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Törvények

2011. évi CLIX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról*
Az Országgyûlés, mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva
az Alkotmányt a következõk szerint módosítja:
1. §

Az Alkotmány a következõ 79. §-sal egészül ki:
„79. § Az Országgyûlés az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint 2011. december 31-ig
megválasztja a Kúria elnökét.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2011. évi CLX. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról**
1. §

(1) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Nkatv.) 4. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Alap bevételi forrásai:
a) az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka;
b) a kulturális adó teljes összege;
c) központi költségvetési elõirányzatokból átvett pénzeszközök;
d) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetései;
e) költségvetési támogatás;
f) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján felajánlott személyi jövedelemadó meghatározott része;
g) a szerzõi jogról szóló törvény alapján a közös jogkezelõ szervezetektõl származó befizetések;
h) egyéb bevételek.”
(2) Az Nkatv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése
elõtt igénybe vehetõ a kiadási és bevételi elõirányzat egyidejû módosításával. Az Alap költségvetésének tervezésére,
végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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2. §

Az Nkatv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § Az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt ötöslottó szerencsejáték játékadó összegének
90 százalékát havonta átutalja az Alap számlája javára. A kulturális adó esetében az állami adóhatóság megbízásából
a kincstár a befolyt kulturális adó összegét naponta utalja át az Alap számlája javára.”

3. §

Az Nkatv. 7/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/C. § A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel
– a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett – összegének legfeljebb 25%-a (a továbbiakban: miniszteri
keret). A tárgyévi miniszteri keret pontos mértékét a miniszter a tárgyévet megelõzõ év december 15-éig állapítja
meg.”

4. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–2. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelete
a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 40. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi hivatal.
(2) A Hivatal önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal székhelye Budapest.

2. §

(1) A Hivatalt elnök vezeti, akit munkájában elnökhelyettes segíti.
(2) A Hivatal elnökének megbízatása határozatlan idõtartamú.
(3) Az elnökhelyettest határozatlan idõtartamra, a Hivatal elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.
Az egyéb munkáltatói jogokat az elnökhelyettes felett a Hivatal elnöke gyakorolja.

3. §

A Hivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselõk tekintetében az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai
végzettségû kormánytisztviselõ esetében a kormánytisztviselõ alapilletményének 50%-a.

4. §

(1) A Hivatal általános feladata
a) gazdaságpolitikát megalapozó elemzések, gazdaságpolitikai tervezési feladatok ellátásának támogatása és
gazdaságpolitikai elemzési módszertani kézikönyvek elkészítése;
b) gazdaságstratégiai és makrogazdasági elemzési, modellezési és értékelési feladatok ellátása;
c) nemzetközi és hazai trendkutatási, elemzési, modellezési feladatok ellátása, nemzetközi makrogazdasági
elõrejelzési és jövõkutatási projekt-feladatok ellátása;
d) nemzetközi, nemzeti és területi gazdaságstratégiai tervezési és monitoring háttérintézeti feladatok ellátása;
e) nemzetközi területfejlesztési stratégiai tervezési, kapcsolattartói, szakmai együttmûködési feladatok, projektek
eseti ellátása;
f) a miniszter hatáskörébe tartozó kiemelt iparági stratégiai elemzési, értékelési és monitoring feladatok ellátása;
g) a nemzetgazdasági és területi szinteken elfogadott tervek elemzése, továbbá a területfejlesztés stratégiai
tervezéséhez kapcsolódó elemzési módszertani anyagok elkészítése;
h) egyes gazdasági és területfejlesztési stratégiai tervezéshez tervezési, elemzési, értékelési és szakértõi feladatok
támogatása;
i) emberi erõforrás tervezésével összefüggõ feladatok szakmai támogatása;
j) valamint az a)–i) pontokban felsorolt feladatok tekintetében kormányzati tanácsadás és adatszolgáltatás,
a Kormány tájékoztatása a miniszteren keresztül.
(2) A Hivatal a makrogazdasági, gazdaságstratégiai, nemzeti és nemzetközi tervezési és elemzési tevékenysége körében
a) szakmailag támogatja a makrogazdasági stratégiai tervezési feladatok és központi módszertanok kialakítását,
a Kormány és a minisztérium rövid- és középtávú makrogazdasági elõrejelzési és a gazdaságpolitika
makrogazdasági szabályozásával kapcsolatos feladatait és az európai uniós integrációból adódó
gazdaságpolitikai programok, elsõsorban az aktualizált konvergencia program elkészítését;
b) gazdaságstratégiai és makrogazdasági elemzési és értékelési feladatokat lát el, közgazdasági elemzési
eszközökkel megalapozza a minisztérium gazdaságstratégiai döntéseit;
c) folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a hazai és világgazdasági folyamatokat, ez alapján elemzéseket,
tájékoztató anyagokat készít, javaslatokat fogalmaz meg;
d) folyamatosan figyelemmel kíséri, értékeli a külsõ intézmények, nemzetközi szervezetek gazdaságpolitikai
szempontból releváns elemzéseit, jelentéseit, felméréseit, ezek alapján elemzéseket, tájékoztató anyagokat
készít, javaslatokat fogalmaz meg;
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szakmai kapcsolatot tart és együttmûködik a Kormány és a minisztérium tevékenysége szempontjából
meghatározó hazai és nemzetközi közgazdasági elemzõ intézményekkel, mûhelyekkel és vezetõ szakértõkkel;
f) ellátja a tudományos-szakmai mûhelyekkel történõ konzultációk szakmai megalapozásával, elõkészítésével
kapcsolatos feladatokat;
g) ellátja a gazdasági elemzések, értékelések módszertani megújítását és a gazdasági monitoring rendszer
fejlesztését szolgáló módszertani, kutatási és szakmai, valamint gazdasági értékelési és elemzési
minõségbiztosítási feladatokat;
h) elemzéseket készít az államháztartás finanszírozási politikájához és stratégiájához;
i) háttérelemzésekkel támogatja és segíti az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatoknak az
összehangolását, támogatja a hazai és közösségi közpénzek felhasználásának költségvetési, gazdálkodási és
monitoringjával járó feladatok végrehajtását;
j) közremûködik az európai uniós és egyéb nemzetközi gazdaság- és területfejlesztési célú támogatások
felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidolgozásában;
k) közremûködik a gazdaságstratégiai döntések megalapozását, valamint a mikro- és makrogazdasági folyamatok
vizsgálatát szolgáló modellezési, hatásvizsgálati és értékelési tevékenységben;
l) szakmai háttérelemzésekkel segíti a gazdasági versenyképesség általános javítására irányuló minisztériumi
kezdeményezések és átfogó keretprogramok szakmai elõkészítésével és elemzõi támogatásával kapcsolatos
feladatokat;
m) szakmai háttérelemzésekkel segíti a magyar gazdaság megújítását szolgáló nemzetközi iparági és ágazati
projekt-együttmûködési, koncepció-készítési, módszertani, kutatási és egyéb szakmai feladatok ellátását;
n) ellátja Magyarország külgazdasági kapcsolatait érintõ stratégiai elemzési, tervezési és elõrejelzési feladatait.
(3) A Hivatal feladata elõrejelzési, trendkutatási tevékenységi körében
a) nemzeti iparági és nemzetgazdasági elõrejelzési és szcenárióalkotási feladatok és módszertani anyagok készítése;
b) nemzeti iparági és nemzetgazdasági trend- és jövõkutatási értékelési és monitoring feladatok és módszertani
anyagok készítése;
c) trendkutatás terén nemzetközi és nemzeti partnerségi, szakértõi és kutatási együttmûködések koordinációja,
elõrejelzési, trend- és jövõkutatási stratégiai értékelési, elemzési, minõségbiztosítási és monitoring feladatok
ellátása;
d) vállalati, vállalatcsoporti területi és településszintû kutatások, elõrejelzések készítése;
e) a minisztérium vezetése számára rendszeres és eseti jellegû tájékoztatás nyújtása a gazdaságstratégiai döntések
szempontjából releváns közép- és hosszú távú hazai és globális gazdasági trendek alakulásáról, rendszeres
összefoglalók készítése az aktuálisan megjelenõ gazdasági adatokból kirajzolódó trendekrõl, folyamatokról és
azok mozgatórugóiról;
f) a szakmai sajtó és a szakirodalom, a releváns hazai és külföldi gazdasági hírforrások rendszeres figyelemmel
kísérése és értékelése, a minisztérium rendelkezésére álló nyilvános és államigazgatáson belüli nem nyilvános,
közgazdasági elemzési szempontból releváns adatforrások feltérképezésével, összesítésével és rendszerezésével
kapcsolatos feladatok ellátása, ez alapján a közgazdasági elemzési és tájékoztatási tevékenységet támogató
adatbázis kialakítása.
(4) A Hivatal nemzeti és nemzetközi területi elemzési, területfejlesztési stratégiaalkotó tevékenységi körében
a) közremûködik a minisztériumok, a kormányhivatalok és a megyei önkormányzatok, térségek nemzeti területi
tervezési feladatainak koordinációjában és a térségi tervezési módszertanok készítésében;
b) közremûködik a minisztériumok területfejlesztési stratégiai tervezéséhez kapcsolódó szabályozási és szakmai
koordinációs feladatai ellátásában;
c) ellátja a területi elemzési, értékelési munka szakmai szintû koordinációját, módszertani támogatását,
háttérelemzésekkel támogatja a nemzeti, illetve ágazati stratégiák területi szempontjainak, valamint
a monitoring, értékelési és indikátorrendszer területi szempontjainak kidolgozását;
d) közremûködik a területpolitikához kapcsolódó tervezetek elõkészítésében és szakmai tanácsadásban;
e) ellátja az országos területi folyamatok értékeléséhez kapcsolódó feladatokat;
f) feladatkörének keretei között felel a területi tervezés és a területi elemzések, értékelések módszertani
megújításáért és a területi monitoring rendszer fejlesztését szolgáló módszertani feladatok ellátásáért;
g) közremûködik a nemzetközi tervezési és területi kohézióhoz kapcsolódó feladatok koordinációjában;
h) megbízás esetén fókuszponti, illetve kontaktponti szolgáltatásokat biztosít nemzetközi programokhoz,
nemzetközi projekt-együttmûködéseket elõkészít és megvalósít;
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i)
j)

nemzetközi tervezési együttmûködéseket szakmailag támogat;
közremûködik a város-vidék együttmûködéséhez, a határon túli és kiemelt térségekhez kapcsolódó
területfejlesztési stratégiai feladatokban;
k) közremûködik az egyes területi szintek stratégiai tervezési feladataiban;
l) közremûködik a területi programok megvalósulásának értékelésében;
m) közremûködik a területfejlesztési tervezés szakmai rendszerének kidolgozásában, a jogosultsági rendszerre és
képzésre is kiterjedõen.
(5) A Hivatal feladata nemzetgazdasági tervezési és program-koordinációs tevékenységi körében
a) nemzeti iparági és nemzetgazdasági ágazati stratégiai tervezési értékelési és monitoring feladatok háttérintézeti
segítése;
b) a hosszú távú gazdaságpolitikai stratégiák elõkészítésében történõ közremûködés;
c) feladatkörének keretei között a turizmusfejlesztéssel és egészségiparral, az iparstratégiával és hálózati
gazdaságfejlesztéssel, a tudás intenzív, kreatív és high-tech iparral, otthonteremtéssel és az építõiparral, helyi és
közösségi
gazdaságfejlesztéssel,
kereskedelemmel
és
élelmiszeriparral,
foglalkozáspolitikával,
tranzitgazdasággal, pénzügyi és gazdasági szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának
támogatása és ennek érdekében az egyes feladatokban érintett társtárcákkal történõ együttmûködés;
d) a miniszter iparügyekért, belkereskedelemért és fogyasztóvédelemért való felelõsségével kapcsolatos feladatai
végrehajtásának háttérelemzésekkel, versenyképességi programokkal történõ megalapozása;
e) a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó háttérintézeti feladatok ellátása;
f) egyes stratégiai programokhoz és kiemelt gazdaságfejlesztési területekhez kapcsolódó szakmai, információ
beszerzési feladatok ellátása, elemzések, értékelések készítése;
g) a minisztérium feladatkörébe tartozó szakpolitikák érvényesülésének és gazdasági versenyképességre gyakorolt
hatásainak elemzése;
h) egyes kiemelt stratégiai fejlesztési területekhez kapcsolódó szakmai feladatok, információ beszerzési feladatok,
elemzések, értékelések koordinációja;
i) a Magyarországon tervezett külföldi nagyberuházások ágazati hatásvizsgálatának elvégzése, a támogatási
döntések (EKD) megalapozása.
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelete
az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés
magyarországi megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában,
az 1. § (7) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés b) pontjában,
valamint
az 1. § (7) bekezdés b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés és a hozzá tartozó építmények,
valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei megvalósítása során
a) a külön jogszabályban meghatározott építészet-mûszaki tervpályázati, és
b) az általános építésügyi hatósági eljárást megelõzõ tervtanácsi véleményezési
eljárást nem kell lefolytatni.”

2. §

Az R. a következõ 3. §-sal egészül ki:
„3. § E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító
rendelet) megállapított 1. § (7) bekezdését és a 2. melléklet módosítását a módosító rendelet hatálybalépése elõtt
indult ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §

Az R. 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

4. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 249/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez
Az R. 2. melléklet 12. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(

„12.

A

B

C

Szakhatósági közremûködése tárgyköre

Elsõfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság)

egészségügy, sugár-egészségügy

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Országos
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tisztifõorvosi
Hivatal”

Az R. 2. melléklete a következõ 17. sorral egészül ki:
(

A
Szakhatósági közremûködése tárgyköre

„17.

A radioaktív anyagoknak a levegõbe és
vízbe történõ kibocsátásának, a vizek és
víztartó képzõdmények radioaktív és
hõszennyezés elleni védelmének,
valamint a levegõ és a vízi környezet
radioaktív szennyezõdése
ellenõrzésének vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint az ellenõrzési
követelményeknek és a
környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség részére adandó
jelentések rendszerének a
meghatározása

B
Elsõfokú szakhatóság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Természetvédelmi és Vízügyi
felügyelõség

C
Másodfokú szakhatóság)

Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség”
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A Kormány 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelete
a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával összefüggõ kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában és
az 5. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §
(2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében, a fõvárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló
342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az e rendelet szerinti eljárásban – az 5. §-ban foglaltak kivételével – a munkahigiénés és
foglalkozás-egészségügyi szerv szakértõje jár el.
(2) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértõje a szakértõi véleményt
a) az állapotfelmérés, valamint
b) a (3) bekezdés szerinti helyszíni szemle
alapján a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkakörök tekintetében – a kirendeléstõl számított harminc napon
belül – külön-külön készíti el.
(3) A Felügyelõség – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértõinek közremûködésével –
a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkahelyen helyszíni szemlét tart. A Felügyelõség a helyszíni szemle
keretében – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértõi által végzett szükséges ellenõrzõ mérések
figyelembevételével –
a) ellenõrzi, hogy az állapotfelmérésben foglalt körülmények a valóságnak megfelelnek-e,
b) megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben foglalkoztatottak esetében a vizsgált munkahelyen
a Tv. 355. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak-e, illetve milyen mértékben állnak fenn.”
(2) Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mentesítés feltételeinek ellenõrzésébe a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértõit, illetve
az 5. § (1) bekezdése szerinti szakhatóságokat akkor kell bevonni, ha
a) olyan kérdésben kell állást foglalni, amely a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv feladatkörébe,
illetve a szakhatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, valamint
b) a hatóság a mentesítés visszavonását látja szükségesnek.”
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3. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben
támasztott egészségügyi követelményekrõl és az egészségügyi vizsgálat rendjérõl szóló
203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása
3. §

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben támasztott
egészségügyi követelményekrõl és az egészségügyi vizsgálat rendjérõl szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 26. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségi alkalmassági vizsgálatok esetében a felülvizsgálatot a közlekedési hatóság
végzi, amely az eljárásba közremûködõként bevonhatja – a felülvizsgálat tárgya szerint – a munkahigiénés és
foglalkozás-egészségügyi szerv orvosát.”

4. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
4. §

Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi
hatóságok kijelölésérõl szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok
kijelölésérõl szóló 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. alcímének címsora helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv kijelölése”
(2) Az R2. 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kormány munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként az OMMF-et jelöli ki.”
(3) Az R2. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az igazgató az igazgató-helyettesek kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét az OMMF elnökének
egyetértésével gyakorolja. Az igazgató-helyettesek fõosztályvezetõ-helyettes besorolású kormánytisztviselõk.”
(4) Az R2. 3. alcímének címsora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az OMMF munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatai”
(5) Az R2. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az OMMF ellátja az alapító okiratában és külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés,
foglalkozás-egészségügyi és a munkaegészségügyi kutatással összefüggõ feladatokat.
(2) Az OMMF ellátja különösen az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl
szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 15/A. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá az Mvt. 83/A. §
(4) bekezdésében meghatározott feladatokat.
(3) Az OMMF munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz:
a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggõ kormányzati döntések, stratégiák
megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben;
b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében;
c) az európai uniós tagállami mûködéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió
döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén;
d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok
megoldásában;
e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.”
(6) Az R2. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az OMMF ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön jogszabályban elõírt munkavédelmi
feladatainak szakmai irányítását is.”
(7) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A munkabaleseti információs rendszer mûködtetése az OMMF, valamint a külön jogszabályban meghatározottak
alapján a bányafelügyelet feladata. Az OMMF gyûjti és feldolgozza a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott
expozíciókkal kapcsolatos adatokat.”
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(8) Az R2. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az OMMF elsõfokú munkavédelmi hatósági jogkörében)
„c) a munkavállalók rákkeltõ anyagok okozta foglalkozási eredetû egészségkárosodásokkal, illetve daganatos
megbetegedésekkel szembeni védelmének elõsegítése érdekében az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatokat látja el, és nyilvántartást vezet;”
(9) Az R2. 9. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az OMMF részt vesz a miniszter munkaügyi ellenõrzéssel összefüggõ jogszabály-elõkészítési és
jogszabály-alkotási feladatkörébe tartozó jogi normák tervezeteinek elõkészítésében.”
(10) Az R2. 12. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az OMMF a beolvadással megszûnt Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet általános és
egyetemes jogutódja.”
(11) Hatályát veszti az R2. 9. § (4) bekezdése.

6. Záró rendelkezések
6. §

Ez a rendelet 2011. december 1-jén 19 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez
1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
4. számú melléklet 6. pontjában az „Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI)” szövegrész
helyébe az „Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szöveg lép.

2. melléklet a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez
1. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet 4. mellékletében az „Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet” szövegrész helyébe
a „munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szöveg lép.
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A Kormány 251/2011. (XII. 1.) Korm. rendelete
egyes bányászati tevékenységgel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés a)–f), i), j) és p) pontjában,
a 2. és 3. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 1/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1/A. § Aki az ásványi nyersanyagot tereprendezésre vagy mederalakításra vonatkozó építési, talajvédelmi vagy vízjogi
engedély alapján folytatott tevékenysége során termeli ki, a kitermelt ásványi nyersanyagot az engedélyben foglalt
tevékenységével össze nem függõ célra akkor használhatja fel, ha annak tulajdonjogát az állami vagyonról szóló
törvény rendelkezései alapján megszerezte.”

2. §

A Vhr. 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A koncesszióra kijelölt zárt területre koncesszió nélkül kutatási jog nem adományozható, bányatelek nem
állapítható meg és geotermikus védõidom nem jelölhetõ ki.”

3. §

A Vhr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A bányászati jog az engedélyezett kutatási terület, a megállapított bányatelek vagy a kijelölt geotermikus
védõidom egészére ruházható át.”

4. §

(1) A Vhr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bányajáradék számításának alapjául
a) a kutatási területrõl, bányatelekbõl vagy meddõhányóból kitermelt,
b) torlatból vagy hordalékból vízjogi engedély alapján kitermelt,
c) építési vagy mezõgazdasági célú tereprendezés vagy a mederalakítás során kitermelt és az 1/A. § szerint
az engedélyes tulajdonába került,
d) szénhidrogén esetében – beleértve a vízkutakból kitermelt és értékesített vagy hasznosított szénhidrogént és
egyéb ásványi nyersanyagot is – a kútfejen méréssel vagy ennek hiányában a kútfejre visszaszármaztatással
meghatározott,
e) a föld alatti gáztárolóban lévõ és a Bt. 3. § (1) bekezdése alapján az engedélyes tulajdonába került párnagáz
mennyisége után keletkezett
ásványi nyersanyag értékét, vagy
f) a kinyert geotermikus energia kútfejen méréssel meghatározott értékét
kell figyelembe venni.”
(2) A Vhr. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A bányajáradékot
a) kõolaj, földgáz és szén-dioxid gáz esetében havonta, a tárgyhót követõ hónap 20. napjáig,
b) egyéb ásványi nyersanyag és a kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követõ hónap
20. napjáig,
c) a föld alatti gáztárolóban lévõ és a Bt. 3. § (1) bekezdése alapján az engedélyes tulajdonába került földgáz után
a (13) bekezdés szerint
kell bevallani a bányafelügyeletnek, valamint befizetni a központi költségvetés e célra elkülönített számláira.”
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5. §

A Vhr. 6/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6/C. § (1) A Bt. 22/A. § (4) bekezdése alapján a bányafelügyelet tájékoztatja a szomszédos területek engedélyeseit
arról, hogy a területre kutatási jogadomány iránti kérelmet nyújthatnak be.
(2) A Bt. 22/A. § (4) bekezdése alapján a bányavállalkozó vagy a szomszédos terület engedélyese által benyújtott
kutatási jogadomány iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a kutatásra,
b) a tervezett kitermelésre,
c) a nyomásemelkedés mérés értékelésére,
d) a tárolóhatár vizsgálatára,
e) a tárolóréteg vastagságára,
f) az interferencia mérésére,
g) a rétegnyomás alakulására, és
h) a feltáráshoz és kitermeléshez szükséges létesítményekre
vonatkozó adatokat.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a (2) bekezdés szerinti adatok igazolására szolgáló földtani szakértõ által készített
mûszaki leírást.
(4) A bányafelügyelet a kutatási jogadomány iránti kérelmeket megvizsgálja. A bányafelügyelet a kérelem és
a mûszaki leírás, valamint a geológiai és termelési szempontok alapján a kutatási tevékenység végzésére
legalkalmasabb kérelmezõt felhívja, hogy a Bt. 22/A. § (8) bekezdésében meghatározott és a 25/A. §-nak megfelelõ
pénzügyi biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének teljesítését igazolja.
(5) Ha a kérelmezõ a bányafelügyelet által meghatározott határidõn belül nem tesz eleget a biztosítéknyújtási
kötelezettségének, a kérelmét a bányafelügyelet elutasítja és a területre benyújtott egyéb kutatási jog iránti kérelmek
alapján az eljárást a (4) bekezdésben foglaltak szerint lefolytatja.
(6) E § rendelkezései geotermikus energia kutatás engedélyezése során nem alkalmazhatók.”

6. §

A Vhr. a következõ 6/D. és 6/E. §-sal egészül ki:
„6/D. § (1) A kutatási mûszaki üzemi terv szöveges részbõl és tervtérképbõl áll. A szöveges résznek tartalmaznia kell:
a) a tervezett kutatási feladatokat és az ezek teljesítéséhez szükséges technológia és a biztonsági intézkedések
leírását,
b) a tervezett kutató létesítmények felsorolását, a helyének és felvonulási útvonalainak leírását,
c) az egyes kutatási tevékenységek mennyiségét, ütemezését, azok tervezett idõtartamát, módjának, mélységének,
technológiájának, valamint a kutatás során várható veszélyek, a környezetre és természetre gyakorolt hatások,
valamint a várható veszélyek és a kedvezõtlen hatások elhárítására és azok elhárítására tervezett intézkedések leírását,
d) a tevékenység káros környezeti és természeti hatásainak, továbbá a környezet és természet veszélyeztetésének
megelõzésére és csökkentésére tervezett mûszaki intézkedéseket, valamint az elvégzendõ tájrendezési feladatok
ütemezését,
e) a szilárd ásványi nyersanyag kutatásával összefüggésben várható károk rendezésére, a környezet- és
természetvédelmi, a tájrendezési és bányakár kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosítékok ismertetését,
f) a kutatási létesítményekkel érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartási azonosító adatait és – szilárdásványok
esetében – az ingatlanok tulajdonosainak, vagyonkezelõinek, valamint használóinak névét, címét, és
g) a kutatás során kitermelni kívánt ásványi nyersanyag mennyiségét és a kitermelés indokát.
(2) Ha a kérelmezõ a kérelemhez az (1) bekezdés f) pontja szerinti adatokat nem mellékeli, azok beszerzésérõl
a bányafelügyelet az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszeren, a TAKARNET-en keresztül,
az érintett ingatlanok tulajdoni lapjának elektronikus formában történõ lekérdezésével gondoskodik.
6/E. § (1) A kutatási mûszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatban a bányafelügyelet meghatározza a kutatás
engedélyezett idõtartamát, az ásványvagyon-gazdálkodás, a mûszaki-biztonság és a tulajdon védelme érdekében
szükséges feltételeket.
(2) A kutatásra engedélyezett idõtartam számításának kezdõ napja a kutatási mûszaki üzemi tervet jóváhagyó
határozat végrehajthatóvá válásának a napja.
(3) A bányafelügyelet a kutatási mûszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet elutasítja
a) a kérelemben megjelölt kutatási terület azon részére, melyen a kutatási tevékenység kivett helyet érint és
a tevékenység végzéséhez a hatáskörrel rendelkezõ hatóság nem járult hozzá,
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b) ha a kérelmezõ a bányajáradék bevallására vagy megfizetésére vonatkozó kötelezettségét bármely általa mûvelt
kitermelõhely vonatkozásában nem teljesítette, vagy
c) a kérelmezõnek jogerõs határozattal megállapított bányászati bírság vagy felügyeleti díj tartozása van.
(4) A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett idõpontját a kutatás megkezdését
megelõzõen legalább 8 nappal korábban, és a kutatás befejezését a befejezés napját követõ 8 napon belül
a bányafelügyelet részére írásban bejelenteni.
(5) Ha a mûszaki üzemi terv jóváhagyását követõen
a) a kutatás elvégzéséhez a kutatási tevékenységek megváltoztatása vagy bõvítése szükséges, vagy
b) az elvégzett kutatási eredmények alapján a kutatási tevékenység helyének vagy módjának megváltoztatása
szükséges,
a mûszaki üzemi tervet módosítani kell.
(6) A kutatási idõszak meghosszabbítását a bányafelügyelet akkor engedélyezi, ha a bányavállalkozó
a munkaprogramban, valamint a mûszaki üzemi tervben jóváhagyott kutatási feladatainak elvégzését megkezdte és
igazolja, hogy
a) a kutatást a kutatási engedélyben meghatározott határidõre, tõle független körülmény miatt befejezni nem tudja,
vagy
b) a kutatás elvégzéséhez a kutatási feladatok bõvítése indokolt.”
7. §

A Vhr. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A bányavállalkozó az ásványi nyersanyagok feltárása során végzett szilárd ásványi nyersanyag-kitermelés
megkezdését, valamint az ásványi nyersanyag-kitermelésre vonatkozó tervezett mennyiségi és minõségi adatait,
a kitermelés megkezdése elõtt legalább 8 nappal köteles a bányafelügyeletnek írásban bejelenteni.
(2) Kõolaj és földgáz ásványi nyersanyag, továbbá a 30 °C-ot elérõ vagy azt meghaladó hõmérsékletû
energiahordozóból kinyert geotermikus energia esetében az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási és bejelentési
kötelezettséget a kitermelés megkezdésétõl számított 8 napon belül kell teljesíteni.
(3) A bányavállalkozó, valamint az építési, talajvédelmi vagy vízjogi engedély alapján végzett tevékenysége során
ásványi nyersanyagot kitermelõ engedélyes, az adott évben kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét és minõségét
köteles a tárgyévet követõ év február 28-ig a bányafelügyeletnek bejelenteni.
(4) Külfejtéses bányamûvelés esetében a jelentéshez anyagmérleget kell mellékelni. Az anyagmérleg tartalmazza:
a) a haszonanyag és meddõanyag tájrendezésre felhasznált, hasznosított vagy értékesített és meddõhányóra került
mennyiségét, valamint
b) a humuszos feltalaj mentett vagy tájrendezésre felhasznált, továbbá a más célra hasznosított mennyiségét.
(5) A bányafelügyelet az anyagmérleg humuszos feltalajra vonatkozó adatait április 30-ig megküldi a talajvédelmi
hatóságnak.
(6) A 30 °C-ot elérõ vagy azt meghaladó hõmérsékletû energiahordozó esetében, a geotermikus energiát koncessziós
szerzõdés, a bányafelügyelet által kiadott engedély vagy vízjogi engedély alapján kinyerõ és hasznosító
bányavállalkozó, az általa kinyert és a kinyert mennyiségbõl hasznosított geotermikus energia mennyiségét
a bányafelügyeletnek a tárgyévet követõ év február 28-ig köteles bejelenteni.”

8. §

A Vhr. 10. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Földgázszállító-vezeték létesítése akkor engedélyezhetõ, ha
a) a tervezett beruházást a földgázellátásról szóló törvény szerinti, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott tízéves
hálózatfejlesztési terv tartalmazza,
b) a földgázszállító-vezeték megépítésérõl nemzetközi szerzõdés rendelkezik, vagy
c) a tervezett beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági engedélyezési ügyeket a Kormány a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló törvény
szerint kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánította.”

9. §

(1) A Vhr. 10/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A földtani kutatást végzõ szervezet és a bányavállalkozó köteles a bányafelügyelet részére megküldeni
a) az ásványi nyersanyag és geotermikus energia kutatási tevékenység, valamint a földtani kutatási tevékenység
során keletkezett földtani adatokat, valamint
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b) az ásványi nyersanyag mennyiségére, minõségére, elhelyezkedésére, a geotermikus energia földkéregbeli
jellemzõinek megállapítására vonatkozó kutatás során keletkezett földtani adatokat.
(2) A földtani kutatásról, folyamatban lévõ kutatás esetében évente január 31-ig, a kutatás befejezése esetén pedig
a tevékenység befejezését követõ 60 napon belül kell az adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatás tartalmi
követelményeit a 4. melléklet határozza meg. ”
(2) A Vhr. 10/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a kutatási mûszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatában a bányafelügyelet elõírta, az (1) bekezdésben
meghatározott adatszolgáltatásra kötelezett a kutatás során nyert mintaanyagot a kutatás befejezéséig, vagy
a kutatási tevékenység megszüntetéséig köteles megõrizni. A minták selejtezéséhez vagy megsemmisítéséhez
a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A tervezett selejtezést vagy megsemmisítést legalább 60 nappal annak
megkezdése elõtt a bányafelügyelethez be kell jelenteni, a bányafelügyelet által igényelt mintaanyagot átadásra elõ
kell készíteni és a bányafelügyelet által kijelölt minta – vagy magraktárban a bányafelügyelet részére át kell adni.”
10. §

A Vhr. 11/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bányatelek megállapítására irányuló kérelemhez – a (10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – mellékelni kell:]
„a) ha a bányászati tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik
aa) azt a határozatot, amelyben a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség megállapította, hogy
a tervezett tevékenység nem környezetvédelmi engedély- vagy nem egységes környezethasználati engedélyköteles,
ab) a környezetvédelmi engedélyt, vagy
ac) az egységes környezethasználati engedélyt;”

11. §

A Vhr. 12/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12/A. § (1) A kitermelés vagy az üzemszerû szénhidrogén-tárolás megkezdésére megállapított öt éves határidõt
a bányatelket megállapító határozat jogerõre emelkedésének napjától kell számítani. A kitermelés vagy üzemszerû
tárolás megkezdésére megállapított határidõ meghosszabbítása iránti kérelmet a határidõ lejárta elõtt legalább
90 nappal korábban kell a bányafelügyelethez benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a bányavállalkozó javaslatát bányatelkenként a hosszabbítás idõtartamára,
b) a kitermelés vagy az üzemszerû tárolás megkezdése elmulasztásának indokát, és
c) a térítés mértékének megállapításához figyelembe venni javasolt ásványi nyersanyag mennyiségét.
(3) A bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a bányavállalkozó a kérelem benyújtására megállapított (1) bekezdés szerinti határidõt elmulasztotta,
b) a bányavállalkozó a Bt. 20. §-a szerinti bányajáradék bevallására és fizetésére elõírt kötelezettségét bármely
kitermelõhely vonatkozásában nem teljesítette,
c) a Bt. 41. § (1) vagy (2) bekezdése alapján jogerõsen megállapított bányászati bírság tartozása van,
d) a Bt. 43. § (9) bekezdése szerinti felügyeleti díj tartozása van,
e) a kitermelésre vagy tárolásra vonatkozó mûszaki üzemi tervet jóváhagyásra nem nyújtotta be, vagy
f) a bányavállalkozó legalább három, ugyanolyan haszonanyagra megállapított bányatelekkel rendelkezik.
(4) A bányafelügyelet a kitermelés vagy üzemszerû tárolás megkezdésére vonatkozó határidõ meghosszabbításáról
a Bt. 26/A. § (5) bekezdésében elõírt szerzõdés megkötését követõen dönt. A bányafelügyelet a kitermelés vagy
üzemszerû tárolás megkezdésére vonatkozó határidõt meghosszabbító határozatában dönt a meghosszabbítás
idõtartamáról.
(5) A meghosszabbítás ideje alatt a bányavállalkozó a határozatban meghatározott bányatelken jogosult a kitermelési
tevékenységet megkezdeni. A kitermelés megkezdését a bányavállalkozó köteles 30 napon belül a bányafelügyelet
részére bejelenteni.
(6) A bányavállalkozó a kitermelés vagy üzemszerû tárolás megkezdéséig a meghosszabbításra vonatkozó
engedélyben meghatározott térítést, a kitermelés vagy üzemszerû tárolás megkezdését követõen pedig a Bt. 20. §-a
szerinti bányajáradékot fizeti.
(7) A kitermelés megkezdésére megállapított határidõ meghosszabbítása iránti kérelem elutasítása esetén
a bányatelek nem törölhetõ a hatósági döntéssel szemben benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem jogerõs
elbírálásáig.”
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12. §

A Vhr. 12/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A pályázat az (5) bekezdésben meghatározott eseten kívül eredménytelen, ha a pályázati hirdetményben vagy
e jogszabályban foglalt elõírásokat figyelembe véve a bányászati jog jogosultja nem jelölhetõ ki. Eredménytelen
pályázat esetében a bányafelügyelet megkeresi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-t (a továbbiakban: MNV Zrt.)
azzal, hogy 10 napon belül igényt jelenthet be a bányatelek bányászati jogára.
(7) Ha az MNV Zrt. a (6) bekezdésben meghatározott határidõn belül nem jelent be igényt a bányatelek bányászati
jogára, a bányafelügyelet kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a bányatelek ingatlan-nyilvántartásból való
törlését, és intézkedik a fennmaradó kötelezettségeknek a Bt. 41. § (7) bekezdése szerinti biztosíték terhére történõ
teljesítésérõl.”

13. §

A Vhr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bányavállalkozónak a mûszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységgel, vagy a tervezett
létesítménnyel érintett idegen ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságának igazolása céljából a mûszaki
üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelnie kell
a) az ingatlan tulajdonosával vagy vagyonkezelõjével megkötött, ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett,
az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó megállapodást,
b) az ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelõjének ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett, az ingatlan
bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát, vagy
c) a jogosultságot megállapító jogerõs hatósági határozatot vagy bírósági ítéletet.”

14. §

A Vhr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bányavállalkozó és a gázipari engedélyes – a földszondás hõszivattyús létesítmények üzemeltetésének
kivételével – köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenysége során alkalmazott gépek, berendezések, anyagok és
létesítmények szerelésére, üzemeltetésére, valamint az anyagmozgatásra, az üzemi rakodásra és szállításra vonatkozó
üzemi utasítások a tevékenység végzésének helyszínén rendelkezésre álljanak.”

15. §

A Vhr. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A védõpillért a bányavállalkozó kérelmére, vagy más hatóság kezdeményezésére az érdekeltek meghallgatásával
a bányafelügyelet jelöli ki, törli, engedélyezi módosítását, részleges vagy teljes lefejtését.”

16. §

(1) A Vhr. 19/A. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Kõolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény
e létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztezõ, megközelítõ létesítmény
beruházója, építtetõje vagy megbízásából a tervezõje gondoskodik:)
„c) a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltetõ egyetértésének megszerzésérõl,”
(2) A Vhr. 19/A. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az üzemeltetõ egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (8) bekezdés a) pontja szerinti terveket.
Ha az üzemeltetõ a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétõl számított 15 napon belül nem
nyilatkozik, az építési tevékenységhez a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.”
(3) A Vhr. 19/A. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha a biztonsági övezeten belül más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges,
az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetõje köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése elõtt
a biztonsági övezettel védett létesítmény, szállítóvezeték vagy elosztóvezeték üzemeltetõjével a tervezett
munkálatokról és azok helyérõl egyeztetni.”

17. §

A Vhr. 20. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A bányamérés adatait és ezen adatokból létrehozott bányatérképek egy példányát – a mûszaki üzemi terv
mellékleteként – meg kell küldeni a bányafelügyeletnek.”

18. §

A Vhr. 23/I. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23/I. § Használati jog alapításában az engedélyesnek és az ingatlantulajdonosnak kell megállapodnia. Megállapodás
hiányában az engedélyes a használati jog alapítása iránt kérelmet nyújthat be a bányafelügyelethez. A használati jog
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alapítására a 23/D–23/H. §-okban foglaltakat alkalmazni kell, egyebekben a Ptk. 108. §-ának és 171. §-ának
a rendelkezését kell alkalmazni.”
19. §

A Vhr. 25. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Jogosulatlan bányászati tevékenység folytatása esetén a kitermelt ásványi nyersanyag értékét az ásványi
nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról
szóló rendeletben meghatározott fajlagos érték alapján kell kiszámítani.”

20. §

A Vhr. 34. § 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. Bányaüzem: a mûszaki üzemi tervben a bányászati tevékenység – kivéve a felszín megbontásával nem járó vagy
50 métert el nem érõ sekély mélységû fúrásos technológiájú kutatást és a hõszivattyúval végzett geotermikus energia
kinyerést – végzésére és a tevékenységhez szükséges létesítmények és berendezések elhelyezésére meghatározott
terület.”

21. §

A Vhr. a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) E rendeletnek az egyes bányászati tevékenységgel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról szóló
251/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 11. §-a által megállapított 12/A. § (4) bekezdésében
foglaltakat a Kr. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A Kr. rendelet 12. §-a által megállapított 12/B. § (6) bekezdésében foglaltakat a Kr. hatálybalépését megelõzõen
meghirdetett és eredménytelen pályázatok esetében is alkalmazni kell.”

22. §

A Vhr. 4. § (4) bekezdés elsõ mondatában az „a külön jogszabályban foglaltak szerint” szövegrész helyébe
az „az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint” szöveg, a Vhr. 10/B. § (5) bekezdésében
az „a bányafelügyelet hivatalos lapjában, a Bányászati Közlönyben” szövegrész helyébe az „a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg, a Vhr. 23. § (3) bekezdésében a „Ptk. 346. §-át” szövegrész
helyébe a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 346. §-át” szöveg, a Vhr. 23/A. § (8) bekezdésében az „a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.” szövegrész helyébe az „az MNV Zrt.” szöveg, a Vhr. 23/E. § (1) bekezdésében
az „a Bt. 38/C. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Bt. 38/C. § (5) bekezdésében” szöveg, a Vhr. 23/E. §
(2) bekezdésében az „a Bt. 38/C. § (3) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „a Bt. 38/C. § (5) bekezdés c) pontja”
szöveg, a Vhr. 26. § (4) bekezdés b) pontjában a „visszahagyott” szövegrész helyébe a „visszahagyni tervezett” szöveg,
a Vhr. 30. § (1) bekezdésében az „A bányakapitányság – a bányavállalkozó, illetõleg a gázipari engedélyes kérelmére –”
szövegrész helyébe az „A bányakapitányság” szöveg, a Vhr. 4. számú melléklet címében az „a földtani kutatás során
nyert földtani adatok köre és az adatszolgáltatás teljesítésének határideje” szövegrész helyébe az „a földtani kutatás
során nyert földtani adatok” szöveg lép.

23. §

Hatályát veszti a Vhr. 2. § (3) bekezdés e) pontja, a Vhr. 6. § (6)–(8) bekezdése, 13. § (8) bekezdése, a Vhr. 20. §
(6) bekezdése, a Vhr. 31. § (1) bekezdése és a Vhr. 4. számú melléklet II. pontja.

2. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
24. §

Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
25. §

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet] 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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4. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása
26. §

Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szilárd ásványi nyersanyagra vonatkozó bányajáradék önbevallás tartalmazza:
a) a bányavállalkozó nevét, címét és MBFH azonosító számát,
b) a bevallási idõszakot,
c) a bányavállalkozó pénzforgalmi jelzõszámát,
d) a kitermelõhely megnevezését,
e) a bányászati mód kódját,
f) az ásványi nyersanyag megnevezését,
g) az ásványi nyersanyag kódját,
h) a kitermelt mennyiséget m3-ben,
i) az 1/a. melléklet szerinti fajlagos értéket,
j) a bányajáradék vetítési alapját ezer forintra kerekítve,
k) a bányajáradék százalékát, valamint
l) a bányajáradék értékét ezer forintra kerekítve, és
m) a bányavállalkozó aláírását és bélyegzõlenyomatát.
(5) A (4) bekezdés j) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapját a 2. melléklet 1. pontja szerint kell megállapítani.”

27. §

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ
(4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Vízkitermelés esetében a geotermikus energiára vonatkozó bányajáradék önbevallás tartalmazza:
a) a 2. § (4) bekezdés a)–d) és m) pontjában meghatározott adatokat,
b) az energiahordozó térfogatát m3-ben,
c) hõmérsékletet a kútfejen °C-ban,
d) hõmérsékletet a hõcserélõ kimenetén °C-ban,
e) t/2 °C értéket,
f) a kinyert energia mennyiségét GJ-ban,
g) az 1/b. melléklet szerinti fajlagos értéket,
h) a bányajáradék vetítési alapját ezer forintra kerekítve,
i) a bányajáradék százalékát, valamint
j) a bányajáradék értékét ezer forintra kerekítve.
(4) A (3) bekezdés
a) e) pontjában elõírt t/2 °C értéket a 2. melléklet 2.1. pontja,
b) f) pontjában elõírt kinyert energia mennyiséget a 2. melléklet 2.2. pontja, és
c) h) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapot a 2. melléklet 2.3. pontja
szerint kell megállapítani.
(5) Hõközvetítõ anyag recirkuláltatása esetére a geotermikus energiára vonatkozó bányajáradék önbevallás
tartalmazza:
a) a 2. § (4) bekezdés a)–d) és m) pontjában meghatározott adatokat,
b) az energiahordozó térfogatát m3-ben,
c) hõmérsékletet a kútfejen °C-ban,
d) hõmérsékletet a hõcserélõ kimenetén °C-ban,
e) t/2 °C értékét,
f) a fajhõt,
g) a kinyert energia mennyiségét GJ-ban,
h) az 1/b. melléklet szerinti fajlagos értéket,
i) a bányajáradék vetítési alapját ezer forintra kerekítve,
j) a bányajáradék százalékát, valamint
k) a bányajáradék értékét ezer forintra kerekítve.
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(6) Az (5) bekezdés
a) e) pontjában elõírt t/2 °C értéket a 2. melléklet 2.1. pontja,
b) f) pontjában elõírt fajhõ értékét a 2. melléklet 2.4. pontja,
c) g) pontjában elõírt kinyert energia mennyiséget a 2. melléklet 2.2. pontja, és
d) i) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapot a 2. melléklet 2.3. pontja
szerint kell megállapítani.”
28. §

A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kõolajra vonatkozó bányajáradék önbevallás tartalmazza:
a) a 2. § (4) bekezdés a)–d) és m) pontjában meghatározott adatokat, valamint
b) a kitermelt mennyiséget tonnában és m3-ben.
(4) A nem növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kõolajra vonatkozó bányajáradék önbevallás a (3) bekezdésben
meghatározott adatokon felül tartalmazza:
a) az 1/b. melléklet szerinti fajlagos értéket,
b) a bányajáradék vetítési alapját ezer forintra kerekítve,
c) a bányajáradékot %-ban, és
d) a bányajáradék értékét ezer forintra kerekítve.
(5) A (4) bekezdés
a) b) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapot a 2. melléklet 3.1. pontja, és
b) d) pontjában elõírt bányajáradék értéket a 2. melléklet 3.2. pontja
szerint kell megállapítani.”

29. §

A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A földalatti gáztárolás kényszerû párnagáz lecserélésébõl származó földgáz kitermelése, valamint az
1998. január 1. után termelésbe állított mezõkön kitermelt földgáz esetében, a növelt hatékonyságú eljárással
kitermelt kõolajjal együtt kitermelt olajkísérõ szénhidrogén földgáz esetében a bányajáradék önbevallás tartalmazza:
a) a 2. § (4) bekezdés a)–d) és m) pontjában meghatározott adatokat, valamint
b) a kitermelt mennyiséget Em3-ben és GJ-ban.
(4) A földalatti gáztárolás kényszerû párnagáz lecserélésébõl származó földgáz kitermelése, valamint az
1998. január 1. után termelésbe állított mezõkön kitermelt földgáz esetében a szénhidrogén földgázra vonatkozó
bányajáradék önbevallás a (3) bekezdésben meghatározott adatokon felül tartalmazza:
a) az 1/b. melléklet szerinti fajlagos értéket,
b) a bányajáradék vetítési alapját ezer forintra kerekítve,
c) a bányajáradékot %-ban, és
d) a bányajáradék értékét ezer forintra kerekítve.
(5) A (4) bekezdés
a) b) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapot a 2. melléklet 4.1. pontja, és
b) d) pontjában elõírt bányajáradék értéket a 2. melléklet 4.2. pontja
szerint kell megállapítani.”

30. §

A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 1998. január 1. elõtt termelésbe állított mezõkön kitermelt földgáz – kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerû
párnagáz lecserélésébõl származó földgázt – esetében, növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kõolajjal együtt
kitermelt olajkísérõ szénhidrogén földgázra vonatkozóan a bányajáradék önbevallás tartalmazza:
a) a 2. § (4) bekezdés a)–d) és m) pontjában meghatározott adatokat, valamint
b) a kitermelt mennyiséget E m3-ben és GJ-ban.
(4) Az 1998. január 1. elõtt termelésbe állított mezõkön kitermelt földgáz – kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerû
párnagáz lecserélésébõl származó földgáz – esetében szénhidrogén földgázra vonatkozóan a bányajáradék
önbevallás a (3) bekezdésben meghatározott adatokon felül tartalmazza:
a) az 1/b. melléklet szerinti fajlagos értéket,
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b) a bányajáradék vetítési alapját ezer forintra kerekítve,
c) a bányajáradékot %-ban, és
d) a bányajáradék értékét ezer forintra kerekítve.
(5) A (4) bekezdés
a) b) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapot a 2. melléklet 5.1. pontja,
b) d) pontjában elõírt bányajáradék értékét a 2. melléklet 5.2. pontja
szerint kell megállapítani.”
31. §

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A széndioxid földgázra vonatkozó bányajáradék önbevallás tartalmazza:
a) a 2. § (4) bekezdés a)–d) és m) pontjában meghatározott adatokat,
b) a kitermelt mennyiséget E m3-ben,
c) az 1/b. melléklet szerinti fajlagos értéket,
d) a bányajáradék vetítési alapját ezer forintra kerekítve,
e) a bányajáradékot %-ban, és
f) a bányajáradék értékét ezer forintra kerekítve.
(4) A (3) bekezdés
a) d) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapot a 2. melléklet 6.1. pontja, és
b) f) pontjában elõírt bányajáradék értékét a 2. melléklet 6.2. pontja
szerint kell megállapítani.”

32. §

A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) A bányajáradék önbevallást a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) 4. § (5) bekezdésében elõírt határidõre, az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatványt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)
a honlapján közzéteszi.
(1a) A bányajáradék önbevallás MBFH-nak történõ megküldésével egyidejûleg a bányajáradékot is meg kell fizetni.
Késedelmes befizetés esetén az MBFH a késedelemmel érintett naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamattal megegyezõ mértékû késedelmi kamatot számít fel.”

33. §

34. §

(1) A Korm. rendelet 1/a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) A Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Hatályát veszti a Korm. rendelet 3/a., 3/b., 4/a., 4/b., 5/a., 5/b., 6/a., 6/b. és 7. melléklete.

5. Záró rendelkezések
35. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 25. §-a és 2. melléklete 2012. január 2-án lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. január 3-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 251/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez
A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következõ sor lép:
„9. Ha az építési
tevékenység
a) külterületi
ingatlanon
elhelyezkedõ
bányászati vagy
gázipari létesítmény
biztonsági
övezetében, vagy
bányászati
tevékenységgel
érintett területen
valósul meg;
b) felszínmozgásveszélyes területen
valósul meg;
c) 300 m2-nél
nagyobb
alapterületû,
bányászati
módszerekkel
kialakított föld alatti
térségekkel
rendelkezõ területet
érint;
d) belterületen
gázipari
tevékenységgel
kapcsolatos
létesítmény
biztonsági
övezetében valósul
meg, és az építtetõ
a gázipari
létesítmény
üzemeltetõjének
a bányászatról szóló
1993. évi
XLVIII. törvény
végrehajtásáról
szóló 203/1998.
(XII. 19.) Korm.
rendelet 19/A. §
(10) bekezdése
szerinti
nyilatkozatában
foglalt feltételeket
vagy az egyetértés
megtagadását
sérelmesnek tartja.

Az a)–c) pontok
esetében annak
elbírálása, hogy
az építés
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
mûszaki biztonsági
és építésföldtani
szempontból
engedélyezhetõ-e.
A d) pont esetében
annak elbírálása,
hogy a gázipari
tevékenységgel
kapcsolatos
létesítmény
üzemeltetõjének
nyilatkozata vagy
az egyetértés
megtagadása
jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelel-e.

bányakapitányság
a) elvi építési
engedély,
b) építési engedély,
c) összevont
építésügyi hatósági
engedély,
d) használatbavételi
engedély,
e) fennmaradási
engedély.

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal”
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2. melléklet a 251/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez
A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép:
(Bevonás és közremûködés
feltétele

„5.

Ha az építési tevékenység
a) külterületi ingatlanon
elhelyezkedõ bányászati
vagy gázipari létesítmény
biztonsági övezetében,
vagy bányászati
tevékenységgel érintett
területen valósul meg;
b) felszínmozgás
veszélyes területen
valósul meg;
c) 300 m2-nél nagyobb
alapterületû, bányászati
módszerekkel kialakított
föld alatti térségekkel
rendelkezõ területen
valósul meg;
d) belterületen gázipari
tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
biztonsági övezetében
valósul meg, és
az építtetõ a gázipari
tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
üzemeltetõjének
a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 19/A. §
(10) bekezdése szerinti
nyilatkozatában foglalt
feltételeket vagy
a hozzájárulás
megtagadását
sérelmesnek tartja.

Szakkérdés

Elsõ fokú eljárásban

Az a)–c) pontok esetében bányakapitányság
annak elbírálása, hogy
az építés a kérelemben
foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett
mûszaki biztonsági és
építésföldtani
szempontból
engedélyezhetõ-e.
A d) pont esetében annak
megállapítása, hogy
az üzemeltetõ
nyilatkozatában foglalt
feltételek vagy
a hozzájárulás
megtagadása a gázipari
tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény
rendeltetésszerû
használatával és
védelmével kapcsolatos
jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelõek-e.

Másodfokú eljárásban)

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal”
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3. melléklet a 251/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez
„1/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez

A szilárd ásványi nyersanyagok fajlagos értéke

1.
2.

A

B

C

D

E

Kódja

Csoport

Alcsoport

Az alcsoportok földtani azonosítása

Fajlagos érték Ft/m3

0900

Szén

3.

Feketeszén

A Mecsek hegységben elõforduló liász korú
széntelepek függetlenül a települési
mélységtõl.

4.

Barnaszén

A Magyar Középhegység kréta, eocén és
miocén korú szénmedencéiben található
széntelepek függetlenül a települési
mélységtõl.

9 500

5.

Lignit

Valamennyi pannonkorú földes-fás széntelep.

4 500

6.

1300

10 100

Tõzeg-lápföld-lápimész

7.

Tõzeg-lápföld-láp Álló- és folyóvizek lápjaiban keletkezett és
imész
keletkezõ képzõdmények.

1 500

9.

Agyag, képlékeny Valamennyi holocén, pleisztocén, pannon és
agyag
miocén korú természetes állapotban
képlékeny, valamint természetes állapotban
nem képlékeny lösz és oligocén tengeri
agyag-agyagmárgák függetlenül vegyi és
ásványtani összetételüktõl.

1 100

10.

Tûz- és saválló
agyag

4 700

11.

Bentonitos agyag 50%-nál magasabb montmorillonit tartalmú
kõzet.

12.

Kaolinos agyag

A Tokaj-hegység kaolinites nemesagyag
képzõdményei.

31 200

13.

Illites agyag

Füzérradvány környékén található magas
káliumtartalmú kaolinites nemesagyag
képzõdmények.

17 800

14.

Gyógyiszap

Gyógyászati célra alkalmas agyag (iszap)
függetlenül a származási helytõl és
a kitermelésmódszertõl.

18 700

16.

Homok

Laza törmelékes (0,02–2,0 mm szemnagyságú)
képzõdmények függetlenül kõzettani
összetételüktõl és osztályozottságuktól.

870

17.

Kvarchomok

Másodlagos lelõhelyen található, jól
osztályozott, lényegileg kvarcszemcsékbõl álló
pannonkorú homokféleségek csekély 2% alatti
szennyezõanyag-tartalommal.

1 900

Kavics

2,0 mm átmérõnél nagyobb szemcseméretû
valamennyi laza üledékes kõzet, függetlenül
ásványtani összetételüktõl és
osztályozottságuktól.

8.

15.

18.

4100

4200

4300

19.

20.
21.

4400

Agyag

Másodlagos lelõhelyen keletkezett magas
tûzállóságú agyagos képzõdmények.

6 400

Homok

Kavics
950

Homokkõ
Kvarchomokkõ

Zömmel kvarcanyagú és kovás kötõanyagú
képzõdmények.

6 900

MAGYAR KÖZLÖNY
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22.

Tömbös
homokkõ

Zömmel kvarcanyagú és kovás kötõanyagú
képzõdmények a Balaton-felvidéken
(Balatonrendes), a Keszthelyi hegységben
(Karmacs), Mecsek hegységben (Budafa) és
Üröm ezüsthegyi bányájában.

6 500

23.

Kaolinos
homokkõ

Sárisáp környéki alsóoligocén összletben
található áthalmozott agyagos kötõanyagú
homokkövek.

1 900

25.

Tömör mészkõ

Általában tengeri képzõdésû mezozoós és
kainozoós karbonátos üledékek a mészkõre
jellemzõ vegyi és ásványtani összetétellel.

1 100

26.

Puha (mállott)
mészkõ

Másodlagos folyamatok hatására különbözõ
mértékû mállást szenvedett karbonátos
képzõdmények.

1 900

27.

Vastagpados
mészkõ

Ide sorolandók a pleisztocén forrásmészkövek
(Budakeszi, Süttõ) és egyes jura és kréta
mészkövek (Piszke, Siklós, Tardos).

6 500

29.

Dolomit

Cukorszövetû triász vegyi üledékek
a dolomitokra jellemzõ kémiai és ásványtani
összetétellel.

1 600

30.

Porló dolomit

Másodlagos folyamatok hatására elbontott
képzõdmények.

1 400

31.

Minõségi dolomit Pilisvörösvár környékén található
nagytisztaságú és tömött szövetû üledékes
kõzetek.

1 800

33.

Márga

Észak-Gerecsében található márgás jellegû
képzõdmények függetlenül a felhasználási
céltól.

2 000

34.

Leveles márga

Üröm környékén található középsõ oligocén
tömött márgás képzõdmények.

6 500

Gipsz

A perkupai terület gipszes-anhidrites
képzõdményei.

4 200

Dácittufa

Savanyú és semleges kémizmusú vulkáni
mûködéssel kapcsolatos vulkáni törmelékes
képzõdmények.

6 200

40.

Gránit

Mélységi magmás képzõdmények a gránitra
jellemzõ vegyi és ásványos összetétellel.

4 500

41.

Mállott gránit

Tektonikus vagy exogén folyamatok
eredményeképpen különbözõ mértékben
felaprózódott gránitféleség.

1 000

Diabáz

A Bükk-hegység semleges kemizmusú vulkáni
képzõdményei.

1 400

Dácit

Semleges- savanyú kemizmusú vulkáni és
szubvulkáni finomszemcsés porfiros szövetû
képzõdmények. (SiO2 tartalom 70–60% közötti,
kõzetalkotó ásványok csökkenõ mennyiségi
sorrendben: Na-Ca-plagioklász, biotit, amfiból,
kvarc, kõzetüveg).

2 500

24.

28.

32.

35.

4500

4600

4700

4800

Mészkõ

Dolomit

Márga

Gipsz

36.
37.

4900

Dácittufa

38.

39.

42.

5100

5200

Gránit

Diabáz

43.
44.
45.

5300

Dácit
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46.

5400

5500

5600

5700

5800

1 500

Bazalt

Fiatal vulkanizmushoz kapcsolódó bázikus
kiömlési vulkáni képzõdmény.

2 500

Andezit

Semleges kémizmusú vulkáni és szubvulkáni
képzõdmények az andezitre jellemzõ vegyi és
ásványos összetétellel.

1 500

Pados andezit

Semleges kemizmusú vulkáni képzõdmények.

1 700

Riolit

Az Északi-középhegység savanyú vulkanikus
kõzetei vegyi és ásványos összetételtõl
függetlenül.

Riolit

53.

54.

Fiatal vulkanizmushoz kapcsolódó törmelékes
képzõdmények függetlenül vegyi és ásványos
összetételüktõl.

Andezit

51.

52.

Bazalttufa

Bazalt

49.
50.
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Bazalttufa

47.

48.

•

600

Kovakõzet

55.

Kvarcit

Különbözõ folyamatokból képzõdõ, lényegileg
kovasavból álló képzõdmény.

4 500

56.

Kovaföld

Kova-algákból keletkezett amorf kovasavas
képzõdmények a Mátra és Tokaj-hegységben.

5 700

58.

Riolittufa

Az Északi-középhegység, valamint
Sárszentmiklós miocén vulkanizmusához
kapcsolódó törmelékes képzõdmények
függetlenül vegyi és ásványos
összetételüktõl.

59.

Zeolitos riolittufa Savanyú vulkanitokból hidrolites bomlás révén
keletkezett kõzetek.

3 100

60.

Horzsakõtufa
(pumicit)

Vulkáni kitöréssel kapcsolatos gõzök és gázok
expanziója által keletkezett horzsakõ törmelék
némi zeolit ásványtartalommal.

3 100

Zöldpala

Felszínre került gyengén átalakult (metamorf)
paleozoós képzõdmények.

5 500

Gneisz

Felszínre került, erõsen átalakult (metamorf)
paleozoós képzõdmények.

Termálsó

Vulkáni utómûködés hatására szulfátsókban
(linarit-alunit félék) gazdag különbözõ
mértékben átalakult riolit, trachit, andezit vagy
dácit.

4 200

Kálitufa

A Tokaj-hegység szarmata korú
vulkanizmusához kapcsolódó magas
káliumtartalmú riolittufa.

3 300

Alginit

Pula és Gérce környékén ismeretes magas
szervesanyag tartalmú kõzetek (olajpala).

3 400

Perlit

A Tokaj-hegységben található riolit
vulkanizmussal kapcsolatos üveges
gyöngyszerû képzõdmények.

1 800

57.

61.

5900

6000

Riolittufa

Zöldpala

62.
63.

6200

Gneisz

64.
65.

6900

7000

Kálitufa

68.

69.

7100

Alginit

70.
71.
72.

7200

700

Termálsó

66.

67.

760

Perlit

MAGYAR KÖZLÖNY

73.

•

8100

Bauxit

74.

75.

Bauxit

8500

Karbonátos
mangánérc
9500

Urán-oxid és
egyéb radioaktív
intermedier
termék
0000

17 800

Az úrkúti elõfordulás jura üledékes eredetû
mangán telepei függetlenül a minõségtõl.

38 200

Urán-oxid és egyéb radioaktív intermedier termék

78.

79.

A Dunántúli-középhegység valamennyi kréta
idõszaki böhmites – hidrargillites üledékes
telepei függetlenül azok minõségétõl.

Mangánérc

76.
77.
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Felszíni üzemben a bányavízbõl, illetve
a perkolációval együtt kinyert urán-oxid, illetve
egyéb uránsók.

4 000 Ft/kg

Vegyes, kevert és meddõhányóból nyert nyersanyagok

80.

Vegyes E rendelet hatálybalépését megelõzõen a bányatelket megállapító
határozatban 2000, 4119, 4219, 4222 kódszámmal jelölt ásványi
és
kevert nyersanyagok.
ásványi
nyersanyagok

550

81.

Meddõ
hányóból
nyert
nyersanyagok

Az ország egész területén elõforduló bányászati, mélyépítési vagy
egyéb tevékenységbõl származó és meddõhányóban tárolt
vegyes ásványi nyersanyagok, ha földtani szakvélemény
alátámasztja, hogy a kitermelt meddõhányó anyag a jelen
mellékletben szereplõ nyersanyagot 60%-nál kisebb
mennyiségben tartalmazza.
Ha a kitermelt meddõhányó anyag a jelen mellékletben szereplõ
nyersanyagot legalább 60%-ban tartalmazza, az adott
nyersanyagnál megjelölt fajlagos értéket kell alkalmazni.

550

”

4. melléklet a 251/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez

A bányajáradék önbevallásban szereplõ egyes adatok meghatározásának a módja
1. Szilárd ásványi nyersanyagra vonatkozó bányajáradék önbevallás.
1.1. A 2. § (4) bekezdés j) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapját a következõ képlet alapján kell megállapítani:
bányajáradék vetítési alapja = kitermelt mennyiség (m3) × fajlagos érték (Ft/m3)
1000
2. Geotermikus energiára vonatkozó bányajáradék önbevallás.
2.1. A 3. § (3) bekezdés e) pontjában és az (5) bekezdés e) pontjában elõírt t/2 °C értéket a következõ képlet alapján kell
megállapítani:
t/2 °C = kútfejen mért hõmérséklet (°C) – a hõcserélõ kimenetén mért hõmérséklet (°C)
2
2.2. A 3. § (3) bekezdés f) pontjában és az (5) bekezdés g) pontjában elõírt kinyert energia mennyiséget a következõ képlet
alapján kell megállapítani:
kinyert energia mennyisége (GJ) = az energiahordozó térfogata (m3) × t/2 (°C) × 0,004186
2.3. A 3. § (3) bekezdés h) pontjában és az (5) bekezdés i) pontjában szereplõ bányajáradék vetítési alapot a következõ
képlet alapján kell megállapítani:
bányajáradék vetítési alapja = kinyert energia mennyisége (GJ) × fajlagos érték (Ft/GJ)
1000
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2.4. A 3. § (5) bekezdés f) pontjában elõírt fajhõ értékét a GJ/m3 × °C képlettel kell megállapítani.
3. Nem növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kõolajra vonatkozó bányajáradék önbevallás.
3.1. A 4. § (4) bekezdés b) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapot a következõ képlettel kell megállapítani:
bányajáradék vetítési alapja = kitermelt mennyiség (t) x fajlagos érték (Ft/t)
1000
3.2. A 4. § (4) bekezdés d) pontjában elõírt bányajáradék értéket a következõ képlettel kell meghatározni:
bányajáradék értéke = bányajáradék vetítési alapja × bányajáradék %-ban
100
4. A földalatti gáztárolás kényszerû párnagáz lecserélésébõl származó földgáz kitermelése,, valamint az 1998. január 1.
után termelésbe állított mezõkön kitermelt földgáz esetében a szénhidrogén földgázra vonatkozó bányajáradék
önbevallás.
4.1. Az 5. § (4) bekezdés b) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapot a következõ képlettel kell megállapítani:
bányajáradék vetítési alapja = kitermelt mennyiség (GJ) × fajlagos érték (Ft/GJ)
1000
4.2. Az 5. § (4) bekezdés d) pontjában elõírt bányajáradék értéket a következõ képlettel kell megállapítani:
bányajáradék értéke = bányajáradék vetítési alapja × bányajáradék %-ban
100
5. Az 1998. január 1. elõtt termelésbe állított mezõkön kitermelt földgáz – kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerû
párnagáz lecserélésébõl származó földgáz – esetében szénhidrogén földgázra vonatkozóan a bányajáradék
önbevallás.
5.1. A 6. § (4) bekezdés b) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapot a következõ képlettel kell megállapítani:
bányajáradék vetítési alapja = kitermelt mennyiség (GJ) × fajlagos érték (Ft/GJ)
1000
5.2. A 6. § (4) bekezdés d) pontjában elõírt bányajáradék értéket a következõ képlettel kell meghatározni:
bányajáradék értéke = bányajáradék vetítési alapja × bányajáradék %-ban
100
6. Széndioxid földgázra vonatkozó bányajáradék önbevallás.
6.1. A 7. § (3) bekezdés d) pontjában elõírt bányajáradék vetítési alapot a következõ képlet alapján kell megállapítani:
bányajáradék vetítési alapja = kitermelt mennyiség (Em3) × fajlagos érték (Ft/Em3)
1000
6.2. A 7. § (3) bekezdés f) pontjában elõírta bányajáradék értéket a következõ képlettel kell megállapítani:
bányajáradék értéke = bányajáradék vetítési alapja × bányajáradék %-ban”
100
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A Kormány 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelete
a hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

2. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a Hatvan, belterület,
2713/4 helyrajzi számú, kivett kastély megnevezésû, természetben a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. sz. alatt álló
mûemlék ingatlan, a hatvani Grassalkovich-kastély fõépülete és parkja, valamint a Hatvan, belterület, 2713/6 helyrajzi
számú, kivett beépített terület megnevezésû mûemlék ingatlan rekonstrukciójával összefüggõ, az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány a (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez
A beruházással összefüggõ kiemelt jelentõségû üggyé minõsített hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ
közigazgatási szervek
1.
2.

A

B

C

D

E

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

a hatvani
Grassalkovich-kastély
fõépületének és parkjának
rekonstrukciója

Hatvan, belterület

mûemléki védelem alatt álló építmények
építésügyi hatósági engedélye

2713/4 hrsz.;
2713/6 hrsz.

vízjogi hatósági eljárások

5.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

6.

kulturális örökségvédelmi hatósági
engedélyek

7.

tûzvédelmi hatósági ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások

8.

beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi ügyeivel
kapcsolatos eljárások
a jogszabályokban rögzített tûzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet szerinti engedélyek
azon beépített tûzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi ügyeivel
kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése,
kivitelezése jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes körûen nem szabályozott

9.

10.

11.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi
Irodája
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Miskolci Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Heves Megyei
Kormányhivatal Földhivatala
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
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4.

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

•

környezetvédelmi hatósági engedélyezési
eljárások

Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal

MAGYAR KÖZLÖNY

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi
Irodája
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség
Hatvani Körzeti Földhivatal
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2. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez
A beruházással összefüggõ kiemelt jelentõségû üggyé minõsített hatósági engedélyezési eljárásokban
közremûködõ hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok

1.

A

B

C

Szakhatósági közremûködése
tárgyköre

Elsõfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

3.

tûzvédelem

4.

katasztrófavédelem

5.

kulturális
örökségvédelem

6.

egészségügy

7.

környezetvédelem,
természetvédelem és
vízügy

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Heves Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei
Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Heves Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség
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Határozatok Tára

A Kormány 1408/2011. (XII. 1.) Korm. határozata
a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedésekrõl
1. A Kormány a gazdaságosabb és hatékonyabb közigazgatás megteremtése, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumon
belül teljes körûen nem ellátható közfeladatok gazdaságosabb, hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása
érdekében létrehozza a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalt (a továbbiakban: NTH).
2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az NTH alapító okiratát adja ki.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabály kihirdetését követõ 30 napon belül
3. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 2. számú
mellékletében az NTH 100 fõ létszámát az NGM fejezet létszáma tartalmazza.
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter
közremûködésével a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. tevékenységét vizsgálja felül,
különös tekintettel az NTH feladatkörébe tartozó feladatokra, tegyen javaslatot a feladatellátás újrastrukturálására,
amelyet az érintett miniszterekkel külön megállapodás keretében rendezzen.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Közremûködõ: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2011. december 31.
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és 2011. december 31-én hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1409/2011. (XII. 1.) Korm. határozata
a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II.) megvalósításához szükséges
kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport felállításáról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti testületként létrehozza a SIS II. megvalósításához szükséges
kormányzati koordinációért felelõs munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport).
2. a) A Munkacsoport elnöke a belügyminiszter.
b) A Munkacsoport további tagjai:
ba) a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára,
bb) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára,
bc) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára,
bd) a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára.
c) A Munkacsoport tanácskozási joggal rendelkezõ állandó meghívott résztvevõi:
ca) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke,
cb) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal fõigazgatója,
cc) az országos rendõr-fõkapitány,
cd) a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója,
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ce) a Nemzeti Védelmi Szolgálat fõigazgatója,
cf) a Nemzeti Információs és Bûnügyi Elemzõ Központ fõigazgatója,
cg) az Alkotmányvédelmi Hivatal fõigazgatója,
ch) az Információs Hivatal fõigazgatója,
ci)
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fõigazgatója,
cj)
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke,
ck) a Nemzeti Adó-és Vámhivatal elnöke.
d) A Kormány a Munkacsoportban való állandó meghívottként – tanácskozási joggal – való részvételre felkéri
da) az Országos Bírósági Hivatal elnökét,
db) a legfõbb ügyészt,
dc) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét.
e) A Munkacsoport tagjai és tanácskozási joggal rendelkezõ állandó meghívott résztvevõi az általuk kijelölt
képviselõ útján a Munkacsoport ülésein helyettesíthetõk. A Munkacsoport elnöke a Munkacsoport üléseire
tanácskozási joggal – eseti jelleggel – más személyeket is meghívhat.
A Munkacsoport feladata a SIS II. nemzeti részének megvalósításához szükséges kormányzati intézkedések
koordinációja és a SIS II. alkalmazására való felkészülés nyomon követése és ellenõrzése, a sikeres lezárásig szükséges
döntések elõkészítése. A Munkacsoport az egyes feladatok megvalósításáról az érintett szervektõl beszámolót kérhet.
A Munkacsoport szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik, mûködésének részletes szabályait ügyrendje
határozza meg.
A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az általuk irányított szervek SIS II-höz történõ csatlakozásához
szükséges fejlesztések végrehajtása és a szükséges források biztosítása iránt intézkedjenek.
Felelõs:
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
folyamatos
A Kormány felhívja az érintett minisztereket a SIS II. tesztelési folyamatában való részvételhez és a rendszerhez történõ
csatlakozáshoz szükséges fejlesztések közbeszerzéseinek megindítására (saját költségvetése, illetve a Külsõ Határok
Alap forrásai terhére).
Felelõs:
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
folyamatos
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon a SIS II. nemzeti rendszer hazai
fejlesztési és üzemeltetési feladatainak ellátásáról a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
útján.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
folyamatos
A Kormány
a) felhívja a koordinációs feladatokat ellátó belügyminisztert, hogy a SIS II. mûködésbe lépése elõtt a jogszabály
alkalmazására való felkészüléshez szükséges idõben, de legkésõbb 2012. december 31-ig nyújtsa be a
Kormányhoz a rendszer hazai implementálásához szükséges jogalkotásra vonatkozó elõterjesztéseket;
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
2012. december 31.
b) felkéri az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfõbb ügyészt és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elnökét az a) pont szerinti jogszabály-tervezetek elõkészítésében történõ közremûködésre.
A Kormány
a) felhívja az érintett minisztereket, valamint a belügyminisztert, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökével,
a legfõbb ügyésszel és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével folytasson egyeztetést
a SIS II-höz való hozzáférésük megvalósításához szükséges feladatok elvégzése érdekében, továbbá, hogy
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biztosítsák a SIS II. alkalmazásának és használatának egyéb – jogi, mûszaki, intézményi, mûködtetési és humán
erõforrás – feltételeit;
Felelõs:
belügyminiszter
érintett miniszterek
Határidõ:
folyamatos
b) felkéri az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfõbb ügyészt és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elnökét egyeztetés lefolytatására a belügyminiszterrel a SIS II-höz való hozzáférésük megvalósításához
szükséges feladatok elvégzése érdekében, továbbá a SIS II. alkalmazásának és használatának egyéb – jogi,
mûszaki, intézményi, mûködtetési és humán erõforrás – feltételeinek biztosítására.
10. A Kormány felhívja a Munkacsoport tagjait, hogy a SIS II. projekthez kapcsolódó hatékony nemzeti érdekérvényesítés
céljából továbbra is biztosítsák a koordinációs feladatokat ellátó belügyminiszter részére az európai uniós tárgyalási
álláspontok elõkészítéséhez szükséges szakmai információk késedelem nélküli rendelkezésre bocsátását.
Felelõs:
belügyminiszter
külügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
11. Ez a határozat 2012. január 1-jén lép hatályba.
12. Ez a határozat a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II.) létrehozásáról, mûködtetésérõl
és használatáról szóló 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke (2) bekezdésében, valamint
a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II.) létrehozásáról, mûködtetésérõl és használatáról
szóló 2007/533/IB tanácsi határozat 71. cikke (2) bekezdésében meghatározott napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1410/2011. (XII. 1.) Korm. határozata
a gazdaságbiztonsági rendszer létrehozásának feladatairól
1. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az érintett miniszterek és
a fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei bevonásával készítsen elõterjesztést
a) a gazdaságbiztonságról szóló törvény szabályozási koncepciójáról és
b) a gazdaságbiztonságról szóló törvényrõl, valamint az ahhoz kapcsolódó, a szabályozási területet érintõ
jogszabályok szükség szerinti módosításáról.
Felelõs:
a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
az a) pont szerinti feladatra 2012. január 15.
a b) pont szerinti feladatra 2012. április 30.
2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszterek bevonásával a
gazdaságbiztonsági rendszer létrehozása érdekében készítse el a feladatok végrehajtásának – pénzügyi ütemezést
tartalmazó – finanszírozási rendjére vonatkozó javaslatot.
Felelõs:
a nemzetgazdasági miniszter
Határidõ : 2012. március 31.
3. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke véleményének
figyelembevételével készítsen elõterjesztést a gazdasági-pénzügyi ágazati biztonsági stratégiáról.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a Nemzeti Biztonsági Stratégia Kormány általi jóváhagyását követõen.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1411/2011. (XII. 1.) Korm. határozata
a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójához kapcsolódó feladatok és forrás átadásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Pesti Vigadó épületének újjáépítésére, többfunkciós célú kulturális és mûvészeti központként
való mûködtetésére, valamint ennek kiegészítõ funkciói számára alkalmas módon való kialakítására vonatkozó
feladatokat a nemzeti fejlesztési miniszter a jelen határozat alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl
szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetébe
átadandó források tekintetében – az állami vagyon felügyelete körében való felelõssége helyett – a
fejlesztéspolitikáért való felelõssége körében lássa el;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója kapcsán nyújtandó állami
támogatásról szóló 1031/2011. (II. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja alapján – a Kvt.
1. melléklet, XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím, 6. Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója jogcímcsoporton
biztosított forrás terhére –, annak 2. pontjában kapott felhatalmazásnak megfelelõen a Mûvészeti és
Szabadmûvelõdési Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) kötött támogatási szerzõdést módosítsa oly módon,
hogy az jelen határozat közzétételéig az Alapítvány által harmadik féllel megkötött szerzõdések együttes összegéig
fedezetet biztosítson az élõ kötelezettségvállalások teljesítésére, továbbá annak terhére újabb kötelezettség ne
legyen vállalható;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az 1. pontban foglaltakkal összefüggésben – a Pesti Vigadó
rekonstrukciójához kapcsolódóan a 2. pont szerinti módosított szerzõdéssel nem fedezett munkák kivitelezésére
kössön új támogatási szerzõdést az Alapítvánnyal a vissza nem térítendõ támogatás nyújtásáról és a támogatás
rendelkezésre bocsátásának és felhasználásának feltételeirõl; a nemzeti fejlesztési miniszter az Alapítvány által jelen
határozat közzétételét megelõzõen – a Korm. határozat alapján biztosított forrással fedezetten – kiírt közbeszerzések
és elõzetes kötelezettségvállalásnak minõsülõ jogcselekmények tekintetében, melyek fedezete nem biztosított jelen
határozat 2. pontja alapján, a megkötendõ új támogatási szerzõdés keretében köteles helytállni;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
4. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 27. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében elrendeli a 3. pont alapján megkötendõ támogatási szerzõdés fedezetének biztosítása érdekében – a
Korm. határozat 1. pontja alapján a Kvt. 1. melléklet, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelésû
elõirányzatok cím, 19. Pesti Vigadó rekonstrukciója alcím javára, a Kvt. 1. melléklet, XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû
kiadások alcím, 6. Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója jogcímcsoport terhére 1 200 000 000 forint 1. melléklet
szerinti átcsoportosítását;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
5. az Áht. 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében – összhangban az Áht. 26. § (4) bekezdésében foglaltakkal –
visszatérítési kötelezettséget rendel el a Korm. határozat 1. pontja szerint a Kvt. 1. melléklet, XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû
kiadások alcím, 6. Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója jogcímcsoportra átcsoportosított 2 230 000 000 forintból
fel nem használt 320 000 000 forint támogatás tekintetében;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
6. egyetért azzal, hogy az Alapítvány által a Norvég Alap terhére elnyert és idõ közben fel nem használható támogatás
247 474 425 forint összegben a 2. pont szerinti módosított szerzõdés keretében elszámolható.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1411/2011. (XII. 1.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

XLIII.

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1

300824

Felhalomzási jellegû kiadások
6

Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója

XVII.

–1200,0

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
16

330073

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
19

Pesti Vigadó rekonstrukciója
2

Felhalmozási költségvetés
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Intézményi beruházási
kiadások

1200,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

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

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XVII.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
16

330073

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
19

Pesti Vigadó rekonstrukciója

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

1200,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

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

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

1200,0
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A Kormány 1412/2011. (XII. 1.) Korm. határozata
a hatvani Grassalkovich-kastély (Hatvan, 2713/4 hrsz. alatti) ingatlannak az Országos Magyar
Vadászati Múzeum létrehozásával és a hatvani Grassalkovich-kastély turisztikai célú
hasznosításával összefüggõ versenyeztetés mellõzésével történõ használatba, vagyonkezelésbe
adásáról a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû
Társaság részére
A Kormány
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján – a beruházás társadalmi,
turisztikai, fejlesztéspolitikai és örökségvédelmi szempontú kiemelten közérdekû céljaira tekintettel – úgy határoz,
hogy a hatvani ingatlan-nyilvántartásban belterület 2713/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 3000 Hatvan,
Kossuth tér 24. szám alatt megtalálható, a Magyar Állam tulajdonában álló Grassalkovich-kastély ingatlan
versenyeztetés mellõzésével kerüljön használatba, vagyonkezelésbe adásra a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság részére (cg.: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.),
2. felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott használati,
vagyonkezelési szerzõdés megkötése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket,
Felelõs:
állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
Határidõ:
a kormányhatározat hatálybalépését követõen azonnal
3. úgy dönt, hogy az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozásáról és a hatvani Grassalkovich-kastély
rekonstrukciójának szükségességérõl szóló 1242/2011. (VII. 15.) Korm. határozat 4. pontjában törli a „nevesítést
követõen” szövegrészt, a 4. pont végrehajtásának határideje „a kiemelt projekt elõkészítésének megfelelõen”
szövegre módosul.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozata
a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról
1. A Kormány a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer egyszerûsítése és hatékonyságának fokozása érdekében
egyetért a Foglalkoztatási Hivatal bázisán egy központi hivatal létrehozásával, amely a Foglalkoztatási Hivatal név- és
feladatmódosulásával, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet és az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Fõfelügyelõség beolvadásával valósul meg.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. január 1.
2. A Kormány az 1. pontban meghatározott költségvetési szerveknél a 2012. évi költségvetési hiánycél teljesítése
érdekében, valamint a hatékonyan mûködõ állam kialakítása céljából
a) a Foglalkoztatási Hivatalnál 29 fõ,
b) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségnél 108 fõ,
c) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnél 102 fõ
létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
3. A Kormány egyetért azzal, hogy az átalakítást követõen 2012. január 1-jén az 1. pont szerint létrehozásra kerülõ
központi hivatal létszáma nem haladhatja meg a 445 fõt.
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4. A Kormány
a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy 2012. január 1-jei hatálybalépéssel készítse elõ a szervezeti
átalakítással összefüggõ jogszabályok tervezeteit;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2011. december 15.
b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a szervezetek átalakításával kapcsolatos alapítói
döntések meghozataláról, a számviteli jogszabályok szerinti intézkedések végrehajtásáról és a szervezetek közötti
átadás-átvételi eljárás lebonyolításáról, valamint az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez
kapcsolódó fenntartási, nyilvántartási és beszámolási kötelezettségek rendezésérõl.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos, de legkésõbb 2011. december 31.
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.
6. Hatályát veszti a közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben a kormányzati feladatok
átalakításáról szóló 1192/2011. (VI. 14.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában az „ , a feladat ellátásához a szükséges
25 státuszt a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja” szövegrész.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1414/2011. (XII. 1.) Korm. határozata
a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi
Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság,
a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván
Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland
Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia,
a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között,
a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés szövegének
végleges megállapításáról és kihirdetésérõl
A Kormány
1. egyetért a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi
Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz
Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál
Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság,
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a
Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés (a továbbiakban: Szerzõdés)
bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Szerzõdés bemutatott szövegének – a megerõsítés
fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Szerzõdés szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
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4. elfogadja a Szerzõdés kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Szerzõdés szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a külügyminisztert jelöli ki.
5. felhívja a külügyminisztert, hogy a Szerzõdés zökkenõmentes alkalmazásához szükséges intézkedéseket a szaktárcák
bevonásával tegye meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1415/2011. (XII. 1.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az Európai
Közösség és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az engedély nélkül tartózkodó
személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2007. szeptember 18-án aláírt Megállapodás
végrehajtásáról szóló Jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az Európai Közösség és
Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló,
Brüsszelben, 2007. szeptember 18-án aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzõkönyv (a továbbiakban:
Végrehajtási Jegyzõkönyv) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Végrehajtási Jegyzõkönyv bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Végrehajtási Jegyzõkönyv szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Végrehajtási Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás
szövegének végleges megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 102/2011. (XII. 1.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács között
a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács között a Nemzetközi
Vadászati és Vadvédelmi Tanács jogállásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
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3. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a vidékfejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 103/2011. (XII. 1.) ME határozata
a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának felmentésérõl
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben,
a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
Tóth András mk. vezérõrnagyot, a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl
– 2011. november 30-ai hatállyal –
felmentem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 104/2011. (XII. 1.) ME határozata
a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatójának felmentésérõl
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben,
a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
Domján László vezérõrnagyot, a Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl
– 2011. november 30-ai hatállyal –
felmentem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 105/2011. (XII. 1.) ME határozata
a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának kinevezésérõl
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben,
a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
Kovács József altábornagyot a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójává
– 2011. december 1-jei hatállyal –
kinevezem.
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.

