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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 23/2012. (III. 19.) VM rendelete
a szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004.
(IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi

LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM

rendelet (a továbbiakban: R.) 50. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 2 kilogrammot meghaladó tömegû vetõmagvak harmadik országból történõ importja esetén az importáló az MgSzH

részére köteles a beszállított vetõmagtételrõl az alábbi adatokat, valamint dokumentumokat szolgáltatni:]

„j) kukorica, szója és repce esetén – a 49. § (3) bekezdés a) pont 3. alpontja szerint a vetõmag-minõsítés tekintetében

egyenlõsített harmadik országból származó vetõmagtétel kivételével – a géntechnológiával módosított szervezettõl

való mentességre (a továbbiakban: GMO mentesség) vonatkozó akkreditált laboratóriumi mérési jegyzõkönyvet.”

2. § Az R. IV. fejezete a következõ 50/B. §-sal egészül ki:

„50/B. § (1) Minden, az Európai Unió más tagállamából, valamint a 49. § (3) bekezdés a) pont 3. alpontja szerint a

vetõmag-minõsítés tekintetében egyenlõsített harmadik országból származó kukorica, szója és repce vetõmagtétel

esetén a vetõmagtételt Magyarországon elsõ alkalommal forgalomba hozónak a szántóföldi növényfajok

vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról szóló

23/2012. (III. 19.) VM rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépésétõl számított két évig a vetõmagtétel

beérkezését követõen haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül írásban tájékoztatnia kell az MgSzH-t a

vetõmagtétel beszállításának tényérõl, valamint mennyiségérõl. A bejelentõ a tétel GMO mentességének igazolására

a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot teheti.

(2) Az MgSzH az (1) bekezdés szerint bejelentett vetõmagtételek GMO mentességét kockázatértékelés alapján

vizsgálja. Az MgSzH-nak a bejelentést követõen legkésõbb 5 napon belül jeleznie kell a vizsgálati szándékát. A

vizsgálati szándék jelzésétõl számított 5 napon belül az MgSzH-nak, illetve a megyei kormányhivatal növény- és

talajvédelmi igazgatóságának a vetõmagtételbõl mintát kell vennie. Az MgSzH-nak a vizsgálati eredményt a

mintavételtõl számított 30 napon belül a bejelentõ rendelkezésére kell bocsátania. A vetõmagtétel forgalmazása a

vetõmagtétel vizsgálati eredményétõl függõen kezdhetõ meg.

(3) A Magyarországon elõállított vetõmagtételek esetén a fémzároltató a MódR. hatálybalépésétõl számított két évig a

fémzárolás kezdeményezésekor mellékelheti a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot. Az MgSzH, illetve a fémzárolás

helye szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága kockázatértékelés alapján a

fémzárolás alkalmával mintát vehet az adott vetõmagtételbõl a GMO mentesség MgSzH által történõ vizsgálatára. Az

eljárásra a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti két éves bejelentési idõszak alatt vagy ezt követõen az MgSzH a forgalomba

hozott vetõmagtételrõl megállapítja, hogy géntechnológiával módosított szervezetbõl áll vagy ilyet tartalmaz, a

Magyarországon elsõ alkalommal forgalomba hozónak a vizsgálati eredményrõl való tájékoztatás kézhezvételétõl

számított további két éven keresztül be kell jelentenie az általa forgalomba hozni kívánt vetõmagtételt az (1) bekezdés

szerint.

(5) Amennyiben az MgSzH laboratóriumi vizsgálati eredménye eltér az (1) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban

foglaltaktól, az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága az 54. §-ban

foglaltak szerint jár el. A zárolt tétel nem forgalmazható. A zárolt vetõmagot a birtokosának az MgSzH, illetve az

illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága által meghatározott módon meg kell

semmisítenie.”
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3. § Az R. a következõ V/A. fejezettel egészül ki:

„V/A. FEJEZET

GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT SZERVEZETTEL SZENNYEZETT VETÕMAGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

52/A. § (1) Géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett vetõmagot vagy szaporítóanyagot (a továbbiakban

együtt: szennyezett vetõmag) Magyarország területén tilos

a) forgalomba hozni, illetve

b) termesztésbe bocsátani.

(2) A magyarországi elõállítású vetõmag esetén annak elõállítója, más esetben az elsõ magyarországi forgalomba

hozója felel annak géntechnológiával módosított szervezettel történõ szennyezéstõl való mentességéért.

52/B. § (1) A szennyezett vetõmagot tartalmazó tételt annak birtokosa – a szennyezésrõl történõ tudomásszerzést

követõen haladéktalanul – köteles elkülöníteni, továbbá a szennyezés tényérõl nyomon követhetõ módon értesíteni a

forgalmazói láncban elõtte, illetve utána következõ személyt, valamint mindezekrõl tájékoztatni az MgSzH-t.

(2) Az (1) bekezdés szerint értesített személy az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles eljárni.

52/C. § (1) Az MgSzH a szennyezett vetõmag tekintetében az 54. §-ban foglaltak szerint jár el. Szennyezett vetõmag

köztermesztésbe bocsátása esetén az MgSzH az érintett kultúra, valamint az általa meghatározásra kerülõ pufferzónán

belül található ivarilag kompatibilis növényfajt tartalmazó növényi kultúra zárolását rendeli el. A zárolt kultúra nem

takarítható be.

(2) A zárolt vetõmagot a birtokosának, illetve növényi kultúrát a földhasználónak meg kell semmisítenie oly módon,

hogy a szennyezés ne terjedhessen tovább.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak elmaradása esetén az MgSzH a kötelezett költségére végezteti el a megsemmisítést,

amelyet a kötelezett köteles eltûrni.”

4. § Az R. 59. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ez a rendelet a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetõburgonya

egyenértékûségére vonatkozó határozatok idõbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett,

a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidõ tekintetében történõ módosításáról szóló, 2011. december 7-i

2011/820/EU bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja.”

5. § Az R. e rendelet melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban levõ eljárásokban is

alkalmazni kell.

7. § (1) Ez a rendelet a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetõburgonya egyenértékûségére

vonatkozó határozatok idõbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében

megállapított határidõ tekintetében történõ módosításáról szóló, 2011. december 7-i 2011/820/EU bizottsági

végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) A rendeletnek a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az információs

társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelve szerinti bejelentése megtörtént.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 23/2012. (III. 19.) VM rendelethez

„6. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez

GMO mentességre vonatkozó nyilatkozat

A .............................................................................................................. (cégnév, székhely címe, telefonszám, e-mail, fax) igazolja,

hogy a szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)

FVM rendelet

50/B. § (1) bekezdése

50/B. § (3) bekezdése*

szerinti, .................................. fémzárszámú/fémzárolásra bejelentett**, ........................... mennyiségû kukorica/repce/szója**

vetõmagtétel nem tartalmaz olyan természetes szervezetet, illetve nem áll olyan természetes szervezetbõl, amelyben

a génállomány géntechnológiai módosítás által változott meg, ideértve ennek a szervezetnek a módosítás

következtében kialakult tulajdonságot továbbvivõ utódait is.

Kelt: ............................................................ (hely), ................................................................................. (év/hónap/nap)

* A megfelelõ x-szel jelölendõ.

** A megfelelõ szöveget aláhúzással kell jelölni.

....................................................................

aláírás”

A vidékfejlesztési miniszter 24/2012. (III. 19.) VM rendelete
a földalatti gombák gyûjtésérõl

Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 24. pontjában, a 10. § (1)

és (2) bekezdése vonatkozásában a 112. § (2) bekezdés 9. pontjában, a 10. § (3) bekezdése vonatkozásában a 112. § (4) bekezdés

2. pontjában, az 1. § vonatkozásában az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés

41. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c), e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következõket rendelem el:

1. § (1) Földalatti gombát (a továbbiakban: trifla) csak az a személy gyûjthet, aki

a) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szervezésében tartott, a trifla gyûjtésére

vonatkozó hatósági jellegû képzést eredményesen elvégezte,

b) vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerzõdõ államában azzal egyenértékû képesítést szerzett.

(2) A képzés fõbb témakörei:

a) a földalatti gombák – beleértve a védett földalatti gombafajok – ismerete,

b) a gazdanövények, élõhelyek ismerete,

c) a gyûjtés szabályai,

d) a kutyával történõ gyûjtés szabályai,

e) forgalmazás, ellenõrzés.
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(3) A képzést eredményesen elvégzõk számára a képzés szervezõje tanúsítványt állít ki.

2. § (1) A trifla gyûjtése az erdõgazdálkodó által a gyûjtõ részére kiállított elõzetes írásbeli engedély alapján végezhetõ, amely

visszavonásig érvényes.

(2) Az engedélyt az erdõgazdálkodónak vissza kell vonnia, ha a gyûjtõ részérõl a rendeletben vagy az engedélyben

meghatározott gyûjtési feltételektõl való eltérést tapasztal.

(3) Az erdõgazdálkodó a gyûjthetõ trifla mennyiségét és az engedély idõbeli hatályát az írásbeli engedélyben

meghatározhatja.

(4) Az engedélyt a gyûjtõ a triflagyûjtés során mindig köteles magánál tartani.

(5) Az erdõgazdálkodó kizárólag a 7. § szerinti gyûjtési naplóval rendelkezõ személy részére adhat engedélyt.

(6) A magántulajdonban lévõ erdõ tulajdonosa saját erdejében, és az erdõgazdálkodó azon a magántulajdonban lévõ

erdõben, ahol õ az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdõgazdálkodó, 20 dkg/nap vagy 3 db trifla/nap

mennyiséget meg nem haladó gyûjtés esetén, ha azt kereskedelmi forgalomba nem hozza, mentesül az 1. §-ban,

a 4. §-ban, valamint a 7. és 8. §-ban elõírt kötelezettségek alól.

3. § (1) A gyûjthetõ trifla fajokat és azok gyûjtési idejét a melléklet tartalmazza.

(2) A mellékletben nem szereplõ trifla fajok csak a rendszertani, az elterjedési, és az ökológiai sajátosságok kutatása

céljából – az erdõgazdálkodói engedélyen felül – az erdészeti hatóság külön engedélyével gyûjthetõk.

(3) A kutatási célú gyûjtésre vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás során az erdészeti hatóság kikérheti megfelelõ

szakmai ismeretekkel rendelkezõ szakmai szervezet véleményét.

(4) A kutatási célú gyûjtést az erdészeti hatóság a szakmai szervezet véleményének figyelembevételével – ha azt a kutatás

célja indokolttá teszi – a 4. § és a 6. § c), e) és f) pontjában szabályozott gyûjtési módoktól eltérõen is engedélyezheti.

(5) Ha a melléklet szerinti fajokat a gyûjtési idõn kívül, valamint a mellékletben nem szereplõ fajokat a (2) bekezdésben

elõírt engedéllyel nem rendelkezõ személy találja meg, azokat fellelésük helyén a lehetõ legkisebb talajbolygatással

vissza kell temetni.

4. § (1) Triflát gyûjteni kizárólag a szervezeti és mûködési szabályzat szerint trifla gyûjtéssel foglalkozó szervezetek által

tartott, a triflagyûjtésrõl szóló képzésen igazoltan részt vett és azon alkalmassági vizsgát teljesített kutyával

(a továbbiakban: triflakeresõ kutya), a triflakeresõ kutyát alkalmazó felelõsségére lehet.

(2) Az (1) bekezdésben elõírt vizsga alól mentesül az a triflakeresõ kutya, amely rendelkezik a rendelet hatálybalépése

elõtt kutyák részére szervezett triflagyûjtésrõl szóló képzés elvégzésérõl szóló okirattal, vagy az Európai Gazdasági

Térség valamely szerzõdõ államában azzal egyenértékû alkalmassági vizsgáról szóló okirattal.

(3) A gyûjtõnek a trifla gyûjtés idõpontját a vadászatra jogosultnak – amennyiben az nem azonos az erdõgazdálkodóval –

be kell jelentenie.

5. § (1) A triflakeresõ kutya egyedi azonosításáról a triflakeresõ kutya tulajdonosa a külön jogszabály szerinti elektronikus

azonosítóval (a továbbiakban: transzponder) köteles gondoskodni.

(2) Egy gyûjtõ egyidejûleg legfeljebb két triflakeresõ kutyával gyûjthet, amelyeket köteles az állat egészségét és

biztonságát nem veszélyeztetõ, jól látható megkülönböztetõ jelzéssel ellátni.

(3) A gyûjtõ a 4. § (1) bekezdése szerinti képzésen való részvételt és az alkalmassági vizsgát tanúsító, vagy a 4. § (2)

bekezdés szerinti okiratot, valamint a transzponder beültetését igazoló okiratot a trifla gyûjtése során köteles magánál

tartani.

(4) A trifla felszedését a triflakeresõ kutya által megjelölt ponton az erdõtalaj és a gomba micéliumok kiszáradás elleni

védelmének figyelembe vételével kell végrehajtani, a célnak megfelelõ legfeljebb 5 cm élszélességû eszköz

segítségével.

6. § A trifla gyûjtése során az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben

(a továbbiakban: Evt.) megfogalmazottak figyelembevételével tilos:

a) az ásás, kapálás, gereblyézés;

b) a növények gyökérzetének indokolatlan károsítása;

c) az éretlen gomba gyûjtése;

d) a trifla fészket betemetetlenül hagyni, vagy azt nem az ott kitermelt talajjal betemetni;

e) a trifla keresése és gyûjtése napnyugta és napkelte közötti idõszakban;
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f) a mellékletben meghatározottakon kívüli triflafajok gyûjtése, valamint a mellékletben meghatározott gyûjtési

idõn kívüli gyûjtés;

g) a trifla felszedése 5 cm-nél nagyobb élszélességû eszközzel.

7. § (1) A gyûjtõ köteles a gyûjtésrõl gyûjtési naplót vezetni.

(2) A gyûjtési napló az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a gyûjtõ neve és lakcíme;

b) az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerinti képesítést igazoló okirat száma, az okirat megszerzésének ideje, és

helye;

c) a gyûjtési terület erdõgazdálkodójának erdõgazdálkodói kódja;

d) a gyûjtött gomba faja, mennyisége (grammban), a gyûjtés ideje (év, hónap, nap).

(3) Az elsõ gyûjtési naplót az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés elvégzésekor a gyûjtõ a NÉBIH -tõl kapja meg.

(4) Az elsõ gyûjtési naplót az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzést igazoló okirat bemutatásával – a gyûjtõ kérelmére

– a NÉBIH állítja ki.

8. § (1) Ha a gyûjtési napló betelik vagy megsemmisül, további napló a NÉBIH -tõl igényelhetõ.

(2) A NÉBIH az új napló kiadásakor a régi naplót érvénytelenítése után a gyûjtõnek visszaadja.

(3) A gyûjtési napló 7. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatait a gyûjtõnek a gyûjtés befejezésekor, a gyûjtés helyszínének

elhagyása elõtt kell kitölteni.

(4) A gyûjtõ a gyûjtési naplót az erdõgazdálkodó kérésére köteles bemutatni.

(5) Az Evt. 108. § (1) bekezdés g) pontja szerint erdõvédelmi bírság fizetésére kötelezett gyûjtõtõl az erdészeti hatóság a

gyûjtési naplót két évre visszavonja.

(6) Az Evt. 108. § (1) bekezdés g) pontja szerint erdõvédelmi bírság fizetésére kötelezett, gyûjtési naplóval nem rendelkezõ

személy részére az erdészeti hatóság gyûjtési naplót két évig nem ad ki.

9. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–8. §-ai 2013. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) A rendeletnek a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó

szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt

egyeztetése megtörtént.

10. § (1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Evt. Vhr.) 36. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

[Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer mûködtetése során az erdészeti hatóság gondoskodik:]

„a) a 35. § (2) bekezdésének d)–h) pontjai szerinti alrendszerekben folyó adatgyûjtésrõl, továbbá”

(2) Az Evt. Vhr. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37. § (1) Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer mûködtetése keretében az erdészeti szakszemélyzet köteles a

szakirányítási tevékenysége során kezelt erdõt ért károsításokat az erdészeti hatóság központi szerve által

rendszeresített, az alábbi adatokat tartalmazó „Erdõvédelmi kárbejelentõ lap” formanyomtatványon az erdészeti

hatóság részére bejelenteni:

a) bejelentõ személy neve, szakszemélyzeti kódszáma,

b) a károsítás negyedéve,

c) a károsítás helye (erdõrészlet vagy EOV koordináta),

d) a károsított egyed fafaja,

e) a károsító kódja,

f) a károsítás mértéke,

g) a károsítással érintett terület,

h) a károsítással érintett fatömeg,

i) a károsítás észlelésének idõpontja,

j) a károsítás elleni védekezés módja, a védekezés állapota,

k) zárlati károsító megerõsítése.
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(2) Az Erdõvédelmi kárbejelentõ lapokat naptári negyedévenkénti bontásban, az adott tárgynegyedévet követõ

hónap 8. napjáig, míg zárlati károsító esetén a káresemény észlelését követõen haladéktalanul meg kell küldeni az

erdészeti hatóság részére.”

(3) Az Evt. Vhr. 54. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházással összefüggõ, a Kormány által rendeletben

meghatározott erdõ igénybevételi ügyek esetében a csereerdõsítést az adott erdõ fekvése szerint illetékes erdészeti

hatóság illetékességi területén kell végrehajtani.”

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 24/2012. (III. 19.) VM rendelethez

Gyûjthetõ trifla fajok és gyûjtésük ideje

1. valódi szarvasgombák:

1.1. Tuber aestivum Vittad., nyári szarvasgomba (beleértve Tuber uncinatum Chatin, burgundi szarvasgomba) – június

15-tõl december 31-ig,

1.2. Tuber mesentericum Vittad., kátrányszagú szarvasgomba – augusztus 1-tõl december 31-ig,

1.3. Tuber macrosporum Vittad., nagyspórás szarvasgomba – szeptember 1-tõl december 31-ig,

1.4. Tuber brumale Vittad. (beleértve a Tuber brumale var. moschatum is), téli szarvasgomba – november 1-tõl március

15-ig,

1.5. Tuber borchii Vittad., késõi szarvasgomba – november 15-tõl április 15-ig,

1.6. Tuber magnatum Pico, isztriai szarvasgomba – október 1-tõl december 31-ig.

2. egyéb földalatti gombák:

2.1. Choiromyces meandriformis Vittad., fehér szarvasgomba – június 10-tõl október 15-ig,

2.2. Mattirolomyces terfezioides (Matt.) Ed. Fischer, homoki szarvasgomba – augusztus 20-tól november 15-ig,

2.3. Melanogaster broomeianus Berk., Változékony kocsonyás-álpöfeteg – egész évben,

2.4. Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul., Vörösbarna kocsonyás-álpöfeteg – egész évben,

2.5. Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul., Apró kocsonyás-álpöfeteg – egész évben.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1065/2012. (III. 19.) Korm. határozata
a Magyarország Kiváló Mûvésze, a Magyarország Érdemes Mûvésze
és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2012. évi adományozásáról

Magyarország Kormánya március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából

Benedek Miklós Jászai Mari-díjas színmûvésznek, Érdemes Mûvésznek,

Esztergályos Károly Balázs Béla-díjas filmrendezõnek, forgatókönyvírónak, Érdemes Mûvésznek,

Konrád György brácsamûvésznek, Érdemes Mûvésznek,

Markovics Ferenc Balázs Béla-díjas fotómûvésznek, Érdemes Mûvésznek,

Szilágyi Lenke Balogh Rudolf-díjas fotómûvésznek, Érdemes Mûvésznek,

Tahi Tóth László Jászai Mari-díjas színmûvésznek, Érdemes Mûvésznek, a

MAGYARORSZÁG KIVÁLÓ MÛVÉSZE DÍJAT,

Bogdán Zsolt Jászai Mari-díjas színmûvésznek,

Csikos Sándor Jászai Mari-díjas színmûvésznek,

Hirtling István Jászai Mari-díjas színmûvésznek,

Keller András Liszt Ferenc-díjas hegedûmûvésznek,

Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas karmesternek,

Lugossy Mária Munkácsy Mihály-díjas érem- és szobrászmûvésznek,

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színmûvésznek,

Rónai Éva Ferenczy Noémi-díjas textilmûvésznek,

Sárkány Gyõzõ Ferenczy Noémi-díjas grafikusmûvésznek,

Selmeczi György Erkel Ferenc-díjas zeneszerzõnek, karmesternek,

Szarvas József Jászai Mari-díjas színmûvésznek,

Tordai Hajnal Jászai Mari-díjas jelmeztervezõnek,

Tordai Teri Jászai Mari-díjas színmûvésznek,

Trill Zsolt Jászai Mari-díjas színmûvésznek,

Virágh András Liszt Ferenc-díjas orgonamûvésznek, karnagynak, a

MAGYARORSZÁG ÉRDEMES MÛVÉSZE DÍJAT,

Borbély Szilárd József Attila-díjas költõnek,

Kárpáti Kamil József Attila-díjas költõnek, írónak, szerkesztõnek,

Ladik Katalin József Attila-díjas írónak, költõnek, a

MAGYARORSZÁG BABÉRKOSZORÚJA DÍJAT

adományozza.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1066/2012. (III. 19.) Korm. határozata
a fõvárosi közösségi közlekedés mûködtetéséhez szükséges intézkedésekrõl

A Kormány

1. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Állam nevében, az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 92. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló

2011. évi CLXXXVIII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 100%-os mértékû egyedi állami

készfizetõ kezességet vállaljon az UniCredit Bank Hungary Zrt. által a Budapesti Közlekedési Zrt. részére nyújtott

5 000,0 millió forint összegû, a fõvárosi közösségi közlekedés mûködtetését szolgáló hitelének és járulékainak

visszafizetésére, az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályaival összhangban;

2. tekintettel a forrás rendelkezésre állásának sürgõsségére, illetve arra, hogy a hitelnyújtó kiválasztása közbeszerzés

keretében történt, eltekint az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl

szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdésében elõírt nyilvános pályázattól, valamint

az ajánlatbekéréstõl;

3. az R. 7. § (1) bekezdés b) pont 2. alpontja alapján felkéri az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-t, hogy pénzügyi

szempontból véleményezze a kapcsolódó szerzõdéseket és egyéb dokumentumokat;

4. tekintettel a közszolgáltatási célra a kezességvállalási díj felszámításától eltekint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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