvesség, beázás és hóbefúvás ellen.
j) Amennyiben a betárolás fogadógarat segítségével történik, úgy a fogadógaratot csapadék ellen megfelelõ

védelemmel kell ellátni.”

4. melléklet a 100/2011. (XI. 5.) VM rendelethez
„5. számú melléklet a 140/2009. (X. 29.) FVM rendelethez

A tárolásra feljogosító hatósági szerzõdéskötés feltételei

I. Kötelezõ minimális feltételek
a) A tárolásra felajánlott létesítményeknek raktár-regisztrációs igazolással kell rendelkezniük.
b) A raktározó nem állhat csõd-, felszámolási, végelszámolási eljárás – természetes személy esetében végrehajtási

eljárás – alatt.
c) A kérelem benyújtását megelõzõen indított – korábbi intervenciós tároláshoz kapcsolódó – veszteségkezelési

eljárás kapcsán az MVH-val szemben fennálló kötelezettségeinek eleget tett.
d) A kérelem benyújtásának idõszakában az ingatlan az üzemeltetõ saját tulajdonát képezze, per- és igénymentes

legyen vagy bérbeadás esetén legalább egy éves felmondási idõt biztosító bérleti szerzõdéssel rendelkezzen
az üzemeltetõ.
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e) A hatósági szerzõdés megkötéséhez az alábbi dokumentumokat mellékeli (amennyiben az az MVH-nál nem áll
rendelkezésre):
ea) gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi keltezésû cégkivonatot vagy annak másolatát, egyéni

vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány másolatát;
eb) az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát;
ec) a Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság területileg illetékes

Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatalához történõ bejelentkezést igazoló
dokumentumot arról, hogy a raktár üzemeltetõjét élelmiszerként és takarmányként felhasználni kívánt
mezõgazdasági termény tárolása céljából a 2008. évi XLVI. törvény rendelkezései szerint élelmiszeripari és
takarmányipari vállalkozóként nyilvántartásba vették;

ed) a részvételi kérelmet aláíró cégképviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolati példányát;
ee) a gazdasági társaságnak a kérelem benyújtását megelõzõ két évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok

szerinti beszámolóját, valamint ugyanezen évekre vonatkozó üzleti jelentésének másolatát;
ef) bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõdés másolatát;
eg) a telepre kötött felelõsség- és vagyonbiztosítási kötvény, illetve befizetés igazolásának másolatát;
eh) az illetékes adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a kérelmezõnek nincs meg nem

fizetett adótartozása.
f) Az üzemeltetõ vállalkozás utolsó két évre vonatkozó beszámolói alapján saját tõkéje nem volt negatív, és

a gazdálkodó szervezetnek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tõkéje a törzstõke (alaptõke)
jogszabályban elõírt legkisebb mértéke alá nem csökkent.

g) Nem rendelkezik a kérelem benyújtását megelõzõ három naptári éven belül kötött azonnali hatályú felmondással
megszüntetett intervenciós raktárszerzõdéssel.

II. Raktár túlkínálat esetén a kiválasztás során elõnyt jelent, ha:
a) a raktár infrastruktúrája lehetõvé teszi a költséghatékony intervenciós tevékenységet,
b) a raktár a kérelmezõ tulajdonát képezi,
c) az intervenciós raktár üzemeltetõje olyan raktárakkal rendelkezik, melyek közvetlen vasúti és/vagy

uszályberakodási lehetõséggel bírnak,
d) az intervenciós raktár üzemeltetõje rendelkezik tanúsított minõségirányítási rendszerrel,
e) az intervenciós raktár olyan minõségvizsgáló eszközökkel – adott esetben laboratóriummal – rendelkezik,

melyekkel az összes intervenciós gabonaféle összes minõségi paramétere a helyszínen megállapítható,
f) az intervenciós raktár saját tisztító és szárító berendezéssel rendelkezik,
g) a raktárt üzemeltetõvel szemben korábban nem került sor veszteségkezelési eljárásra,
h) a raktározó vállalja, hogy a mindenkori készletérték 30%-ig biztosítékot helyez letétbe,
i) a törzstõke és az alaptõke mértéke fedezi az összes tárolható készletérték 50%-át, a mérlegfõösszeg meghaladja

a készletérték 100%-át és a tárgyévet megelõzõ év eredménykimutatása nem mutat veszteséget,
j) a hídmérleg a telepen belül saját tulajdonban van.”
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A vidékfejlesztési miniszter 101/2011. (XI. 5.) VM rendelete
az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet
módosításáról 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a
a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A 4. számú melléklet jelölési elõírásainak nem megfelelõ, 2012. június 30-a elõtt forgalomba hozott vagy
felcímkézett, a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl (az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet) szóló,
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében meghatározott borok, amelyek a 4. számú
melléklet 2007. november 24-én hatályos elõírásait kielégítik, a készletek kimerüléséig forgalomba hozhatók.”

2. § Az R. 19. § (4) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
[(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„o) a Bizottság 1266/2010/EU rendelete (2010. december 22.) a 2007/68/EK irányelvnek a borokra vonatkozó címkézési 
elõírások tekintetében történõ módosításáról.”

3. § Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról szóló
40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM együttes rendelet hatályát veszti.

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

5. § Ez a rendelet a 2007/68/EK irányelvnek a borokra vonatkozó címkézési elõírások tekintetében történõ módosításáról
szóló, 2010. december 22-i 1266/2010/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 102/2011. (XI. 5.) VM rendelete
az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet módosításáról

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
94. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § Az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló
111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 708/2007/EK rendelet 5. cikke szerinti tanácsadó bizottságot az MgSzH – az idegen vagy nem õshonos halfajok
akvakultúrákban való alkalmazásának engedélyezése szerinti feladatának végrehajtása érdekében – hozza létre.
A tanácsadó bizottság hat tagú, tagjai
a) a Halászati és Öntözési Kutatóintézet,
b) az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet,
c) a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszék,
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d) a Magyar Haltermelõk és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége, 
e) a Magyar Akvakultúra Szövetség, valamint
f) az MgSzH 
egy-egy képviselõje. A bizottság elnöke az MgSzH képviselõje.”

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A szállításokra vonatkozó nemzeti nyilvántartás vezetésérõl – az idegen és nem honos halfajoknak az
akvakultúrában történõ alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló 2008. június 13-i 535/2008/EK bizottsági rendelet 4. cikke szerint – a minisztérium
a Halászati és Öntözési Kutatóintézet útján gondoskodik. A nyilvántartás a szállítási kérelmekbõl, engedélyekbõl és
értékelésekbõl áll. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet internetes honlapján a nyilvántartást közzéteszi. A Halászati
és Öntözési Kutatóintézet ugyancsak közzéteszi az MgSzH által megállapított listát a Magyarország területén található
zárt akvakultúra létesítményekrõl. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet felelõs a nyilvántartás üzemeltetéséért és
karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos
fejlesztéséért. A tárgyév után az Adattárat archiválni kell.”

3. § Az R. 7. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[E rendelet]
„c) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történõ alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet
módosításáról szóló 2011. március 9-i 304/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
[végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg.]

4. § Az R. 
a) 1. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdésében, 2. és 3. §-ában, valamint 5. §-ában az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „MgSzH”

szöveg,
c) 3. §-ában a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési

miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
d) 3. §-ában az „értesítését a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „értesítését,

egyetértése esetén, a minisztérium” szöveg
lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

6. § E rendelet az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történõ alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi
rendelet módosításáról szóló 2011. március 9-i 304/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 249/2011. (XI. 5.) KE határozata
bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 4. §
(1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére

dr. Egri Noémit,
dr. Hirt Igort,
dr. Kun Gabriellát,
dr. Németh Erikát,
dr. Szabó Attila Jánost,
dr. Trombitás Gábort,
dr. Turi Bálintot,
dr. Vasady Loránt Zsoltot és
dr. Vincze Tamást

2011. november 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2011. október 13.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05460/2011.

A köztársasági elnök 250/2011. (XI. 5.) KE határozata
bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 4. §
(1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének elõterjesztésére

Izsóné dr. Ács Alexandrát,
dr. Kiss Juditot,
dr. Nagy Barbara Zitát,
dr. Ruzsányi Editet és
dr. Száraz Csenge Gittát

2011. november 1. napjától 2014. október 31. napjáig terjedõ idõtartamra

bíróvá kinevezem.

Budapest, 2011. október 13.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05461/2011.
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A köztársasági elnök 251/2011. (XI. 5.) KE határozata
Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává történõ kinevezésrõl

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 38. § (1) bekezdése alapján
a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára dr. Miks Annát 2011. november 1. napjától hat évig terjedõ idõtartamra
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává kinevezem.

Budapest, 2011. október 13.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/05528/2011.

A köztársasági elnök 252/2011. (XI. 5.) KE határozata
Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává történõ kinevezésrõl

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 38. § (1) bekezdése alapján
a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára dr. Miskolczi-Bodnár Pétert ismételten kinevezem 2011. november 1. napjától
hat évig terjedõ idõtartamra a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává.

Budapest, 2011. október 13.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/05500/2011.

A köztársasági elnök 253/2011. (XI. 5.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Kecskés Tibor rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság tuniszi nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2011. június 6.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. június 9.

 Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03042/2011.
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A köztársasági elnök 254/2011. (XI. 5.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Kékesi Ferenc rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság szkopjei nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2011. május 30.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 31.

 Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02887/2011.

A köztársasági elnök 255/2011. (XI. 5.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Molnár György
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság Európai Biztonsági és
Együttmûködési Szervezet mellett mûködõ bécsi Állandó Képviseletének vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2011. április 1.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. április 6.

 Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01746/2011.
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A köztársasági elnök 256/2011. (XI. 5.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésérõl és megbízásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Bencze Józsefet
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság szkopjei nagykövetségének
vezetésével.

Budapest, 2011. május 30.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 31.

 Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02888/2011.

A köztársasági elnök 257/2011. (XI. 5.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésérõl és megbízásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Pántos Györgyöt
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság tuniszi nagykövetségének vezetésével.

Budapest, 2011. június 6.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. június 9.

 Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03043/2011.
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A köztársasági elnök 258/2011. (XI. 5.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Boros Miklós rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet mellett
mûködõ bécsi Állandó Képviseletének vezetésével.

Budapest, 2011. április 1.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. április 6.

 Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01747/2011.

A köztársasági elnök 259/2011. (XI. 5.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Konkoly Norbert rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet a Magyar Köztársaság lisszaboni nagykövetségének vezetésére kapott megbízása érintetlenül
hagyása mellett megbízom a Magyar Köztársaság Zöld-foki Köztársaságban való képviseletével.

Budapest, 2010. november 4.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. november 10.

 Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04527/2010.
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A köztársasági elnök 260/2011. (XI. 5.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Várhelyi Olivért
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.

Budapest, 2011. május 5.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. május 9.

 Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02267/2011.

A köztársasági elnök 261/2011. (XI. 5.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Sáfár Albert ezredest
2011. november 1-jei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2011. október 5.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. október 10.

 Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05366/2011.
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A köztársasági elnök 262/2011. (XI. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a fogyatékkal élõ emberek kulturális és sportprogramjai szervezésének terén végzett áldozatos tevékenységének
elismeréseként
Adamecz László nyugdíjas vájárnak,

a székely népi kultúra és nemzeti hagyományaink ápolásáért, a fafaragás mesterségének mûvészi szintre emeléséért,
népszerûsítéséért
Cs. Kiss Ernõ fafaragó népmûvésznek,

a gyermekek nevelése és a matematika oktatás területén elért eredményei, szakmai sikerei, hivatásszeretete
elismeréseként
Scherlein Mártának, a Ságvári Endre Általános Iskola tanárának a 

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME
kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. október 19.       

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05600/2011.

A köztársasági elnök 263/2011. (XI. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége munkájában nyújtott kiemelkedõ és példaértékû teljesítménye
elismeréseként
Balog Zoltánnak, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelõs államtitkárának,
Gál Kingának, az Európai Parlament magyar képviselõjének,
Gyõri Enikõnek, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelõs államtitkárának,
dr. Györkös Péter nagykövetnek, a Magyar Köztársaság Európai Unió mellett mûködõ Állandó Képviselete vezetõjének,
Járóka Líviának, az Európai Parlament magyar képviselõjének,
Kármán Andrásnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásért felelõs államtitkárának,
Vargha Ágnes nagykövetnek, a magyar elnökség alatt a Magyar Köztársaság Európai Unió mellett mûködõ Állandó
Képviselete helyettes vezetõjének a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME
kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. október 24.       

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05772/2011.
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A köztársasági elnök 264/2011. (XI. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a Liszt Ferenc zenéjét népszerûsítõ tíz éves fesztivál szervezésében vállalt kiemelkedõ szerepéért, a magyar–francia
kulturális kapcsolatok elmélyítésének elismeréseként
Claude-Julien Cartier, a châteauroux-i Lisztomanias Fesztivál elnöke részére,

a magyar–francia kulturális kapcsolatok fejlesztése, Liszt Ferenc életmûvének franciaországi népszerûsítése terén
végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként
Jean-Yves Clément, a châteauroux-i Lisztomanias Fesztivál létrehozója, a franciaországi Liszt Év fõkurátora részére a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME
kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. október 25.       

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05683/2011.

A köztársasági elnök 265/2011. (XI. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a tatabányai nyugdíjas közösségek életének, programjainak szervezése terén végzett két évtizedes áldozatos
tevékenysége elismeréseként
Dóczi Ferencné nyugdíjas szövõnõnek, tatabányai szenior kortárssegítõ csoport vezetõjének,

az egészségügyben végzett több évtizedes kimagasló szakmai munkájáért, és a Megyei Önkormányzat Szent Borbála
Kórháza orvos igazgatói feladatainak színvonalas ellátásáért
dr. Fain András orvos igazgatónak,

a tatabányai bányászok, a tûzoltók és a székelyföldi emberek mindennapi életét, munkáját, ünnepeit megörökítõ
színvonalas fotográfusi tevékenysége elismeréseként
Fehér János bányásznak,

Baj Község lakossága érdekében kifejtett gyógyító tevékenysége, valamint a Vöröskereszt tatai alapszervezetének
elnökeként végzett áldozatos munkája elismeréséért
Fogarasiné dr. Kiss Zsuzsanna háziorvosnak,
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a helytörténeti ismeretek rendszerezése, a hagyományok megtartása és megerõsítése érdekében végzett
kutatómunkájának és értékmegõrzõ, értékteremtõ közösségi szerepvállalásának elismeréséül
Hegedûs Pál nyugdíjasnak,

Tatabánya Város labdarúgásáért és sportjáért végzett több mint három évtizedes alázatos munkája elismeréseként
Magyar Tibor Imrénének, a Tatabányai Sport Klub szertárosának,

kiemelkedõ polgármesteri munkájáért, Nyergesújfalu-Esztergom térségének fejlesztéséért, aktív közéleti
szerepvállalásáért
Szenes Lajosnak, Tát Nagyközség polgármesterének a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL
kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. október 19. 

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05601/2011.

A köztársasági elnök 266/2011. (XI. 5.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a châteauroux-i Lisztomanias Fesztivál mûködtetésében, a magyar–francia kulturális kapcsolatok elmélyítésében
szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként

Châteauroux városnak a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL
kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. október 25.       

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05684/2011.
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A köztársasági elnök 267/2011. (XI. 5.) KE határozata
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Pintér Zoltán vezérõrnagy
szolgálati viszonyát 2011. október 31-én megszüntetem és 2011. november 1-jei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2011. október 13.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. október 14.

 Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05482/2011.

A Kormány 1359/2011. (XI. 5.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között 
a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl
szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a megállapodás bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

4. jóváhagyja a megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a megállapodás végleges
szövegének megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1360/2011. (XI. 5.) Korm. határozata
költségvetési fõfelügyelõk és költségvetési felügyelõk kirendelésérõl

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 46/A. § (1) bekezdése alapján azonnali
hatállyal
a) költségvetési fõfelügyelõt rendel ki

a Szegedi Tudományegyetemhez;
b) költségvetési felügyelõt rendel ki

a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemhez,
a Szent István Egyetemhez,
a Széchenyi István Egyetemhez,
a Kaposvári Egyetemhez,
a Magyar Nemzeti Galériához,
az Iparmûvészeti Múzeumhoz,
a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátushoz,
a Pesti Magyar Színházhoz;

2. az Áht. 46/A. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jei hatállyal
a) költségvetési fõfelügyelõt rendel ki

a Semmelweis Egyetemhez,
a Debreceni Egyetemhez;

b) költségvetési felügyelõt rendel ki
a Mátrai Gyógyintézethez,
az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézethez,
a Balatonfüredi Állami Szívkórházhoz,
az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézethez,
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz;

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Áht. 46/A. § (3) bekezdése alapján gondoskodjon a költségvetési
fõfelügyelõk és a költségvetési felügyelõk megbízásáról azzal, hogy a költségvetési források hatékonyabb
felhasználása érdekében egy fõfelügyelõnek vagy felügyelõnek kinevezett kormánytisztviselõ egyidejûleg több
intézménynél is elláthat felügyeleti tevékenységet.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: a határozat 1. pontja tekintetében azonnal

a határozat 2. pontja tekintetében 2012. január 1.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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