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2011. december 13., kedd

Tar ta lom jegy zék

263/2011. (XII. 13.) Korm.
rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról 37451

264/2011. (XII. 13.) Korm.
rendelet

A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet módosításáról 37454

265/2011. (XII. 13.) Korm.
rendelet

A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén
megvalósuló építési beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról 37454

266/2011. (XII. 13.) Korm.
rendelet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, az integrált
ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint
a mûködtetõ és az érintett szervek együttmûködésének rendjérõl szóló
160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárakról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról 37458

267/2011. (XII. 13.) Korm.
rendelet

A bajba jutott légi jármûvek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni
védekezéssel és a mentéssel összefüggõ tevékenységet ellátó légi
kutató-mentõ szolgálat szervezetérõl, mûködésének, fenntartásának,
riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjérõl,
e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról 37461

311/2011. (XII. 13.) KE
határozat

Bírák kinevezésérõl 37466

312/2011. (XII. 13.) KE
határozat

Bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl 37466

313/2011. (XII. 13.) KE
határozat

Vezérõrnagyi elõléptetésrõl 37467

314/2011. (XII. 13.) KE
határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésrõl 37468

315/2011. (XII. 13.) KE
határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésrõl 37468

316/2011. (XII. 13.) KE
határozat

Szolgálati nyugállományba helyezésrõl 37469

317/2011. (XII. 13.) KE
határozat

Kitüntetések adományozásáról 37469
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318/2011. (XII. 13.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról 37470

319/2011. (XII. 13.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról 37471

320/2011. (XII. 13.) KE
határozat

Kitüntetés adományozásáról 37471

1433/2011. (XII. 13.) Korm.
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között
a közúti és vasúti határforgalom ellenõrzésérõl szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 37472

1434/2011. (XII. 13.) Korm.
határozat

A Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm.
határozat módosításáról 37473

1435/2011. (XII. 13.) Korm.
határozat

Meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt,
2010. évi elõirányzat-maradvány felhasználásáról 37473

1436/2011. (XII. 13.) Korm.
határozat

Az Országos Rendõr-fõkapitányság gazdálkodását érintõ egyes kérdésekrõl 37473

1437/2011. (XII. 13.) Korm.
határozat

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs Hivatal esetében meg
nem valósult technikai együttmûködés elõirányzatának visszarendezése
céljából történõ költségvetési fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról 37474

1438/2011. (XII. 13.) Korm.
határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ
átcsoportosításról 37475

1439/2011. (XII. 13.) Korm.
határozat

A kötelezõ egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak 2011. év végi
finanszírozásához szükséges lépésekrõl 37477

35/2011. (XII. 13.) KüM
határozat

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak
Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének
az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i
és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetésérõl, valamint
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak
Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló
2011. évi XLV. törvény 2–5. §-ainak hatálybalépésérõl 37479

36/2011. (XII. 13.) KüM
határozat

A Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága között a jövedelem- és a tõkenyereség-adók területén a kettõs
adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 2011. évi CXLIV. törvény 2. és 3. §-ainak
hatálybalépésérõl 37480

37/2011. (XII. 13.) KüM
határozat

A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között
a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011.
február 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2011. évi
LXXXIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl 37480
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6/C. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„(3) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi szolgálatot és az 1999. április 1-je elõtt létrehozott
területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkezõ háziorvosi szolgálatot mûködtetõ háziorvosi szolgáltató
finanszírozási szerzõdésének megszûnését követõen a továbbiakban nem jogosult a bejelentkezett biztosítottak
korcsoportos pontszáma alapján számított díjazásra. Az 1999. április 1-je után létrehozott területi ellátási kötelezettség 
nélkül mûködõ háziorvosi szolgálatot mûködtetõ háziorvosi szolgáltató finanszírozási szerzõdésének megszûnését
követõen a bejelentkezett biztosítottak tárgyhavi és tárgyhó elõtti hónap szerinti állapotnak megfelelõ korcsoportos
pontszáma alapján jogosult díjazásra. A háziorvosi szolgáltató az adott szolgálatra vonatkozó finanszírozási
szerzõdése megszûnését megelõzõen végzett ellátások alapján esedékes minõsítõ teljesítménydíjazásra
finanszírozási szerzõdése megszûnését követõen nem jogosult.
(4) A szolgáltató a finanszírozási szerzõdés megszûnését követõen a teljesítményen – háziorvosi ellátás esetében
a (3) bekezdés szerinti bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszámán – alapuló díjazás szerint jogosult
a finanszírozási szerzõdés megszûnését megelõzõen elvégzett jogviszony ellenõrzések után járó díjazásra.”

2. § A Kr. a következõ 55. §-sal egészül ki:
„55. § (1) A 2011. év utolsó hónapjában, az esedékes havi kifizetést követõen kiegészítõ díjazás biztosítható
a) a mentésre rendelkezésre álló elõirányzat terhére a fix összegû díj arányában,
b) a betegszállításra rendelkezésre álló elõirányzat terhére a 2011. évben finanszírozott hasznos kilométer havi
átlagának arányában,
c) a célelõirányzat onkológiai gyógyszerek áremelkedése miatti kompenzációra rendelkezésre álló elõirányzat terhére
a 2011. évben fekvõbeteg-szakellátásban elszámolt, a 17/B. számú mellékletben szereplõ hatóanyagok onkológiai
célú felhasználásához kapcsolódó teljesítmény arányában.
(2) A finanszírozó az (1) bekezdés szerint megállapított kiegészítõ díjat 2011. december 31-éig utalványozza.”

3. § A Kr. 56. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított 13. §
(4) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a 2011. november havi díjak elszámolásánál
kell alkalmazni. Az OEP a háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 2011. december hónapban
kifizeti a 2011. október havi teljesítmények után járó, a 4/A. § (4) bekezdése, a 11–12. § és a 13. § alapján megállapított
díjakat.”

4. § A Kr.
a) 8. § (4) bekezdésében a „mértékéig. Az elsõ hónapra a 14. § (2)–(4) bekezdés szerint járó díjazás a következõ hónap 

fixdíjával együtt kerül utalványozásra.” szövegrész helyébe a „mértékéig, amely az elsõ hónaptól kifizetésre kerül.
A 14. § (2)–(4) bekezdése szerint járó díjazás az elsõ hónaptól kifizetésre kerül.” szöveg,

b) 12/A. § (2) bekezdésében a „negyedéves gyakorisággal történik.” szövegrész helyébe a „negyedéves
gyakorisággal történik, amely a negyedév utolsó hónapját követõ második hónapban kerül utalványozásra.”
szöveg,
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c) 13. § (4) bekezdésében a „legkésõbb a jelentés leadását követõ hónapban” szövegrész helyébe az „a jelentés
leadásának hónapjában” szöveg,

d) 18. § (1) bekezdésében a „11–12/A. §” szövegrész helyébe a „11–12. §” szöveg, a „jelentés leadását követõ
hónapban” szövegrész helyébe a „jelentés leadásának hónapjában” szöveg

lép.

5. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kr. a 2. melléklet szerinti 17/B. számú melléklettel egészül ki.

6. § Hatályát veszti a Kr.
a) 55. §-a és
b) 17/B. számú melléklete.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és ez a rendelet
2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 6. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2011. évi eredeti

elõirányzat
2011. évi módosított

elõirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Praxisfinanszírozás 70 999,2 74 499,2
Eseti ellátás díjazása 569,3 569,3
Ügyeleti szolgálat 9 547,4 9 547,4

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen 81 115,9 84 615,9
Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856,0 1 856,0
Védõnõi ellátás 15 440,8 15 440,8
Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem 451,5 451,5
MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 121,6
MSZSZ: nõgyógyászat 96,3 96,3

2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 17 966,2 17 966,2
3. Fogászati ellátás 23 470,4 23 470,4

Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás 261,6 518,4
Tüdõgondozás 1 065,2 2 159,0
Pszichiátriai gondozás 548,4 1 072,6
Onkológiai gondozás 256,7 503,4
Alkohológia és drogellátás 168,6 345,1

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 2 300,5 4 598,5
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 5 780,2 6 130,2
8. Mûvesekezelés 23 171,1 23 171,1
9. Otthoni szakápolás 4 404,8 4 404,8
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Megnevezés
2011. évi eredeti

elõirányzat
2011. évi módosított

elõirányzat

11. Mûködési költségelõleg 1 000,0 1 000,0
Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 8,9 8,9
Méltányossági alapon történõ térítések 183,1 183,1
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 1 552,4 1 552,4
Eseti kereset-kiegészítés  3 400,0
Onkológiai gyógyszerek áremelkedése miatti
kompenzáció

500,0

13. Célelõirányzatok összesen 1 744,4 5 644,4
15. Mentés 24 561,4 25 343,4
17. Laboratóriumi ellátás 20 893,0 20 893,0

Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás + CT, MRI 118 548,3 116 250,3
Fekvõbeteg-szakellátás 410 270,6 413 838,6
 – aktív fekvõbeteg szakellátás 346 607,5 350 175,5
 – krónikus fekvõbeteg szakellátás 62 715,1 62 715,1
 – bázis finanszírozású szakellátás (BM BVOP) 948,0 948,0
Extrafinanszírozás 20,6 20,6
Speciális finanszírozású fekvõbeteg 34 872,6 34 572,6

18. Összevont szakellátás összesen 563 712,1 564 682,1
ÖSSZESEN 770 120,0 781 920,0

”

2. melléklet a 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„17/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Áremelkedést okozó onkológiai gyógyszerek hatóanyagai

1. Bleomycin
2. Dacarbazin
3. Methotrexat
4. 5-Fluorouracil
5. Etoposid
6. Doxorubicin
7. Cisplatin
8. Carboplatin
9. Fludarabin”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 150. szám 37453



A Kormány 264/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont
2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
a következõket rendeli:

1. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerzõdés hatálya – pályázati eljárás
lefolytatása nélkül – legfeljebb 2012. június 30-ig meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt
kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. § A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött hatósági keretszerzõdés hatálya – pályázati eljárás lefolytatása nélkül –
legfeljebb 2012. június 30-ig meghosszabbítható, ha a munkáltató a jogszabályban elõírt kötelezettségeket
a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete
a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési
beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl 
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés b) pontjában, és az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a Szociális Családiház-építési
Program keretében, Ócsa Város közigazgatási területén lévõ, külterületi 0128, 0129/2, 0130, 0131, 0137, 0138, 0140,
0141, 0142, 0105/4, 0105/5, 0105/6, 0106, 0112, 0113/3, 0113/4, 0113/30, 0113/31, 0113/32, 0113/33, 0113/38,
0113/39, 0117/1, 0117/2, 0121/9, 0121/10, 0121/11, 0124/1, 0124/3, 0124/7, 0198/4 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
számú földrészletek, illetve ezen földrészletekbõl a telekalakítási eljárások jogerõs befejezését követõen kialakított
földrészletek által lehatárolt területen megvalósuló beruházással összefüggõ 1. mellékletben felsorolt közigazgatási
hatósági ügyeket.”

2. § Az R. a következõ 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:
„3/A. § Építésügyi igazgatási szakértõ bevonása esetén az 1. melléklet 1. sorszáma alatti eljárás ügyintézési határidõ
soron kívüli, de legfeljebb 15 nap.

37454 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 150. szám



3/B. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás kivitelezési tervdokumentációját a tervellenõrnek nem kell
ellenõriznie.”

3. § Az R. 4. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építési beruházással kapcsolatos építési mûszaki ellenõri feladatokat, valamint
a közbeszerzések lebonyolítását a Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(a továbbiakban: BMSK Zrt.) látja el kizárólagos joggal a (2) bekezdésben foglaltak szerint.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 156/2011. (VIII.10.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Sor-
szám

Beruházás
megnevezése

Beruházás
azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyezési eljárások

Elsõ fokon eljáró
hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

1. Kiemelt
nagyberuházásként 
lakóépületek és
közintézmények,
valamint sajátos
építményfajták
körébe tartozó
(közlekedési,
hírközlési, közmû-
és energiaellátási)
építmények

Az Ócsa település
külterületén fekvõ,
az ingatlan-
nyilvántartás szerint 
0128, 0129/2, 0130,
0131, 0137, 0138,
0140, 0141, 0142,
0105/4, 0105/5,
0105/6, 0106, 0112,
0113/3, 0113/4,
0113/30, 0113/31,
0113/32, 0113/33,
0113/38, 0113/39,
0117/1, 0117/2,
0121/9, 0121/10,
0121/11, 0124/1,
0124/3, 0124/7,
0198/4 helyrajzi
számú
földrészletek,
illetve ezen
földrészletekbõl
a telekalakítási
eljárások jogerõs
befejezését
követõen kialakított 
földrészletek.

általános építésügyi 
hatósági
engedélyezési
eljárások 

Ócsa Város
Önkormányzatának
jegyzõje 

Pest Megyei
Kormányhivatal

2. környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja
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Sor-
szám

Beruházás
megnevezése

Beruházás
azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyezési eljárások

Elsõ fokon eljáró
hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

4. a Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a
területi mérésügyi
és mûszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. § 
(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti
engedélyezési
eljárások

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

5. vízjogi hatósági
eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

6. hírközlési hatósági
eljárások

Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke

7. földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások

Dabasi Körzeti
Földhivatal 

Pest Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

8. talajvédelmi
hatósági eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatóság

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

9. erdészeti hatósági
eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatóság

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

10. beépített tûzjelzõ,
tûzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai

Dabas Város
Önkormányzata
Hivatásos
Tûzoltósága

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

”
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2. melléklet a 265/2011. (XII. 13.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 156/2011. (VIII.10.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremûködõ hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok

 Szakhatósági közremûködése
tárgyköre

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

1. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

2. közlekedés
a) közút Pest Megyei Kormányhivatal

Közlekedési Felügyelõsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

3. rendészet
a) gyorsforgalmi utak esetén Pest Megyei

Rendõr-fõkapitányság
Országos Rendõr-fõkapitányság

b) az egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom
elõl el nem zárt magánutak esetén

Dabasi Rendõrkapitányság Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság

4. tûzvédelem Dabas Város Önkormányzata
Hivatásos Tûzoltósága

Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

5. földmûvelésügy
a) termõföldvédelem Dabasi Körzeti Földhivatala Pest Megyei Kormányhivatal

Földhivatala
b) talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal

Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

c) erdõvédelem Pest Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóság

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

6. egészségügy Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

7. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

8. mûszaki biztonság Budapest Fõváros
Kormányhivatala Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

9. élelmiszer-egészségügy Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

10. honvédelem Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje

honvédelemért felelõs miniszter

”
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A Kormány 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet,
az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint a mûködtetõ 
és az érintett szervek együttmûködésének rendjérõl szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet,
továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. és a 9. § tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) és (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosítása

1. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. § (4) bekezdése 
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a jogerõs határozatok adatait határozatonként, a foglalkoztató
azonosító számát és a követelés összegét, valamint esedékességét tartalmazó adatszolgáltatást teljesít az állami
adóhatóság részére. Az adatszolgáltatást elektronikusan, a NAV és az OEP közötti megállapodásban rögzített
adattartalommal és rendszerességgel, de legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap 15-éig kell teljesíteni. Az
adatszolgáltatás szerint fennálló követelést az adóhatóság a foglalkoztató adószámláján „táppénz-hozzájárulás
adónem” kötelezettségként írja elõ. Az adatszolgáltatás alapját képezõ jogerõs határozatok közül az
egészségbiztosítási szakigazgatási szerv csak azt a határozatot küldi meg kinyomtatva és cégszerûen aláírva az
illetékes állami adóhatóság részére, amelyet a végrehajtási kifogás benyújtása esetén az adóhatóság megküldeni kér.
Az állami adóhatóság kérésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a jogerõs határozatot 8 napon belül papír
alapon is megküldi.”

(2) Az R. 5/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv és az állami adóhatóság – a közöttük létrejött megállapodásnak
megfelelõen – a nyilvántartásában 2011. január 1-jei állapot szerint foglalkoztatónak minõsülõ szervek tekintetében
a foglalkoztató adóazonosító számára, nevére (megnevezésére), címére (székhelyére) vonatkozó adatok tekintetében
kölcsönös adategyeztetést valósít meg.”

2. § Az R. 5/D. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyház a Tbj. 26. § (3) bekezdése szerinti tagdíjat a pénztártagok havi létszáma alapján negyedévente,
a tárgynegyedévet követõ hónap 12. napjáig egy összegben utalja át az érintett magánnyugdíjpénztár részére.
A Tbj. 51. §-ában elõírt bevallást az egyház – a magánnyugdíjpénztárral kötött megállapodás szerinti – egyszerûsített
formában teljesíti. Az egyszerûsített formában teljesített bevallásban közölni kell a tagdíjfizetéssel érintett pénztártag
nevét, TAJ számát, az egyházi szolgálat idõtartamát (kezdõ és befejezõ idõpontját), a tagdíjalap és a tagdíj összegét.”

3. § Az R. a következõ 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B. § (1) A tagdíjbevallás
a) elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus ûrlap), számítógépes hálózat útján (a továbbiakban:
elektronikus tagdíjbevallás) ügyfélkapus azonosítást követõen, vagy
b) papíralapon, az elektronikus ûrlap kinyomtatásával
teljesíthetõ.
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(2) Az elektronikus tagdíjbevallás teljesítésének szándékát és a bevallásra kötelezett nevében eljáró természetes
személy nevét a bevallásra kötelezettnek be kell jelentenie valamennyi olyan magánnyugdíjpénztár részére, amellyel
szemben bevallási kötelezettség terheli. A bejelentés a PSZÁF által közzétett adatlapon vagy az annak megfelelõ
tartalmú okiratban történhet.
(3) A pénztárak az elektronikus tagdíjbevallást elektronikus dokumentumként tartják nyilván.
(4) A PSZÁF által üzemeltetett számítógépes hálózat használata során a bevallási kötelezettség teljesítésének
idõpontja a kötelezettség teljesítésekor visszaigazolt idõpontnak felel meg.
(5) A PSZÁF az elektronikus tagdíjbevallás mûködtetése során biztosítja a magánnyugdíjpénztárak részére azt az
ideiglenes tárhelyet, ahová a bevallásra kötelezettek a bevallásaikat feltöltik. A pénztárak naponta legalább egyszer
kötelesek letölteni a tárhelyre beérkezett elektronikus bevallásokat. A pénztárak által letöltött bevallásokat a PSZÁF
nem õrzi meg. A bevallások feldolgozása és tartalmi ellenõrzése a pénztárak feladata, amelynek során a feldolgozáskor
keletkezõ információk egyeztetése a pénztár és a bevallásra kötelezett között közvetlenül történik meg.
(6) A tagdíjbevallás papír alapon történõ teljesítése a PSZÁF által üzemeltetett rendszerben elérhetõ ûrlap kitöltésével 
és kinyomtatásával, majd a kinyomtatott és cégszerûen aláírt ûrlapnak a magánnyugdíjpénztár részére postai úton
történõ megküldésével teljesítendõ.
(7) A költségvetési szervek és azon szervek, amelyek illetményszámfejtése központosított illetményszámfejtés
keretében történik, a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig vallják be és fizetik meg.”

4. § Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § A pénztár adóhatóság részére küldött, adók módjára történõ behajtás iránti megkeresésének tartalmaznia kell:
a) a megkeresõ magánnyugdíjpénztár adatait (nevét, címét, az ügyintézõ nevét, telefonszámát),
b) a kötelezett nevét, címét, adóazonosító számát,
c) a felszólítás megtörténtének igazolását, és
d) a meg nem fizetett tagdíj, önellenõrzési és késedelmi pótlék összegét, valamint azok esedékességi (teljesítési)
idõpontját.”

5. § Az R. 20/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20/A. § A pénztár legkésõbb a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységérõl szóló 282/2001. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 22. §-ában meghatározott egyéni számlaértesítõ kiküldéséig írásban értesítést küld
a tagdíjbevallást és befizetést teljesítõ foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, õstermelõk, valamint a foglalkoztatott
pénztártagok részére a tagdíjfizetési kötelezettség alapján a pénztárhoz befolyt tagdíj összegérõl, a bevallási és
befizetési adatok részletezésével. Az értesítésben egy teljes évre (12 hónapra) vonatkozó adatokat kell közölni.”

6. § (1) Az R.
a) 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg
lép.

(2) Az R.
a) 24. § (1) bekezdés c) pontjában a „szakmakód” szövegrész helyébe az „a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók

tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód” szöveg,
b) 26. § (1) bekezdés b) pontjában a „képzett szakmakód” szövegrész helyébe a „képzett, a mindenkor hatályos

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód” szöveg,
c) 27. § (1) bekezdés c) pontjában a „szakmakód” szövegrész helyébe az „a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók

tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kód” szöveg
lép.

7. § Hatályát veszti az R.
a) 4. § (6) bekezdése,
b) 5/B. § (3) bekezdése,
c) 5/E. §-a,
d) 6. §-a,
e) 7/B. § (1) bekezdésében a „(tagdíj-kiegészítést)” szövegrész, (2) bekezdésében a „(tagdíj-kiegészítés)” szövegrész,
f) 10. §-a,
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g) 19. § (1) bekezdése,
h) 19. § (3) bekezdés a) pontja,
i) 19. § (5) bekezdése,
j) 19/A. § (1) és (2) bekezdésében az „a Tbj. 50. §-ban foglaltak szerint” szövegrész,
k) 21. § (1)–(5) bekezdése,
l) 21/A. §-a.

2. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési
szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek mûködési és üzemeltetési szabályairól szóló 
109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Az egészségügyi intézményt mûködtetõ pénztárak tevékenységére az önkéntes kölcsönös egészség- és
önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
egészségpénztárakra vonatkozó üzemviteli szabályait megfelelõen alkalmazni kell.”

3. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 24/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségpénztár és az egészségpénztári szolgáltató közötti szerzõdést – kivéve az Öpt. 51/B. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó egészségpénztári szolgáltatót, valamint az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral szerzõdésben álló szolgáltatókat az e szerzõdés tárgyát képezõ szolgáltatások
tekintetében – írásba kell foglalni.”

4. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint a mûködtetõ
és az érintett szervek együttmûködésének rendjérõl szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, mûködtetésérõl, valamint a mûködtetõ és az érintett
szervek együttmûködésének rendjérõl szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A Szolgtv. hatálya alá tartozó, ügyspecifikus a 3. § (2) bekezdés szerinti, valamint a szolgáltatási tevékenységgel összefüggõ 
hatósági nyilvántartásokból való adatigénylési eljárásokra vonatkozó tájékoztatókat legalább magyar és angol nyelven
a szabályozásért felelõs minisztérium készíti el, tartja naprakészen és továbbítja közzétételre a központi elektronikus
szolgáltató rendszer adatkezelõjének. A tájékoztató legalább a következõket tartalmazza:]
„f) meghatározott tevékenységi körökhöz kapcsolódó eljárások esetében azon, a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes
meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i
1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti mindenkor hatályos TEÁOR, vagy a mindenkor hatályos
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kódoknak megfelelõ tevékenységi körök felsorolását,
amelyekbe az eljárást szabályozó jogszabályban meghatározott, eljárás hatókörébe tartozó szolgáltatási
tevékenységek besorolhatóak,”

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 267/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete
a bajba jutott légi jármûvek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel
és a mentéssel összefüggõ tevékenységet ellátó légi kutató-mentõ szolgálat szervezetérõl,
mûködésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjérõl,
e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról

A Kormány a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdése y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában
1. bajba jutott légijármû:
a) az eltûnt,
b) a kényszerhelyzetbe került, vagy
c) a légiközlekedési balesetet szenvedett [a továbbiakban a)–c) pont együttesen: esemény]
légijármû;
2. kárhelyszín parancsnok: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, vagy a hivatásos vagy önkormányzati tûzoltóság
állományából kijelölt, tûzoltás, mûszaki mentés irányítására jogosult személy;
3. kommunikációs rendszer: a kormányzati operatív koordináció alkalmazására létrehozott zárt rádiótávközlõ
rendszer, amelynek célja, hogy egységes összeköttetést valósítson meg az OLKMR szervezetei között;
4. kutatás: a rendelkezésre álló erõk és eszközök alkalmazásával végzett légi és földi tevékenységek összessége
a bajba jutott légijármû, annak személyzete, utasai és az esemény által veszélyeztetett személyek, anyagi javak
felderítésére;
5. kutató-mentõ egység: a kutatás és mentés eredményes végrehajtásához az e rendeletben meghatározott
képességekkel rendelkezõ, gyakorlott személyzetbõl és a szükséges eszközökbõl álló mobil egység;
6. kutató-mentõ körzet: Magyarország államhatára által körülhatárolt terület, valamint légtér, amely szektorokra
tagolódik;
7. légi kutatás: a szükséges speciális berendezésekkel felszerelt, a feladatra felkészített személyzettel rendelkezõ
légijármû az eltûnt légijármû és az azon tartózkodó személyek helyzetének meghatározása érdekében végrehajtott
repülése, valamint az esemény kapcsán érintett terület átvizsgálására irányuló tevékenység;
8. légi kutató-mentõ tevékenység: az alábbi szolgáltatások biztosítása, ellátása: vészhelyzeti figyelés, kommunikáció,
a légi és földi kutató, illetve légi és földi mentõ feladatok összehangolása, kezdeti orvosi segítségnyújtás, vagy orvosi
mentés nyilvános és magán erõk és eszközök használatával, beleértve az együttmûködõ légijármûveket, illetve egyéb
jármûveket és létesítményeket;
9. mentés: veszélybe került személyek megsegítése érdekében végrehajtott tevékenységek összessége, mely
magában foglalja a tûzoltási és mûszaki mentési feladatokat, az elsõ egészségügyi szaksegélyt, valamint
a veszélyeztetett területen az emberi, anyagi és környezeti értékek megóvása érdekében végzett feladatok együttes
rendszerét.

2. Az Országos Légi Kutató-Mentõ Rendszer

2. § (1) Az Országos Légi Kutató-Mentõ Rendszer (a továbbiakban: OLKMR) a Kutatás-Mentést Koordináló Központból
(a továbbiakban: KMKK), a légi kutató-mentõ tevékenységbe bevonható légi és földi erõkbõl, illetve eszközökbõl,
valamint az azok irányítását és kiszolgálását végzõ szakszemélyzetbõl álló rendszer.

(2) Az OLKMR
a) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a hivatásos

tûzoltóság és az önkormányzati tûzoltóság, valamint a polgári védelmi szervezet állományából,
b) a honvédelmért felelõs miniszter által a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) állományából,
c) az egészségügyért felelõs miniszter által az Országos Mentõszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) állományából,

valamint
d) a rendészetért felelõs miniszter által az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

(a továbbiakban: rendõrség) állományából
kijelölt kutató-mentõ egységekbõl áll.
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(3) Az OLKMR kutató-mentõ egységeinek
a) légi erõit az MH Légi Kutató-Mentõ Szolgálat, a Magyar Légimentõ Nonprofit Kft. és a Készenléti Rendõrség légi

jármûvei és azok személyzete;
b) földi erõit a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF),

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei, a hivatásos tûzoltóság és az önkormányzati tûzoltóság,
az MH, az OMSZ és a Rendõrség Országos Légi Kutató-Mentõ Tervben (a továbbiakban: Terv) kijelölt eszközei és
állománya

képezik.
(4) A nem állami szervezetek erõi és eszközei és a nem állami mentõszervezetek az OLKMR szervezetébe kizárólag

a BM OKF vezetõjének döntése alapján – az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén a BM OKF
és a nem állami szervezet, valamint a nem állami mentõszervezet között köthetõ szerzõdésben foglaltaknak
megfelelõen – vonhatók be.

(5) Az OLKMR-be tartozó szerveknél a kutató-mentõ egység feladatát a szervek alapfeladatai figyelembevételével kell
meghatározni, a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. december hó 7. napján aláírt Egyezmény
Függelékeinek kihirdetésérõl szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 12. számú Függelékben (a továbbiakban:
ICAO 12. számú Függelék) meghatározott követelményeknek, valamint a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény elõírásainak megfelelõen.

3. A Kutatás-Mentés Koordináló Központ

3. § (1) A KMKK a BM OKF és az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) bázisán 24 órás szolgálati
rendben mûködõ ügyeleti szolgálat.

(2) A KMKK a kutatással-mentéssel kapcsolatos feladatok koordinálására és vezetésére létrehozott, a kutató-mentõ
körzetben a kutató és mentõ munka összehangolt irányításáért felelõs szerv.

(3) A KMKK feladatai:
a) az OLKMR riasztása,
b) az OLKMR tevékenységének irányítása és koordinációja,
c) Az OLKMR mûködtetésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezése a Tervben foglaltak szerint,
d) kapcsolattartás a szomszédos országok légi kutató-mentõ központjaival.

(4) A KMKK tagja a KMKK vezetõ ügyeletese, a BM OKF Fõügyelete (a továbbiakban: BM OKF FÜ) és az MH Légi Vezetési és
Irányítási Központ Mûveletirányító Váltása (a továbbiakban: MH LVIK MIV).

(5) A KMKK vezetõ ügyeletese a BM OKF állományának tagja, aki a KMKK feladatainak végrehajtását irányítja.
(6) A KMKK vezetõ ügyeletese tájékoztatja a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztériumot az OLKMR

riasztásáról, és a kutatató-mentõ egységek igénybevételérõl.

4. Az Országos Légi Kutató-Mentõ Rendszer irányítása

4. § (1) Az OLKMR elemeinek és egységeinek mûveleti tevékenységét a KMKK vezetõ ügyeletes koordinálja, aki dönt
a kutató-mentõ egységeket felügyelõ szervezetek, továbbá az OMSZ Mentésirányítási Központja által javasolt légi és
földi eszközök igénybe vételérõl, az általuk végrehajtandó feladatokról, valamint az MH LVIK MIV-n és a BM OKF FÜ-n
keresztül koordinálja azok tevékenységét.

(2) A BM OKF fõigazgatójának intézkedésére a Tervben foglaltak szerint a BM OKF állományából mûveletirányító operatív
törzs kerülhet létrehozásra, amely kiegészíthetõ a 2. § (2) bekezdésében meghatározott miniszterek által vezetett
minisztériumok képviselõivel.

(3) A KMKK vezetõ ügyeletese dönt az MH LVIK MIV javaslatára a légi jármûvek, a BM OKF FÜ javaslatára a földi eszközök
igénybe vételérõl. Az MH LVIK MIV és a BM OKF FÜ meghatározza a légi és földi kutató-mentõ egységek konkrét
feladatait, koordinálja azok tevékenységét.

5. § (1) A kárhelyszín-parancsnoknak csak olyan személy jelölhetõ ki, aki a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl
és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdése által említett feltételeknek megfelel.

(2) Az egészségügyi mentést a kárhelyszín-parancsnok alárendeltségében lévõ, az OMSZ állományából kijelölt,
egészségügyi kárhely parancsnok irányítja.
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(3) Az alaprendeltetésbõl adódó feladatok végrehajtásában az érintett szervezetek helyszíni vezetõi önálló döntési
jogkörrel rendelkeznek.

(4) Az OLKMR kijelölt egységeit az érintett szervezetek helyszíni vezetõi saját hatáskörben vezetik.

5. A légi kutatás-mentés körébe tartozó feladatok

6. § (1) Az OLKMR az alábbi légi kutatás-mentéssel összefüggõ feladatokat látja el:
a) Magyarország területén és légterében bajba jutott légi jármû személyzetének, utasainak felkutatása és mentése;
b) Magyarország területén bekövetkezett légiközlekedési baleset következményeinek felderítése, és közremûködés

a következmények felszámolásában;
c) a szomszédos országok területén és légterében nemzetközi szerzõdés vagy felkérés alapján történõ légi

kutatás-mentés.
(2) Az OLKMR légi jármûvei az alábbi katasztrófavédelmi feladatok ellátásában vehetõk igénybe:

a) az eltûnt személyek légi úton történõ felkutatása;
b) katasztrófa által érintett személyek és tárgyak légi úton történõ kimenekítése.

6. A riasztás rendje

7. § (1) A KMKK vezetõ ügyeletese saját hatáskörben jogosult az OLKMR egészének vagy egyes elemeinek riasztására.
(2) Az OLKMR elemei és kutató-mentõ egységei az 1. § 1. pontja szerinti esemény bekövetkezése, vagy kialakulásuk

közvetlen veszélye esetén kerülnek igénybevételre.
(3) Az OLKMR-re egységes riasztási rendszert kell alkalmazni.
(4) Az OLKMR bármely szerve által észlelt vagy tudomására jutott, légi jármûvel történt légiközlekedési balesetrõl és

súlyos repülõeseményrõl haladéktalanul köteles tájékoztatni a KMKK vezetõ ügyeletesét. A tájékoztatás formáját
a Terv tartalmazza.

7. Az összeköttetés és az információtovábbítás rendje

8. § (1) A légiforgalmi szolgálat az illetékességi légtere vonatkozásában tudomására jutott, légi jármûvel történt
légiközlekedési baleset és súlyos repülõesemény bekövetkezése vagy annak közvetlen veszélye esetén haladéktalanul 
köteles tájékoztatni a KMKK vezetõ ügyeletesét.

(2) Az OLKMR elemei között elsõdlegesen rádiótávközlõ rendszert, másodlagosan hangrögzítési lehetõséggel ellátott
telefonkapcsolatot kell létesíteni.

8. A légi kutatás-mentés feltételei

9. § (1) A KMKK vezetõ ügyeletes beosztás csak a légiközlekedéssel összefüggõ szakterületen, és a mentési feladatok
végrehajtásában tapasztalattal rendelkezõ személlyel tölthetõ be.

(2) A légi kutató-mentõ szolgálatot ellátó szervezetek a rendelkezésre álló erõket és eszközöket saját erõforrásaik alapján,
és saját bázisukon rendszeresítik.

10. § (1) A kutatás-mentésben érintett szervezetek tevékenységének összehangolására, valamint az OLKMR tevékenységének
rendjére a BM OKF az érintett szervezetek bevonásával tervet készít, melyet az OMSZ fõigazgatójának, az országos
rendõrfõkapitánynak és az MH ÖHP parancsnokának egyetértésével a BM OKF fõigazgatója hagyja jóvá.

(2) A KMKK tevékenységének rendjét szolgálati utasítás szabályozza, amelyet az érintett szervezetek bevonásával
a BM OKF készít el, és a BM OKF fõigazgatója és az MH ÖHP parancsnoka hagyja jóvá.

9. A légi kutató-mentõ tevékenység engedélyezése

11. § (1) Légi kutatás-mentõ tevékenység végzésére a katonai légügyi hatóság hatósági engedélyt annak adhat, aki az alábbi
együttes feltételeknek megfelel:
a) a légi kutató-mentõ szolgálatot ellátó szervezet megfelel a riaszthatósági követelményeknek;
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b) a feladatra kijelölt szakszemélyzet rendelkezik a hatályos jogszabályok alapján a katonai légügyi hatóság által
kiadott, az adott légi jármû kategóriára és típusra meghatározott szakszolgálati engedéllyel;

c) a feladatba bevont légi jármû rendelkezik a katonai légügyi hatóság által kiadott típusalkalmassági és
légialkalmassági bizonyítvánnyal, valamint a balesetet szenvedett személyzettel való kommunikációra alkalmas
rádió-berendezéssel; a légi jármû kommunikációs rendszere lehetõvé teszi valamennyi, a kutató-mentõ feladat
irányításában részt vevõ vezetési és irányító ponttal, a bevont más légi és földi erõkkel való kapcsolattartást.

(2) A (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen légi kutató-mentõ tevékenység végzésére hatósági engedélyt az
a szervezet kaphat, amely rendelkezik a következõ feltételek valamelyikével:
a) a légi jármû alkalmas vizuális kutatás, valamint mûszeres kutatás végrehajtására, ha képes az ICAO 12. számú

Függelék dokumentumban a légi kutatásra meghatározott frekvenciákon üzemelõ vészjel adók vételére;
b) a légi jármû rendelkezik olyan képességgel, amellyel leszállás nélkül a helyszínrõl ülõ vagy fekvõ személyt tud

kiemelni;
c) a légi jármû és annak szakszemélyzete képes minden napszakban, látási meteorológiai körülmények és

mûszerrepülési meteorológiai körülmények között vizuális és mûszeres kutatás végrehajtására, valamint
a sérültek különbözõ módszerrel történõ fedélzetre vételére, a hatályos jogszabályok alapján a meghatározott
egészségügyi intézménybe történõ szállítására.

(3) A légi kutató-mentõ tevékenység folytatását és a tevékenység végzésre vonatkozó engedélyben foglaltak
megtartását a katonai légügyi hatóság rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal ellenõrzi.

(4) A katonai légügyi hatóság a légi kutató-mentõ tevékenység gyakorlását felfüggeszti, ha
a) a szakszemélyzet akadályozza a hatóság (3) bekezdés szerinti ellenõrzését, vagy
b) a légi kutató-mentõ szervezet a légi kutató-mentõ tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérõen

gyakorolja.
(5) A katonai légügyi hatóság a légi kutató-mentõ tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

a) a légi kutató-mentõ szervezet a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg, vagy
b) ha az engedély kiadásához szükséges feltételek már nincsenek meg.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetben a katonai légügyi hatóság intézkedésként a tevékenység végzésére
vonatkozó engedélyt azonnali hatállyal bevonhatja, és az engedélyt elveheti, amelyrõl átvételi elismervényt állít ki.
Az engedély bevonása esetén a katonai légügyi hatóság az engedély felfüggesztésérõl vagy visszavonásáról 5 napon
belül dönt, vagy az engedélyt visszaadja.

(7) A légi kutató-mentõ tevékenységre vonatkozó engedély visszavonása vagy a tevékenység gyakorlásának
felfüggesztése esetén új engedély kiadására, illetve a tevékenység folytatására – kérelemre – akkor kerülhet sor, ha
a kérelmezõ a visszavonás vagy a tevékenység felfüggesztése alapjául szolgáló hiányosságokat pótolta, vagy
a szabálytalanságokat megszüntette.

10. Az érintett személyi állomány továbbképzése

12. § (1) A kijelölt kutató-mentõ egységek érintett állománya részére a BM OKF évente egy alkalommal szakmai továbbképzést
és gyakorlatot szervez.

(2) A kutató-mentõ tevékenységbe bevonható szervezeteknek évente legalább egy alkalommal önálló részgyakorlatot
kell tartani.

(3) A légi kutató-mentõ tevékenységet végzõ állomány a nemzeti és nemzetközi jogosultságok megszerzése céljából
külföldi szaktanfolyamon vehet részt.

11. Az Országos Légi Kutató-Mentõ Rendszer létrehozásának, fenntartásának és mûködtetésének
költségei

13. § (1) Az OLKMR létrehozásának, fenntartásának, mûködtetésének – ideértve a felkészülést és a készenlétet is – költségeit
az érintett fejezeteknél kell tervezni és biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok pénzügyi tervezésénél figyelembe kell venni az EUROCONTROL által
a kutató-mentõ körzet vonatkozásában léginavigációs szolgáltatást nyújtó szervezet közremûködésével folyósításra
kerülõ, a légi kutatás-mentés fenntartására, fejlesztésére szolgáló hozzájárulás mértékét.
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12. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba.

15. § Hatályát veszti
a) a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. §-a,

és
b) a bajba jutott légi jármûvek megsegítését ellátó kutató-mentõ szolgálatokról szóló 30/1998. (VI. 24.)

BM–HM–NM–PM együttes rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 311/2011. (XII. 13.) KE határozata
bírák kinevezésérõl

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

dr. Domján Béla Zoltánt,
dr. Dorogi Csillát,
dr. Evanics Jánost,
dr. Garáné dr. Horváth Diánát,
dr. Gelencsér Szabolcsot,
dr. Németh Attila Balázst,
dr. Németh Helént,
dr. Pócza Judit Máriát,
dr. Schmidt Szilárdot,
dr. Striegl Pétert és
dr. Urszin Mariannát

2011. december 1. napjától 2014. november 30. napjáig terjedõ idõtartamra
bíróvá kinevezem.

Budapest, 2011. november 18.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06214/2011.

A köztársasági elnök 312/2011. (XII. 13.) KE határozata
bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

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

nyugállományba helyezés iránti kérelmére
dr. Nagy Györgynét
2012. április 11-ei hatállyal,
Csánitzné dr. Csiky Ilonát és
dr. Kiss Máriát
2012. május 31-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.

Csiszárné dr. Kertész Andreát,
dr. Gyurkó Ritát,
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dr. Kremper Gábort és
dr. Lappints Szabolcsot
2011. december 1. napjától határozatlan idõtartamra,
dr. Szrogh Csabát
2011. december 1. napjától 2014. november 30. napjáig terjedõ idõtartamra
bíróvá kinevezem.

Budapest, 2011. november 18.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06100/2011.

A köztársasági elnök 313/2011. (XII. 13.) KE határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére

dr. Bánhegyi Gábor dandártábornokot 2011. december 1-jei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2011. november 18.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. november 22.

 Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05987/2011.
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A köztársasági elnök 314/2011. (XII. 13.) KE határozata
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére 

Négyesi József mérnök dandártábornok szolgálati viszonyát 2011. november 30-ai hatállyal megszüntetem és
2011. december 1-jei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2011. november 28.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2011. november 28.

 Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/06396/2011.

A köztársasági elnök 315/2011. (XII. 13.) KE határozata
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére 

Tóth András mérnök vezérõrnagy szolgálati viszonyát 2011. november 30-ai hatállyal megszüntetem és
2011. december 1-jei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2011. november 28.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2011. november 28.

 Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/06397/2011.
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A köztársasági elnök 316/2011. (XII. 13.) KE határozata
szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 52/A. § (1) bekezdés alapján a belügyminiszter elõterjesztésére

Hazai Lászlóné dr. dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2011. november 30-ai hatállyal megszüntetem
és õt 2011. december 1-jei hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem.

Budapest, 2011. augusztus 24.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2011. augusztus 29.

 Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04565/2011.

A köztársasági elnök 317/2011. (XII. 13.) KE határozata
kitüntetések adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a líbiai felkelés során tanúsított példás helytállásáért, emberségéért, hazánk mellett az Európai Unió és számos
szövetségesünk háborús viszonyok közötti képviseletéért, a magyar diplomácia hírnevének erõsítéséért

dr. Marton Bélának, a Magyar Köztársaság tripoli nagykövetének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata,

Galli Lászlónak, a Magyar Köztársaság Tripoli Nagykövetsége elsõ beosztottjának, konzulnak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. november 18.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. november 24.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06131/2011.

A köztársasági elnök 318/2011. (XII. 13.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére

a gazdaság fejlesztéséhez való hozzájárulása, érdekképviseleti, közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Urbán László Istvánnak, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettesének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. november 23.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2011. november 24.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06273/2011.
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A köztársasági elnök 319/2011. (XII. 13.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a nemzeti erõforrás miniszter elõterjesztésére

Józsa László százkétszeres véradó részére a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést

adományozom.

Budapest, 2011. november 18.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 

Budapest, 2011. november 22.

Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/06101/2011.

A köztársasági elnök 320/2011. (XII. 13.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

balettmûvészi, táncpedagógiai munkássága, valamint a Táncmûvészeti Fõiskola vezetõjeként végzett kimagasló
tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
Dózsa Imre Kossuth-díjas balettmûvésznek, táncpedagógusnak, egyetemi tanárnak, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
nyugalmazott fõigazgatójának,

öt évtizedes kiemelkedõ oktató-nevelõ munkássága, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökeként
a magyar nyelvû oktatás érdekében végzett áldozatos tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
Lászlófy Pál István matematika–fizika tanárnak, nyugalmazott iskolaigazgatónak, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége tiszteletbeli elnökének,
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több évtizedes kimagasló klinikai gyógyító és oktató tevékenysége, valamint az orvosi informatika terén kifejtett
munkássága elismeréseként
dr. Naszlady Attila belgyógyász-kardiológusnak, az orvostudomány doktorának, címzetes egyetemi tanárnak, a Budai
Irgalmasrendi Kórház nyugalmazott fõigazgató fõorvosának a

KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME
kitüntetést adományozom.

Budapest, 2011. november 24.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/05835/2011.

A Kormány 1433/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti
határforgalom ellenõrzésérõl szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalom
ellenõrzésérõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

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

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását; a törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök
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A Kormány 1434/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat módosításáról

1. A Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat 1.3. pontjának d) és e) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány a devizahitelesek megsegítése érdekében 
kezdeményezi Ócsa területén szociális lakásépítés megvalósítását, amelynek)
„d) beruházója (építtetõje): a belügyminiszter,
e) közbeszerzés lebonyolítója és építési mûszaki ellenõre: BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt.;”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1435/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt, 
2010. évi elõirányzat-maradvány felhasználásáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24/B. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében
a Magyar Köztársaság 2011. évi központi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet I. Országgyûlés
fejezet részére 885 650 ezer forint, meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt
elõirányzat-maradvány felhasználását engedélyezi az Országház homlokzatai felújítása további ütemének
elindításához.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1436/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
az Országos Rendõr-fõkapitányság gazdálkodását érintõ egyes kérdésekrõl

A Kormány 

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/B. § (5) bekezdése alapján elõzetesen engedélyezi az Országos
Rendõr-fõkapitányságnak (a továbbiakban: ORFK) a gépjármûvek flottakezeléssel kiegészített bérletére vonatkozó
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás megkezdését, illetve kötelezettség vállalását azzal, hogy
a szerzõdés idõbeli hatálya 2018. december 31. napja, a szerzõdés alapján teljesíthetõ kifizetés összesen legfeljebb
bruttó 14 786 millió forint, bármely évben legfeljebb bruttó 3 909 millió forint lehet;

2. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti feladatok ellátáshoz szükséges forrás fedezetét a 2012–2018. évek
költségvetési tervezése során a Belügyminisztérium fejezetbe beépülõ módon az ORFK részére biztosítsa.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1437/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs Hivatal esetében meg nem valósult technikai
együttmûködés elõirányzatának visszarendezése céljából történõ költségvetési fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
4,8 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs
Hivatal esetében meg nem valósult technikai együttmûködés elõirányzatának visszarendezése érdekében a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet
9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím 1. Mûködési költségvetés elõirányzat csoport 3. Dologi kiadások kiemelt
elõirányzat terhére a XVIII. Külügyminisztérium fejezet 4. Információs Hivatal cím 1. Mûködési költségvetés elõirányzat
csoport 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzat javára.

Felelõs:  nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:  azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1437/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
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név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIV. Belügyminisztérium

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások –4,8

XVIII. Külügyminisztérium

000659 4 Információs Hivatal

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások +4,8

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

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

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

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIV. Belügyminisztérium

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat –4,8

XVIII. Külügyminisztérium

000659 4 Információs Hivatal +4,8

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 4,8 4,8
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

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

A Kormány 1438/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 60,0 millió forint 1. melléklet
szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
1. melléklet, XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 3. Felsõoktatási
feladatok támogatása alcím, 47. Lakitelek Népfõiskola támogatása jogcímcsoport javára, a XI. Miniszterelnökség
fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1438/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Felsõoktatási feladatok támogatása

297424 47 Lakitelek Népfõiskola támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
kiadások

60,0

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –60,0

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

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

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

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Felsõoktatási feladatok támogatása

297424 47 Lakitelek Népfõiskola támogatása 60,0

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 60,0 60,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

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

37476 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 150. szám



A Kormány 1439/2011. (XII. 13.) Korm. határozata
a kötelezõ egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak 2011. év végi finanszírozásához
szükséges lépésekrõl

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 21. § 
(2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás
jogcím-csoport
a) 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím elõirányzatának 3500,0 millió forinttal,
b) 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás jogcím elõirányzatának 150,0 millió forinttal,
c) 13. Célelõirányzatok jogcím elõirányzatának 500,0 millió forinttal,
d) 15. Mentés jogcím elõirányzatának 350,0 millió forinttal,
e) 18. Összevont szakellátás jogcím elõirányzatának 4200,0 millió forinttal
történõ megemelését az 1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. A Kormány a Kvtv. 21. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím
1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport 18. Összevont szakellátás jogcím elõirányzatáról 300,0 millió forint
átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
cím 3. Természetbeni ellátások alcím 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 3. Egyéb gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcím elõirányzatára a 2. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1439/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megelõzõ ellátás

222134 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 3500,0

222189 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényû
halottszállítás

150,0
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

201032 13 Célelõirányzatok 500,0

252512 15 Mentés 350,0

263901 18 Összevont szakellátás 4200,0

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

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 8700,0 8700,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

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

2. melléklet az 1439/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megelõzõ ellátás

263901 18 Összevont szakellátás –300,0

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

3 Természetbeni ellátások

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás

252556 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 300,0

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

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 0,0 0,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A külügyminiszter 35/2011. (XII. 13.) KüM határozata
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt 
Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi
marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt kihirdetésérõl, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi
genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 
2011. évi XLV. törvény 2–5. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2011. évi XLV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2011. május 12-i, 50. számában kihirdetett, a Nemzetközi Távközlési
Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének
az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti
Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetésérõl, valamint a Nemzetközi Távközlési
Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzõkönyv 9. § (2) és
(3) bekezdése szerint a törvény 2–3. §-a az ITU Alapokmánya 55. cikk 8. bekezdése alapján, valamint a 4–5. §-a az ITU
Egyezménye 42. cikk 9. bekezdése alapján az alábbiak szerint lépnek hatályba:
Az ITU Alapokmánya 55. cikk 8. bekezdése szerint: „Az ilyen módosító okmány hatálybalépése után az így módosított
Alapokmányra vonatkozik az Alapokmányának az 52. és 53. Cikkek szerinti ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása és
a hozzá való csatlakozás.”
Az ITU Egyezménye 42. cikk 9. bekezdése szerint: „Bármely fenti módosító okmány hatálybalépése után a jelen
Alapokmány 52. és 53. cikke szerinti ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás alkalmazandó a jelen
Egyezményre, amint módosult.”
Az Alapokmány 52. cikke a következõket mondja ki: „A jelen Alapokmányt és az Egyezményt bármely aláíró Tagállam
saját alkotmányos szabályai szerint egyidejûleg ratifikálja, fogadja el vagy hagyja jóvá egyetlen okmányban. Ezen
okmányt a lehetõ legrövidebb idõn belül letétbe kell helyezni a fõtitkárnál. A fõtitkár értesíti a Tagállamokat minden
ilyen okmány letétbe helyezésérõl. […]
Miután a jelen Alapokmány és az Egyezmény a jelen Alapokmány 58. cikke szerint hatályba lépett, a ratifikálási,
elfogadó vagy jóváhagyó okmány akkor válik hatályossá, amikor a fõtitkárnál letétbe helyezik.”
A letétbe helyezés napja: 2011. szeptember 28.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2011. évi XLV. törvény 9. § (4) bekezdésével megállapítom, hogy a Nemzetközi
Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és
Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai
Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetésérõl, valamint
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív
Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2011. évi XLV. törvény 2–5. §-ai 2011. szeptember 28-án, azaz kettõezer-tizenegy
szeptember huszonnyolcadikán lépnek hatályba.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A külügyminiszter 36/2011. (XII. 13.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem-
és a tõkenyereség-adók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 2011. évi CXLIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2011. évi CXLIV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2011. november 3-i, 128. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság
és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és a tõkenyereség-adók területén a kettõs
adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. szeptember
7. napján aláírt Egyezmény 28. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„Mindegyik Szerzõdõ Állam diplomáciai úton értesíti a másikat arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez
jogszabályaik szerint szükséges eljárásnak eleget tettek. Ez az Egyezmény ezen értesítések közül a késõbbinek
a kézhezvételét követõ 30. napon lép hatályba…”
A késõbbi értesítés kézhezvételének napja: 2011. november 28.
Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2011. december 28.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2011. évi CXLIV. törvény 4. §-ának (4) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyar Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a jövedelem- és
a tõkenyereség-adók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
szóló, Budapesten, 2011. szeptember 7. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2011. évi CXLIV. törvény 2. és
3. §-ai, 2011. december 28-án, azaz kettõezer-tizenegy, december huszonnyolcadikán hatályba lépnek.
Összhangban továbbá a 2011. évi CXLIV. törvény 4. §-ának (4) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyar
Népköztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a kettõs adóztatás elkerülésére
a jövedelemadók területén Budapesten, 1977. évi november hó 28-án aláírt Egyezmény, valamint az annak
kihirdetésérõl szóló 1978. évi 15. törvényerejû rendelet 2012. január 1-jén, azaz kettõezer-tizenkettõ, január elsején
hatályukat vesztik.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 37/2011. (XII. 13.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem-
és a vagyonadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2011. évi LXXXIV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2011. évi LXXXIV. törvénnyel a Magyar Közlöny 2011. július 4-i, 75. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság és
a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettõs adóztatás
elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, – Budapesten, 2011. február 28. napján aláírt
Egyezmény 30. cikkének (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„Az Egyezmény a ratifikációs okmányok kicserélésének napját követõ 30. napon lép hatályba...”
A ratifikációs okmányok kicserélésének napja: 2011. november 30.
Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2011. december 30.
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A fentiekre tekintettel, összhangban a 2011. évi LXXXIV. törvény 4. §-ának (4) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a jövedelem- és a vagyonadók területén
a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2011. február
28. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2011. évi LXXXIV. törvény 2. és 3. §-ai 2011. december 30-án, azaz
kettõezer-tizenegy, december harmincadikán hatályba lépnek.
Összhangban továbbá a 2011. évi LXXXIV. törvény 4. §-ának (4) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyar
Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésére a jövedelem-,
a hozadéki és vagyonadók területén Budapesten 1977. évi július 18-án aláírt Egyezmény, valamint az annak
kihirdetésérõl rendelkezõ 1979. évi 27. törvényerejû rendelet 2012. január 1-jén, azaz kettõezer-tizenkettõ, január
elsején hatályukat vesztik.

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