
M A G Y A R O R S Z Á G  H I V A T A L O S  L A P J A
2012. január  23., hétfõ

Tar ta lom jegy zék

3/2012. (I. 23.) Korm. 
rendelet

A felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói
normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.)
Korm. rendelet módosításáról 480

2/2012. (I. 23.) VM
rendelet

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti
végrehajtási idõszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.)
VM rendelet módosításáról 484

1009/2012. (I. 23.) Korm. 
határozat

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között,
a közös államhatáron átvezetõ közutak forgalmi jellegérõl szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 493

1010/2012. (I. 23.) Korm. 
határozat

A Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek címrendi
módosításáról 493

1011/2012. (I. 23.) Korm. 
határozat

Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának
megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv végrehajtásához
szükséges kormányzati intézkedésekrõl 494

6/2012. (I. 23.) ME 
határozat

A Magyarország és az Andorrai Fejedelemség között Adóügyi
Információcsere Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 496

7/2012. (I. 23.) ME 
határozat

A Magyarország és a Norvég Királyság között Áfa Visszatérítési Viszonossági
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról 496

8/2012. (I. 23.) ME 
határozat

A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista
Köztársaság, a Maldív Köztársaság, a Szaúd-Arábiai Királyság, az
Egyenlítõi-Guinea-i Köztársaság, valamint az Angolai Köztársaság Kormánya 
közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások létrehozására adott
felhatalmazásról 497

9/2012. (I. 23.) ME 
határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 497

10/2012. (I. 23.) ME 
határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 498

11/2012. (I. 23.) ME 
határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 498

12/2012. (I. 23.) ME 
határozat

Helyettes államtitkár kinevezésérõl 499
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelete
a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ
finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 20. pontjában, az 1. § tekintetében a nemzeti
felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 20. pontjában, a 4. § tekintetében a nemzeti felsõoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben
megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló
50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet alkalmazásában – a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 46. § (3) bekezdésben
meghatározott mérték figyelembevételével – ugyancsak a felsõoktatási intézmények államilag támogatott
hallgatóinak tekintendõ a magyar állami ösztöndíjas illetve a magyar állami részösztöndíjas hallgató.”

2. § Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felsõoktatási törvény 3. számú mellékletében meghatározott számítási alap összege – figyelemmel
a felsõoktatási törvény 163/A. §-ának rendelkezéseire – a 2012-es költségvetési évben 230 000 Ft.”

3. § Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állami felsõoktatási intézmények 2012. évi fenntartói támogatásának meghatározása az elõzõ évi összeg
alapján, bázis jelleggel történik.”

4. § Az R. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A felsõoktatási intézmény a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendõ
hallgatói szerzõdésrõl szóló kormányrendelet 4. § (2) bekezdése szerinti összeget a 2. mellékletben meghatározott
keretek között állapíthatja meg.”

5. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E rendeletnek a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ
finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelettel
megállapított 4. § (3) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 9/A. §-át, 1–2. mellékletét 2012. január 1-jétõl kell alkalmazni.”

6. § Az R. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. § Az R. az e rendelet 2. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki.

8. § E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba. E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléket a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelethez
„1. melléklet az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez

Képzési és tudományos célú normatívák (E Ft/fõ/év)

Megnevezés Képzési normatívák
Tudományos
normatívákSzakok, képzési területek Doktori

Mester képzés
(MA, MSc)

Alapképzés
(BA, BSc)

Osztatlan Egyetemi Fõiskolai

orvos, fogorvos, állatorvos 720 720

gyógyszerész 679 679

építész, építõmûvész 449 449

jogász 299 299

mester tanár 605

mûvészeti, mûvészetközvetítõ 940 518 679 679 518

egészségügyi 605 518 679 518

repülõmérnöki 518 518

agrár, mûszaki,
természet-tudományi, informatika,
sporttudományi, nemzetiségi,
szociális, pszichológia

605 345 449 449 345

gyógypedagógus, konduktor 605 518 518 518

gazdasági, jogi-igazgatási, bölcsész,
társadalomtudományi

405 230 230 210

tanító-óvó 230 210

hitéleti 405 230 323 230 210

teljes munkaidõs oktatók 1300

számított kutatók 1300

minõsített teljes munkaidõs oktatók 1700

fokozatot szerzettek 1300

odaítélt fokozatok 600

államilag támogatott
doktoranduszok

társ.tud. bölcsész, mûvészeti 650 500

term.tud., mûszaki, mûvészeti DLA 975 900

fogyatékossággal élõ hallgatók után
járó kiegészítõ támogatás
normatívája

120

”
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2. melléket a 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelethez

Az egyes képzési területek iránymutató képzési költségkeretei (E Ft/fõ/év)

 Képzési terület/képzési ág

Költségkeretek

alapképzés
mesterképzés

(osztatlan)

-tól -ig -tól -ig

A) ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉS   
 1. AGRÁR    
1  agrár mûszaki 350 500 610 800
2  élelmiszer- és kertészmérnöki 350 500 610 800
3  gazdasági-vidékfejlesztési és informatikus agrár mérnöki 350 500 610 800
4  környezetgazdálkodási és természetvédelemi mérnöki 350 500 610 800
5  mezõgazdasági 350 500 610 800
 2. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY    
6  magyar 230 400 450 600
7  modern filológia 230 400 450 600
8  ókori és keleti filológia 230 400 450 600
9  pedagógia-pszichológia (pszichológia szak nélkül) 230 400 450 600

10  pszichológia szak 450 600 650 800
11  szabad bölcsészet 230 400 450 600
12  történelem 230 400 450 600
 3. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK    

13  közgazdasági 350 500 450 700
14  üzleti 300 700 500 800
 4. INFORMATIKA    

15  informatikai 360 600 650 850
 5. JOGI    

16  igazságügyi, munkajogi 240 400 450 650
 6. MÛSZAKI    

17  mûszaki képzési ágak 350 650 610 800
 7. MÛVÉSZET    

18  mûvészeti képzési ágak 600 1600 700 1900
 8. MÛVÉSZETKÖZVETÍTÉS    

19  mûvészetközvetítés képzési ágak 550 700 – –
 9. ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY    

20  egészségtudományi 500 600 600 800
 10. PEDAGÓGUSKÉPZÉS    

21  gyógypedagógus 500 550 650 750
22  óvodapedagógus, tanító 230 400 – –
23 tanár – – 600 800
 11. SPORTTUDOMÁNY    

24  sport 350 450 610 800
25  testkultúra 350 450 610 800
 12. TÁRSADALOMTUDOMÁNY    

26  politikatudomány 300 600 450 800
27  társadalomismeret 300 600 450 800
28  szociális 300 450 600 800
 13. TERMÉSZETTUDOMÁNY    

29  természettudományi képzési ágak 350 600 610 800
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 Képzési terület/képzési ág

Költségkeretek

alapképzés
mesterképzés

(osztatlan)

-tól -ig -tól -ig

B) OSZTATLAN KÉPZÉS   
 1. AGRÁR    

30  állatorvostudományi  – 2000 2400
31  erdõmérnöki  – 450 500
 5. JOGI    

32  jogász   300 700
 6. MÛSZAKI    

33  építészmérnöki  – 650 800
 7. MÛVÉSZETI    

34  építõmûvész  – – –
35  mûvészeti ágak  – 1000 1900
 9. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY    

36  orvos, fogorvos  – 1900 2700
37  gyógyszerész  – 1500 1600

”
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A vidékfejlesztési miniszter 2/2012. (I. 23.) VM rendelete
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti végrehajtási idõszakokban 
a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet
módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti végrehajtási idõszakokban a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplõ összegekre abban az
esetben nyújtható támogatás, amennyiben a kérelmezõ nevére és címére kiállított számlák, illetve egyéb bizonylatok
teljesítési dátuma – az adott intézkedésre vonatkozó, e rendeletben elõírt eltérõ rendelkezés hiányában – az I. idõszak
tekintetében 2010. szeptember 1-je és 2011. augusztus 31-e, a II. idõszak esetében 2011. szeptember 1-je és
2012. augusztus 31-e, illetve a III. idõszak vonatkozásában 2012. szeptember 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti
idõszakra esik.
(2) Támogatás csak olyan – kifizetési bizonylattal alátámasztott – termékbeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele
alapján fizethetõ ki, amelynek ellenértékét a kérelmezõ megtérítette. Amennyiben a kifizetést átutalással teljesítik,
úgy a pénzügyi tranzakciót egyértelmûen igazoló bizonylat, vagy bankszámlakivonat másolati példányát is csatolni
kell a kérelemhez.”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 2. § (2) bekezdés a) pont aa), ab), ac) alpontja szerinti intézkedések esetében
a) saját személygépkocsi használatakor a közúti gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági, erdészeti és halászati
erõgépek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló 60/1992. (IV. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem
tüntetett típusú személygépkocsi esetén a kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztási
alapnorma-átalány, valamint az állami adóhatóság (a továbbiakban: NAV) által közzétett mindenkori üzemanyagár,
továbbá 9 forint/km általános személygépkocsi normaköltség figyelembevételével útnyilvántartás alapján
meghatározott összeg;
b) saját tehergépkocsi használatakor a kormányrendelet 1. melléklete szerinti alapnorma, az 1. mellékletben fel nem
tüntetett típusú tehergépkocsi esetén az 1/A. melléklet szerinti üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány, valamint
a NAV által közzétett mindenkori üzemanyagár figyelembevételével útnyilvántartás alapján meghatározott összeg
támogatható.”

(3) Az R. 4. §-a a következõ (8)–(11) bekezdésekkel egészül ki:
„(8) A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja, b) pont ba), bb) alpontja, c) pont ca), cb) alpontja, illetve e) pontja szerinti
intézkedések esetében a támogatási jogosultság alapja
a) a megyei kormányhivatalok által – a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek
megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló miniszteri rendelet alapján – az I. idõszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a
között, a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti méhcsaládállomány
száma;
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b) a III. idõszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes
adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás szerinti méhcsaládok 
száma.
(9) A III. idõszakban a méhcsaládok számát tartalmazó adatokat a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal a
mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § (3) bekezdés s) pontja alapján, 2012. október 15-éig az MVH
részére átadja.
(10) A III. idõszakban az adminisztratív ellenõrzés során kizárólag azon adatok vehetõk figyelembe a támogatás
szempontjából, amelyek a TIR nyilvántartásba bejelentésre kerültek és a nyilvántartásban szerepelnek. A kérelemben
megjelölt, de a TIR nyilvántartásban nem szereplõ adatok után támogatás nem vehetõ igénybe.
(11) A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítésért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért
vagy határidõn túli teljesítéséért az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében a kérelem benyújtását megelõzõen, vagy
azzal egyidejûleg regisztrált és méhészeti tevékenységet folytató termelõ (a továbbiakban: méhész-gazdálkodó)
felelõs annak minden jogkövetkezményével együtt.”

2. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelem MVH általi jóváhagyását követõen a jóváhagyott támogatási összeget az MVH a forrás
rendelkezésre állása esetén a határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül a kérelmezõnek az
ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára utalja át.”

3. § (1) Az R. 9. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott méhészeti képzés országos koordinálása esetében a kapcsolódó költségek az alábbi
mértékben támogathatóak:]
„b) a koordinátori tevékenységet végzõ személynek a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében
a külön jogszabály szerint a munkáltató által kötelezõen megtérítendõ összegek, de legfeljebb 30 000 forint/hó:
ba) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos
költségtérítés;
bb) a tartózkodási helyrõl legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történõ haza- és visszautazással kapcsolatos
költségtérítés;”

(2) Az R. 9. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott méhészeti képzés országos koordinálása esetében a kapcsolódó költségek az alábbi
mértékben támogathatóak:]
„c) a feladat végrehajtásához kapcsolódó alábbi utazási költségek esetében legfeljebb összesen 50 000 forint/hó:
ca) saját személygépkocsi használata;
cb) helyközi tömegközlekedéssel történõ utazás költsége;”

(3) Az R. 9. § (5) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott méhészeti képzés országos koordinálása esetében a kapcsolódó költségek az alábbi
mértékben támogathatóak:]
„h) a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök, valamint az egyéb mûszaki eszközök beszerzése
(fényképezõgép, kamera, fényképezõgéphez akkumulátor, akkumulátortöltõ, UPS, GPS, diktafon, headset,
fénymásoló, projektor) és javítása esetében legfeljebb 500 000 forint/év,”

4. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Regionális rendezvény esetében kizárólag a következõ költségek támogathatóak:]
„c) elõadók és tolmácsok utazási költsége:
ca) saját személygépkocsi használata;
cb) saját tehergépkocsi használata;
cc) helyközi tömegközlekedéssel történõ utazás költsége;”

(2) Az R. 11. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Regionális rendezvény esetében kizárólag a következõ költségek támogathatóak:]
„k) rendezvény egészségügyi és rendészeti, hatósági engedélyezési, vagyonvédelmi biztosításának költségei,”
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5. § Az R. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Elméleti ismeretterjesztés támogatása esetében kizárólag a következõ költségek támogathatóak:]
„c) elõadók utazási költsége:
ca) saját személygépkocsi használata;
cb) saját tehergépkocsi használata;
cc) helyközi tömegközlekedéssel történõ utazás költsége;”

6. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nemzetközi rendezvényen való részvétel és kiállítás szervezésének támogatása esetében kizárólag a következõk
támogathatóak:]
„a) legfeljebb harminc fõ utazási költsége legfeljebb 300 000 forint/fõ összegig:
aa) saját személygépkocsi használata;
ab) saját tehergépkocsi használata;
ac) helyközi tömegközlekedéssel történõ utazás költsége;
ad) bérelt busszal történõ utazás költsége;
ae) repülõvel történõ utazás költsége;”

(2) Az R. 13. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nemzetközi rendezvény esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„g) szakmai beszámolót a nemzetközi rendezvényrõl;”

7. § (1) Az R. 14. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) a vezetõ szaktanácsadónak a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön jogszabály szerint
a munkáltató által megtérített összegek, de legfeljebb 30 000 forint/hó:
ca) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos
költségtérítés;
cb) a tartózkodási helyrõl legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történõ haza- és visszautazással kapcsolatos
költségtérítés;”

(2) Az R. 14. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:]
„d) a vezetõ szaktanácsadónak a feladat végrehajtásához kapcsolódó alábbi utazási költségek esetében legfeljebb
összesen 60 000 forint/hó:
da) saját személygépkocsi használata;
db) saját tehergépkocsi használata;
dc) helyközi tömegközlekedéssel történõ utazás költsége;”

(3) Az R. 14. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kapcsolódó költségek az alábbi mértékben támogathatóak:]
„j) a munkavégzéshez szükséges számítástechnikai és irodagépek, valamint az egyéb mûszaki eszközök (antibiotikum
gyorsteszt-szett, refraktométer, fényképezõgép, kamera, fényképezõgéphez akkumulátor, akkumulátortöltõ, UPS,
GPS, diktafon, headset, fénymásoló, projektor) javítása és karbantartására, szükség szerinti pótlására legfeljebb
1 500 000 forint/év;”

8. § Az R. 15. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés esetében kizárólag a következõ költségek támogathatóak:]
„b) a résztvevõk utazási költségeire (az összes utazási költség illetõleg az utazók összlétszámának hányadosa
figyelembevételével számítva) legfeljebb 6 500 forint/fõ összegig:
ba) helyközi tömegközlekedéssel történõ utazás költsége;
bb) bérelt busszal történõ utazás költsége;”
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9. § (1) Az R. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Méz kinyeréséhez szükséges új eszközök beszerzésének támogatását, minden érvényes OMME tagsági viszonnyal
rendelkezõ méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek
a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek
megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló miniszteri rendelet alapján – az I. idõszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a
között, valamint a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;
b) a III. idõszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes
adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás
szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg
mértékéig vehetõ igénybe.
(3) A támogatás új pergetõ, fedelezõgép, illetve mézszivattyú beszerzéséhez vehetõ igénybe.”

(2) Az R. 16. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. idõszakban 2010. június
1-je és szeptember 30-a között, a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti,
a kérelmezõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy
jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegzõ lenyomatának, valamint a kérelmezõ nevének, és az MVH
ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;”

(3) Az R. 16. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„c) a pergetõ, fedelezõgép és mézszivattyú vásárlásáról a kérelmezõ nevére és címére kiállított számla, valamint
az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát; azzal, hogy a számla eredeti példányának
tartalmaznia kell a (3) bekezdés szerinti eszköz megnevezését, valamint e rendelet számának feltüntetésével annak
megjelölését, hogy a számlát a jelen rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be.”

10. § (1) Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása az I–III. idõszakban végrehajtási évenként egy alkalommal
igényelhetõ. A támogatást minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkezõ méhész-gazdálkodó igényelheti,
akinek
a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek
megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló miniszteri rendelet alapján – az I. idõszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a
között, valamint a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;
b) a III. idõszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes
adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás
szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg
mértékéig vehetõ igénybe.”

(2) Az R. 17. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. idõszakban 2010. június
1-je és szeptember 30-a között, a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a
kérelmezõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy
jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegzõ lenyomatának, valamint a kérelmezõ nevének, és az MVH
ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;”

(3) Az R. 17. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„d) a cukor vásárlásáról kiállított számla, valamint az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát.”

(4) Az R. 17. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben az MVH a támogatási kérelmet jóváhagyja, a kérelmezõnek a (4) bekezdés szerinti támogatott
készítmény csomagolóanyagát az I. idõszakban legalább 2011. október 15-éig, a II. idõszakban 2012. október 15-éig,
valamint a III. idõszakban 2013. október 15-éig meg kell õriznie. Ha a kérelmezõ nem õrzi meg a csomagolóanyagot,
akkor a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül. Az intézkedés keretében elszámolt szerek
felhasználását az MVH helyszíni ellenõrzés során a külön jogszabályban elõírt méhegészségügyi nyilvántartás alapján
ellenõrizheti.”
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11. § (1) Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A higiénikus aljdeszka alkalmazásának támogatása az I–III. idõszakban egy alkalommal igényelhetõ, ha a
kérelmezõ a benyújtást megelõzõ öt végrehajtási évben támogatást higiénikus aljdeszka beszerzésére nem vett
igénybe. A támogatást minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkezõ méhész-gazdálkodó igényelheti,
akinek
a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek
megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló miniszteri rendelet alapján – az I. idõszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a
között, valamint a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;
b) a III. idõszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes
adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás
szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg
mértékéig vehetõ igénybe.”

(2) Az R. 18. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„a) higiénikus aljdeszka vásárlása esetén:
aa) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. idõszakban 2010. június
1-je és szeptember 30-a között, a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti,
a kérelmezõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról, azzal, hogy az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes
hatósági vagy jogosult állatorvos nevének, aláírásának, és körbélyegzõ lenyomatának, valamint a kérelmezõ nevének,
és az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;
ab) a kérelmezõ érvényes OMME tagságáról szóló igazolást;
ac) a higiénikus aljdeszka vásárlásáról a kérelmezõ nevére és címére kiállított számla, valamint az ellenérték
megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy a számla csak abban az esetben fogadható el,
amennyiben a termék megnevezéseként higiénikus aljdeszka van feltüntetve;”

12. § (1) Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatását a
kaptárazonosító rendszer mûködtetése, valamint az operátori tevékenység tekintetében az OMME, a keretek
megjelölésére alkalmas, az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott RFID-chipek vásárlása esetén
pedig minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkezõ méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek
a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek
megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló miniszteri rendelet alapján – az I. idõszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a
között, valamint a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;
b) a III. idõszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes
adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás
szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg
mértékéig vehetõ igénybe.”

(2) Az R. 19. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kaptárazonosító rendszer mûködtetése, valamint az operátori tevékenység esetében kizárólag a következõ költségek
támogathatóak:]
„b) az operátori tevékenységet végzõ személynek a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében a külön
jogszabály szerint a munkáltató által kötelezõen megtérítendõ összegek, de legfeljebb 10 000 forint/hó:
ba) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos
költségtérítés;
bb) a tartózkodási helyrõl legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történõ haza- és visszautazással kapcsolatos
költségtérítés;”
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(3) Az R. 19. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kaptárazonosító rendszer mûködtetése, valamint az operátori tevékenység esetében kizárólag a következõ költségek
támogathatóak:]
„e) az informatikusnak a munkáltató által fizetett munkába járási költsége esetében külön jogszabály szerint a
munkáltató által kötelezõen megtérítendõ összegek, de legfeljebb 10 000 forint/hó:
ea) a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi munkába járással kapcsolatos
költségtérítés;
eb) a tartózkodási helyrõl legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történõ haza- és visszautazással kapcsolatos
költségtérítés;”

(4) Az R. 19. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kaptárazonosító rendszer mûködtetése, valamint az operátori tevékenység esetén benyújtandó támogatási kérelemhez
csatolni kell:]
„c) az operátor, vagy az informatikus tömegközlekedéssel történõ munkába járással kapcsolatos költségek, valamint a
feladat végrehajtásához kapcsolódó utazási költségek elszámolásához a bérlet, vagy jegy másolati példányát, és a
bérlet átvételét az operátor, vagy az informatikus aláírásával igazoló dokumentumot, továbbá a kérelmezõ nevére és
címére kiállított számla, valamint annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat másolati példányát, továbbá
az útiköltség elszámolást a helyközi tömegközlekedéssel történõ utazáshoz;”

(5) Az R. 19. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (7) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. idõszakban 2010. június
1-je és szeptember 30-a között, a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, a
kérelmezõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy
jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegzõ lenyomatának, valamint a kérelmezõ nevének, és az MVH
ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;”

13. § (1) Az R. 20. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatását minden érvényes OMME tagsági viszonnyal
rendelkezõ méhész-gazdálkodó igényelheti, akinek
a) a megyei kormányhivatal által – a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek
megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló miniszteri rendelet alapján – az I. idõszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a
között, valamint a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése;
b) a III. idõszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes
adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás
szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg
mértékéig vehetõ igénybe.
(3) A (4) bekezdés szerinti pótkocsira vagy legalább differenciálzárral ellátott kisméretû, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú
teherautóra, emelõhátfalakra és méhek tartására szolgáló új építésû konténerre vonatkozó támogatást a legalább
30 méhcsaláddal rendelkezõ méhész igényelheti. A differenciálzárral ellátott és legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú
teherautóra, teherautóra szerelhetõ darukra, terepjáró villástargoncára, önjáró rakodógépre vonatkozó támogatást
a legalább 80 méhcsaláddal rendelkezõ méhész igényelheti.
(4) A támogatás
a) kaptárak szállítására kialakított, a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
(a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2. § (9) bekezdés h) pontja szerinti pótkocsi;
b) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés d) pontja szerinti legalább differenciálzárral ellátott kisméretû legfeljebb
3,5 tonna összsúlyú teherautó;
c) a KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdés e) pontja szerinti differenciálzárral ellátott legfeljebb 7,5 tonna összsúlyú
teherautó;
d) teherautóra szerelhetõ daru;
e) emelõhátfal;
f) terepjáró villástargonca;
g) önjáró rakodógép;
h) benzines szívó-fúvógép;
i) benzinmotoros fûkasza/bozótvágó;
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j) legfeljebb 3 kW elektromos teljesítményû aggregátor/robbanómotorral meghajtott áramfejlesztõ;
k) csörlõ;
l) kézi hidraulikus emelõ (béka);
m) méhek tartására szolgáló új építésû konténer;
n) elektronikus táv-kaptármérleg;
o) robbanómotoros szivattyú és
p) méhes vagyonvédelmi rendszer eszközcsoportokba tartozó új eszközök beszerzéséhez vehetõ igénybe.”

(2) Az R. 20. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A támogatás mértéke kérelmenként az elszámolható költség – így a beszerzési ár, valamint pótkocsi, emelõhátfal
és teherautó esetében a NAV gépjármû vagyonszerzési illetéke, a Magyar Államkincstár forgalmi engedély és
törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítõ címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a Nemzeti
Közlekedési Hatóság által elvégzett mûszaki vizsga díja – ötven százaléka, de pótkocsi, emelõhátfal, méhek tartására
alkalmas új építésû konténer esetében legfeljebb 1200 euró, teherautónként, darunként, villástargoncánként, önjáró
rakodógépenként legfeljebb 2000 euró, aggregátor és benzines szívó-fúvógép, benzinmotoros fûkasza/bozótvágó,
csörlõ, kézi hidraulikus emelõ (béka), elektronikus táv-kaptármérleg, robbanómotoros szivattyú, méhes
vagyonvédelmi rendszer esetében legfeljebb 200 euró.”

(3) Az R. 20. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. idõszakban 2010. június
1-je és szeptember 30-a között, a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti,
a kérelmezõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy
jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegzõ lenyomatának, valamint a kérelmezõ nevének, és az MVH
ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;”

(4) Az R. 20. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„c) a (4) bekezdés szerinti berendezés vásárlásáról
ca) a kérelmezõ nevére és címére kiállított számla másolati példányát, amelynek tartalmaznia kell a (4) bekezdés
szerinti eszköz megnevezését, a teherautó és pótkocsi vásárlása esetében az alvázszámot, azzal, hogy a számla eredeti
példányának tartalmaznia kell e rendelet számának feltüntetésével annak megjelölését, hogy a számlát a jelen
rendelet szerinti támogatás igénybevétele céljából nyújtják be, valamint
cb) az ellenérték megtérítését igazoló bizonylat másolati példányát, azzal, hogy a NAV gépjármû vagyonszerzési
illetéke, a Magyar Államkincstár forgalmi engedély és törzskönyv kiadási díja, a rendszámtábla és az azt érvényesítõ
címke igazgatási szolgáltatási díja, valamint a mûszaki vizsga díja tekintetében a számla, illetve az ellenérték
megtérítését igazoló bizonylat egyikének benyújtása is elegendõ;”

14. § (1) Az R. 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatás a közforgalomban lévõ mézek mintavételezéséhez, vizsgálatához,
azok eredményének közzétételéhez vehetõ igénybe. Az OMME az eredményeket legkésõbb az utolsó támogatási
kérelem benyújtásával egyidejûleg köteles a honlapján és a szakmai kiadványban közzétenni. A támogatás
keretösszege az I–III. idõszakban legfeljebb 75 000 euró/végrehajtási év.
(2) A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének támogatást az OMME igényelheti.”

(2) Az R. 21. § (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„c) az OMME-val – a méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzése tárgyában – kötött vállalkozói szerzõdés másolati
példányát;”

15. § (1) Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A méhcsaládok száma szintentartásának támogatását minden érvényes OMME tagsági viszonnyal rendelkezõ
méhész-gazdálkodó igényelheti, aki a Magyar Méhtenyésztõk Országos Egyesülete (a továbbiakban MMOE) tagjától
minõsített törzscsaládtól származó párzott, petézõ méhanyát, párzatlan méhanyát, anyabölcsõt vásárol az
(1) bekezdésben meghatározott keretösszeg mértékéig.”
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(2) Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatás az I–III. idõszakban végrehajtási évenként legfeljebb egy alkalommal a megyei kormányhivatal által
– a méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes betegségeinek megelõzésérõl és leküzdésérõl szóló
miniszteri rendelet alapján – az I. idõszakban 2010. június 1-je és szeptember 30-a között, valamint a II. idõszakban
2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése; a III. idõszakban 2012. szeptember 30-i fordulónapra
vonatkozóan a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló
miniszteri rendeletben foglalt TIR nyilvántartás szerinti méhcsaládállomány
a) legfeljebb ötven százaléknak megfelelõ számú párzott méhanyára,
b) legfeljebb ötven százaléknak megfelelõ számú párzatlan méhanyára,
c) legfeljebb ötven százaléknak megfelelõ számú anyabölcsõre, vagy
d) ezeknek tetszõleges kombinációjára – az a)–c) pontok feltételeinek figyelembe vételével –, de legfeljebb a
nyilvántartás szerinti méhcsaládállomány mértékéig
vehetõ igénybe.”

(3) Az 22. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos igazolását az I. idõszakban 2010. június
1-je és szeptember 30-a között, a II. idõszakban 2011. június 1-je és szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti,
a kérelmezõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról; az igazoláson szerepelnie kell legalább az illetékes hatósági vagy
jogosult állatorvos nevének, aláírásának és körbélyegzõ lenyomatának, valamint a kérelmezõ nevének, és az MVH
ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített címének;”

16. § (1) Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatását az OMME igényelheti.”

(2) A R. 24. § (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Monitoring vizsgálat elvégzése esetében kizárólag a következõ költségek támogathatóak:
a) fiasításos lép, viasz, mûlép, méhhulla, élõ méhek, kultúrnövények, talaj- és vízminták, virágpor, kaptárból kivett
nyersméz, lépesméz, cukorlepény, valamint méhkenyér laboratóriumi vizsgálatának költsége az (1) bekezdésében
felsoroltak szerint;
b) atkaölõ szerek hatóanyag koncentrációjának vizsgálati költsége;
c) a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat koordinálására, az OMME-val e tevékenységre kötött 
vállalkozói szerzõdés szerint kiállított számla alapján, legfeljebb évi 400 000 forint;
d) hazai hatósági mintavételezés és hazai hatósági vizsgálat alapján készült szakvélemények készítésének költsége.”

(3) Az R. 24. § (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Monitoring vizsgálat elvégzése esetén benyújtandó támogatási kérelemhez csatolni kell:]
„b) az OMME-val – a méhegészségügyi és környezetterhelési monitoringvizsgálat koordinálása tárgyában – kötött
vállalkozói szerzõdés másolati példányát;”

17. § Az R.
a) 9. § (6) bekezdés d) pontjában a „tömegközlekedéssel” szövegrészek helyébe a „helyközi tömegközlekedéssel”,
b) 12. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „tömegközlekedéssel” szövegrész helyébe a „helyközi

tömegközlekedéssel”,
c) 12. § (2) bekezdés e) pontjában az „eredeti példányát” szövegrész helyébe az „egy példányát”,
d) 13. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „tömegközlekedéssel” szövegrészek helyébe a „helyközi

tömegközlekedéssel”,
e) 13. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „menetlevéllel alátámasztott útnyilvántartást” szövegrész helyébe

a „menetlevelet”,
f) a 14. § (5) bekezdés d) pontjában a „tömegközlekedéssel” szövegrészek helyébe a „helyközi tömegközlekedéssel”,
g) 14. § (5) bekezdés d) pontjában az „az ellenérték megtérítését” szövegrész helyében a „pénzügyi teljesítését”,
h) 15. § (7) bekezdés a) pontjában az „a bérkifizetési lista” szövegrész helyébe a „megbízási szerzõdés alapján

kifizetett díjak esetében a bérkifizetési lista”,
i) 15. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „tömegközlekedéssel” szövegrészek helyébe a „helyközi

tömegközlekedéssel”,
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j) a 15. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „menetlevéllel alátámasztott útnyilvántartást” szövegrész helyébe a 
„menetlevelet”,

k) 15. § (8) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe a „valamint megbízási szerzõdéssel történõ munkavégzés
esetén”,

l) 17. § (1) és (3) bekezdésében a „répacukor” szövegrészek helyébe a „cukor”,
m) 19. § (3) bekezdésében az „így különösen telefonköltség, irodabérlet, internetes honlap fenntartásának költségei”

szövegrész helyébe a „különösen telefonköltség”,
n) 21. § (4) bekezdés h) pontjában a „szakmai folyóiratot” szövegrész helyébe a „szakmai kiadványt”,
o) 24. § (1) bekezdésében az „a szakmai lapban” szövegrész helyébe az „ingyenes szakmai kiadványban”, valamint
p) 24. § (6) bekezdés d) pontjában a „szakmai folyóiratot” szövegrész helyébe a „szakmai kiadványt”, valamint
q) Mellékletének II. rész 2.1. pontjában a „répacukor” szövegrészek helyébe a „cukor”
szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az R.
a) 9. § (9) bekezdés c) pontja,
b) 10. § (5) bekezdése,
c) 14. § (4) bekezdés k) pontja, valamint
d) 15. § (5) bekezdése.

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

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

A Kormány 1009/2012. (I. 23.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron
átvezetõ közutak forgalmi jellegérõl szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezetõ közutak
forgalmi jellegérõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

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

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének 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 nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

   Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A  Kormány 1010/2012. (I. 23.) Korm. határozata
a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek címrendi módosításáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. melléklet,
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 11. Információs Hivatal cím besorolását a Kvt. 1. melléklet, XVIII. Külügyminisztérium
fejezet, 4. Információs Hivatal címre változtatja;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter
külügyminiszter

Határidõ: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2012. január 1-jei határnappal
a címrendi változás átvezetését, egyidejûleg az átrendezés idõpontjáig végrehajtott évközi elõirányzat
módosításokat, valamint a teljesítési adatok, a kötelezettségvállalások és a kapcsolódó elõirányzat-maradványok
átrendezését hajtsa végre.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter 
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1011/2012. (I. 23.) Korm. határozata
Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 
2014-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekrõl

A Kormány a fogyasztóvédelem továbbfejlesztését kiemelten fontos kérdésnek tartva elfogadta Magyarország IV. középtávú
fogyasztóvédelmi politikáját, valamint az annak megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladattervet, és annak végrehajtására
elrendeli a következõeket:

1. A fogyasztóvédelem állami intézményrendszerének fejlesztése
1.1. A hatósági jogalkalmazás tekintetében, a jogkövetõ magatartást preventív és alternatív eszközökkel is elõ kell

mozdítani. A vállalkozásokra vonatkozó fogyasztóbarát embléma feltételrendszerének kidolgozása és
bevezetése.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. december 31.

1.2. A vállalkozások jogkövetõ magatartásának ösztönzése érdekében a pozitív lista rendszerének továbbfejlesztése.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. június 30.

1.3. Kiszámítható és átlátható jogalkalmazás, arányos és következetes szankcionálási gyakorlat bevezetése
a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásai során.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos

1.4. Kiemelt célkitûzés a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme, amelyet korszerû, EU konform 
piacfelügyeleti rendszerben, az állami fogyasztóvédelmi intézményrendszer fenntartásával és fejlesztésével kell
biztosítani. Meg kell vizsgálni a termékek egységes piacfelügyeleti szabályozására vonatkozó törvény
megalkotásának a szükségességét.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. június 30.

1.5. A nem élelmiszer fogyasztási cikkeket ellenõrzõ fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatóságok hatásköreinek
átvilágítása, a hatósági ellenõrzések átfedéseinek megszüntetése, költséghatékony rendszer kidolgozása.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.
1.6. A tudatos fogyasztóvá válás elõsegítése a gyermekkorúak, a tanköteles korúak körében kiemelt feladat. Ennek

érdekében szükséges a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatása gyakorlati tapasztalatainak megvizsgálása.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.
1.7. A 18. életévüket be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés fokozott

ellenõrzése, a vállalkozások jogkövetõ magatartásának az ösztönzése. Az idõskorúak és fogyatékossággal élõk
fokozott védelmét szolgáló jogszabályok érvényesülésének a vizsgálata, továbbá az e célkitûzés érdekében
szükséges jogszabályok kidolgozása.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos

1.8. Fogyasztóvédelmi elõírások bevezetése, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörének biztosítása
a közszolgáltatások azon területei (víziközmû szolgáltatás, hulladékkezelési közszolgáltatás) körében, ahol
nincsenek kellõen kidolgozott fogyasztóvédelmi elõírások.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. december 31.
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1.9. Célzott kampányokkal erõsíteni kell a fogyasztók bizalmát az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal
kapcsolatban. 
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos

1.10. A tényleges és hatékony fogyasztói érdekérvényesítéshez a közérdekû keresetek alapvetõ szabályainak
a módosítása szükséges.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. június 30.

2. A békéltetõ testületek szerepének erõsítése
2.1. A békéltetõ testületek feladatainak az áttekintése, a békéltetõ testületek tanácsadási tevékenysége jogszabályi

alapjainak a megvizsgálása.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. június 30.

2.2. Meg kell teremteni a lehetõséget a békéltetõ testületi eljárásban együtt nem mûködõ vállalkozásokkal szembeni
szigorú hatósági fellépéshez.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: 2012. december 31.

2.3. Az együtt nem mûködõ vállalkozásokról vezetett országosan egységes és nyilvános lista ismertségének növelése.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos

2.4. A békéltetõ testületek ismertségének növelése, ennek érdekében célzott kampányok lefolytatása.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos

3. A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil szervezetek
3.1. Az állami támogatási rendszerek hatékony felhasználásához a fogyasztóvédelem területére vonatkozó pályázati

rendszer átdolgozása, figyelembe véve a szakmaiság és az önkéntesség elvét. A pályázati támogatásoknak
a tényleges tevékenységet ellátó, a fogyasztókat szolgáló, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil
szervezetekhez kell eljutniuk.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

3.2. A megfelelõ szakmaisággal és akkreditációval rendelkezõ fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil szervezetek
szerepének növelése a fiatalok oktatásában és képzésében.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: folyamatos
3.3. A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil szervezetek közremûködésével célzott kampányok indítása, amelyek 

elemei mind az átlagfogyasztók, mind a veszélyeztetett és kiszolgáltatott fogyasztói rétegek számára
hozzáférhetõek.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos

3.4. A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó civil szervezetek közremûködésével az Interneten elérhetõ online
fogyasztóvédelmi magazinok indítása, a fogyasztók széles körének tájékoztatására.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. december 31.

4. Hatályát veszti a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007–2010 közötti idõszakra szóló
cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekrõl szóló 1033/2007. (V. 23.) Korm. határozat.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 6/2012. (I. 23.) ME határozata
a Magyarország és az Andorrai Fejedelemség között Adóügyi Információcsere Egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyarország és az Andorrai Fejedelemség között Adóügyi Információcsere Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje; 

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen az
Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök

A miniszterelnök 7/2012. (I. 23.) ME határozata
a Magyarország és a Norvég Királyság között Áfa Visszatérítési Viszonossági Megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek Magyarország és a Norvég Királyság között Áfa Visszatérítési Viszonossági Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje; 

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követõen
a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök
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A miniszterelnök 8/2012. (I. 23.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság, 
a Maldív Köztársaság, a Szaúd-Arábiai Királyság, az Egyenlítõi-Guinea-i Köztársaság, 
valamint az Angolai Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság, a Maldív Köztársaság,
a Szaúd-Arábiai Királyság, az Egyenlítõi-Guinea-i Köztársaság, valamint az Angolai Köztársaság Kormánya közötti
kétoldalú légiközlekedési megállapodások (a továbbiakban: megállapodások) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt 
vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodások létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;

5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodások létrehozását követõen
a megállapodások végleges szövegeinek megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok tervezeteit
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök

A miniszterelnök 9/2012. (I. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy 

dr. Dux Lászlónak, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a kormánytisztviselõk
jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 50. § (1) bekezdése alapján történõ lemondására tekintettel 

– 2012. január 28-ai hatállyal –

megszûnt.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 10/2012. (I. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy

dr. Pálffy Ilonának, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a kormánytisztviselõk
jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény 50. § (1) bekezdése alapján történõ lemondására tekintettel

– 2012. január 15-ei hatállyal –

megszûnt.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 11/2012. (I. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy 

dr. Zombor Ferencnek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása
a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 49. § (2) bekezdése a) pontja alapján történõ
áthelyezésére tekintettel

– 2011. december 31-ei hatállyal – 

megszûnt.  

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 12/2012. (I. 23.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a vidékfejlesztési miniszter
javaslatára

ifj. Zlinszky Jánost

a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává 

– 2012. január 16-ai hatállyal – 

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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