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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 15/2012. (IV. 3.) BM rendelete
a polgárõri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjérõl, a polgárõr igazolvány
formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról

A polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. § g) pontjában, és az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a 6. § és az 1. melléklet tekintetében a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. §

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

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § és a 2. melléklet tekintetében a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 28. §

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

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet 2. §–5. §-ának hatálya a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény

(a továbbiakban: Ptv.) 26. § (1) bekezdése alapján Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi

CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,

2. Alapítványok és társadalmi önszervezõdések támogatása alcím, 2. Társadalmi önszervezõdések támogatása

jogcímcsoport, 3. Országos Polgárõr Szövetség jogcím (a továbbiakban: költségvetési támogatás) elosztására és

felhasználására terjed ki.

2. A költségvetési támogatás

2. § (1) A költségvetési támogatásból kell biztosítani:

a) az Országos Polgárõr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) mûködésével összefüggõ költségeket,

b) a Ptv. 9. § (2) bekezdés a) pontjával kapcsolatos képzés-szervezési és oktatási költségeket,

c) a Ptv. 9. § (3) bekezdése szerinti együttmûködéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülõ mûködési és elhelyezési

költségeket,

d) a Ptv. 16. § alapján a rendõrségnél rendszeresített vegyi eszköz beszerzésére felhasználható pénzösszeget,

e) a Ptv. 17. § (2) bekezdése szerinti figyelmeztetõ jelzést adó készülék beszerzésével kapcsolatos költségeket,

f) a Ptv. 20. § (4) és (5) bekezdése szerinti eszközök beszerzésével összefüggõ költségeket,

g) a Ptv. 23. § szerinti rendezvény lebonyolításával kapcsolatos költségeket,

h) a Ptv. 15. § (2) bekezdésben meghatározott polgárõr formaruha és a Ptv. 20. § (6) bekezdésében hivatkozott

fényvisszaverõ mellény beszerzésével kapcsolatos költségeket, és

i) a polgárõr egyesületek és területi polgárõr szövetségek részére nyújtandó a (2) és (3) bekezdésben

meghatározott mûködési támogatások és céltámogatások fedezésével összefüggõ pénzösszegeket.

(2) A mûködési támogatás a polgárõr egyesület részére a Ptv. 3. § (1) bekezdés szerinti alapfeladatok vagy területi

polgárõr szövetség részére a Ptv. 7. § (5) bekezdése szerinti feladatok ellátásához, valamint az ehhez kapcsolódó

mûködési költségekhez nyújtható.
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(3) A céltámogatás a polgárõr egyesület részére a Ptv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiegészítõ feladatok ellátása

érdekében, valamint a 4. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységhez nyújtható.

(4) Ha sem a költségvetési támogatás, sem az OPSZ egyéb bevételei nem fedezik az (1) bekezdésben meghatározott

valamennyi feladat ellátását, úgy a költségvetési támogatást elsõsorban az OPSZ, valamint a polgárõr egyesületek és

területi polgárõr szövetségek mûködési költségeinek, valamint a Ptv. 3. § (1) bekezdés és a Ptv. 7. § (5) bekezdés

szerinti alapfeladatok ellátásának biztosítására kell felhasználni.

3. A mûködési támogatás

3. § (1) Mûködési támogatásra vonatkozó kérelmet a polgárõr egyesületnek:

a) amennyiben területi polgárõr szövetség tagja, a területi polgárõr szövetséghez

b) amennyiben területi polgárõr szövetségnek nem tagja, az OPSZ-hez

kell írásban benyújtania.

(2) Mûködési támogatásra vonatkozó kérelmét a területi polgárõr szövetségnek az (1) bekezdés b) pontjában

meghatározottak szerint kell benyújtania.

(3) A mûködési támogatásra vonatkozó kérelem elbírálására jogosult szerv:

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott kérelem esetében a területi polgárõr szövetség,

b) az (1) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kérelem esetében az OPSZ.

(4) A mûködési támogatás nyújtásának, valamint összegének a megállapításakor a (3) bekezdésben meghatározott szerv

figyelembe veszi

a) a polgárõr egyesület, vagy terület polgárõr szövetség tárgyév január 1-jén nyilvántartott tagjainak létszámát,

b) a polgárõri alapfeladat ellátásának területi kiterjedését,

c) a polgárõri szolgálattal érintett terület közbiztonsági helyzetét (bûnügyi fertõzöttségét) és

d) a polgárõr egyesület által a Ptv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott önként vállalt kiegészítõ feladatok számát.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott szerv a kérelem beérkezésétõl számítva legkésõbb 60 napon belül dönt.

(6) A mûködési támogatás terhére a polgárõr egyesület ügyintézõ és képviseleti, valamint ellenõrzõ szerve tagjai számára

munkabér, bérjellegû juttatás, tiszteletdíj, és kirendeléssel kapcsolatos térítési díj nem számolható el.

4. A céltámogatás

4. § (1) Céltámogatást a polgárõr egyesület – a polgárõri tevékenységével összefüggõ tárgyévi – kiemelt céljainak elérése

érdekében, különösen

a) a Ptv. 14. § (2) és (3) bekezdés szerinti tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülõ,

b) a Ptv. 20. § (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülõ

kiadások finanszírozásához kérhet.

(2) A céltámogatásra vonatkozó kérelmét a polgárõr egyesületnek:

a) amennyiben területi polgárõr szövetség tagja, a területi polgárõr szövetséghez

b) amennyiben területi polgárõr szövetségnek nem tagja, az OPSZ-hez

kell írásban benyújtania.

(3) A céltámogatásra vonatkozó kérelem elbírálására jogosult szerv:

a) a (2) bekezdés a) pontja alapján benyújtott kérelem esetében a területi polgárõr szövetség,

b) a (2) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kérelem esetében az OPSZ.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerv a kérelem beérkezésétõl számítva legkésõbb 60 napon belül dönt.

(5) A céltámogatás összegének arányban kell állnia a meghatározott célokkal.

5. A támogatás felhasználásának ellenõrzése, visszafizetése

5. § (1) A polgárõr szervezet köteles a költségvetési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az

ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni,

valamint az ellenõrzésben érdemben közremûködni.

(2) Amennyiben a polgárõr szervezet a Ptv. 4 § (1) bekezdés a) pontja szerinti, valamint a Ptv. 7. § (2) bekezdésében

meghatározott együttmûködési megállapodása a Ptv. 5. § (4) bekezdésben meghatározott okból évközben

megszûnik, akkor a polgárõr szervezet a kapott támogatás fel nem használt részét köteles az OPSZ részére visszafizetni.
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6. A polgárõr igazolvány

6. § A polgárõr igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) az ISO 7810 (1995) szabvány vagy ezzel egyenértékû más

kritériumok alapján gyártott, egyedi grafikus mintázatú, mûanyag kártyaigazolvány, amelyen mindkét oldalán kék,

világoskék és fehér árnyalatú alnyomat található. Az igazolvány mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

7. Az igazgatási és szolgáltatási díj

7. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 2. mellékletben meghatározott eljárásokért.

(2) A 2. mellékletben meghatározott díjat a polgárõr viseli, amely az OPSZ bevételét képezi.

(3) Az igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása esetén, továbbá akkor, ha a polgárõr

adataiban változás állt be a 2. melléklet 2. sorában meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(4) A díjat az OPSZ 1170800120343208 számlaszámára kell befizetni.

(5) Az OPSZ az (1) bekezdésben meghatározott befizetett díjról nyilvántartást vezet. Amennyiben az OPSZ a

nyilvántartása alapján megállapítja, hogy a 2. mellékletben meghatározott összegnél nagyobb összeg került

befizetésre, a díjtöbbletet azonnal visszafizeti a befizetõ részére.

(6) A Ptv. 11. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás megindításakor igazolni kell, hogy a 2. mellékletben

meghatározott díj megfizetése az OPSZ 1170800120343208 számlaszámára megtörtént.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. és 7. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 15/2012. (IV. 3.) BM rendelethez

Az igazolvány elsõ oldalának mintája:

Az igazolvány hátoldalának mintája:
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2. melléklet a 15/2012. (IV. 3.) BM rendelethez

A B

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke

(Ft)

1. elsõ igazolvány kiállítása 1800

2. igazolványcsere 1100

A belügyminiszter 16/2012. (IV. 3.) BM rendelete
az egyes tûzmegelõzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díjról

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés d) pontjában, a 6. §

tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés

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

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §

c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1.§ E rendelet hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervénél, valamint területi és helyi szerveinél

(a továbbiakban: eljáró szerv) az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági eljárást, vagy igazgatási jellegû

szolgáltatást kezdeményezõ természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ

szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2.§ (1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékû igazgatási

szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) köteles fizetni.

(2) A díj megfizetését az eljárást kezdeményezõ fél az eljáró szerv 2. mellékletben szereplõ elõirányzat-felhasználási

keretszámlája javára átutalással, vagy fizetési számlára történõ készpénzbefizetéssel teljesítheti. Az átutalás

közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljárásnak az 1. melléklet szerinti megnevezését.

(3) A díj megfizetését az eljáró szerv részére az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejûleg igazolni

kell.

(4) A jogorvoslati eljárás díjának megfizetését – amelynek mértéke azonos az elsõ fokú eljárás díjtételével – a jogorvoslati

eljárást kezdeményezõ fél a (2) bekezdésben meghatározottak szerint, az eljárás megindításakor köteles igazolni az

eljáró szerv részére.

3. § (1) A díj az ügyben eljáró szerv saját bevételét képezi.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve által lefolytatott eljárás díjának befizetése az annak felügyeletét

ellátó és irányító hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének felhasználási keretszámlájára történik.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei által végzett eljárásokért befolyó díjakat a területi szerv

elkülönítetten tartja nyilván.

4.§ Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és

(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a jogorvoslati eljárásra, valamint – a jogszabálysértõ határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése esetén –

a jogszabálysértõ határozatot eredményezõ elsõ fokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

c) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

d) a díj visszatérítése vonatkozásában az Itv. 32. §-át, valamint 79–81. §-át
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értelemszerûen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes

és hatáskörrel rendelkezõ eljáró szervet, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a tûzvédelmi szakértõi tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII.15.) BM rendelet 4. § (3) bekezdése

és 5. § (4) bekezdése.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 16/2012. (IV. 3.)BM rendelethez

Tûzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások és szolgáltatások díjai

Sor-
szám

Eljárás megnevezése
Díjak mértéke

forintban

1. Egyedileg tervezett számítógépes szimulációs programmal végzett mûszaki megoldás
jóváhagyására indított eljárás

50 000

2. Tûzvédelmi szakértõi engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás, a nyilvántartás
vezetése

10 000

3. Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok építésügyi hatósági eljárásában tûzvédelmi
szakhatósági közremûködés

13 000

4. Pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban tûzvédelmi szakhatósági
közremûködés

13 000

5. Gázveszélyes vízkészletet igénybevevõ vízmû vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési
engedélyének kiadására irányuló eljárásában tûzvédelmi szakhatósági közremûködés

13 000

6. Radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében
nyitott sugárforrás esetében tûzvédelmi szakhatósági közremûködés

13 000

7. Telepengedély kiadása iránti eljárásokban tûzvédelmi szakhatósági közremûködés 13 000
8. Éghetõ töltetû tárolótartály létesítési és használatbavételi eljárásaiban tûzvédelmi

szakhatósági közremûködés
13 000

9. Zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárásban tûzvédelmi szakhatósági
közremûködés

13 000

10. Polgári repülõtér építésügyi hatósági eljárásában tûzvédelmi szakhatósági közremûködés 13 000
11. Leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban tûzvédelmi szakhatósági

közremûködés
13 000

2. melléklet a 16/2012. (IV. 3.) BM rendelethez

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és területi szerveinek

elõirányzat-felhasználási keretszámla számai

Sorszám Szervezet megnevezése Elõirányzat-felhasználási keretszámla száma

1. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 10023002-00283494-00000000
2. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000
3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10025004-00283566-00000000
4. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-00000000
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000
6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000
7. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10029008-00283607-00000000
8. Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00319566-00000000
9. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10033001-00283614-00000000
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Sorszám Szervezet megnevezése Elõirányzat-felhasználási keretszámla száma

10. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10034002-00283621-00000000
11. Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10035003-00283638-00000000
12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10045002-00283683-00000000
13. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10036004-00283645-00000000
14. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10037005-00283652-00000000
15. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00283669-00000000
16. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10039007-00283762-00000000
17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10044001-00283676-00000000
18. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10046003-00283690-00000000
19. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10047004-00283700-00000000
20. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10048005-00283717-00000000
21. Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10049006-00283724-00000000
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 29/2012. (IV. 3.) OGY határozata
a VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit
vizsgáló bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról*

1. A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság

felállításáról szóló 22/2012. (III. 20.) OGY határozat 5–6. pontja alapján az Országgyûlés a vizsgálóbizottság

tisztségviselõinek és tagjainak a következõket választja meg:

Elnök: Manninger Jenõ (Fidesz)

Alelnök: Burány Sándor (MSZP)

Tagjai: Mágori Józsefné (Fidesz)

dr. Mengyi Roland (Fidesz)

Tessely Zoltán (Fidesz)

Spaller Endre (KDNP)

Göndör István (MSZP)

Bödecs Barna (Jobbik)

Szilágyi György (Jobbik)

dr. Schiffer András (LMP)

2. E határozat közzététele napján lép hatályba.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 30/2012. (IV. 3.) OGY határozata
a Máriapócsi Kegyhelyrõl és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban betöltött
szerepérõl*

Magyarország Országgyûlése a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye felállításának századik évfordulójára

emlékezve, kinyilvánítja, hogy a magyar görögkatolikus közösség társadalmi szerepvállalása és az a missziós szolgálat,

melyet különösen az ifjúság, a családok és hátrányos helyzetben élõ embertársaink körében végez, felbecsülhetetlen

érték az egész ország számára.

Magyarország Országgyûlése tisztelettel adózik azon személyek, kiemelten a hajdúdorogi görögkatolikus közösség

emléke elõtt, akik száz évvel ezelõtt fáradhatatlanul munkálkodtak a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye

megalapításán, majd a nemzeti nyelvû, magyar liturgia bevezetésén. Magyarország Országgyûlése elismerve

a hajdúdorogi közösség ragaszkodását hitéhez és magyarságához, kinyilvánítja, hogy Hajdúdorog a „görögkatolikus

hitéhez leghûségesebb város” és ezt a címet a jövõben büszkén használhatja.

Az Országgyûlés az elismeréssel kinyilvánítja, hogy Máriapócs a Kárpát-medencei görögkatolikusok szeretett lelki

központja, szent zarándokhelye, Nemzeti Kegyhely és az egyetemes magyarság egyik lelki-kulturális központja.

A Máriapócsi Bazilika kiemelt jelentõségû nemzeti kincs.

Magyarország Országgyûlése folyamatosan figyelemmel kíséri a máriapócsi Nemzeti Kegyhely és a kárpát-medencei

magyar görögkatolikus egyházi örökség megóvását és különösen a felnövekvõ nemzedék részére történõ minél

szélesebb körû megismertetését.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 31/2012. (IV. 3.) OGY határozata
a lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekrõl**

1. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt:

a) Vizsgálja meg a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos eljárás szabályainak, vagyis a

magáncsõd jogintézményének bevezetését. Az adósság rendezése – törvény alapján – komplex módon tudná

segíteni mind a devizahitellel rendelkezõ adósok, mind a más módon adósságot felhalmozó, fizetésképtelen

emberek problémáit.

b) Építse be az általános iskolák felsõ tagozatai, valamint a középfokú iskolák tananyagába a pénzügyi rendszer

alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok oktatását, a banki tranzakciók minimális követelményeinek a

megismertetését és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.

c) Vizsgálja meg a pénzintézetek, illetõleg a hitelközvetítõ pénzügyi szolgáltatók, ügynöki szervezetek viszonyát,

illetõleg a hitelfelvevõknek az ezekhez való viszonyát.

d) Vizsgálja meg a devizahitelesek megsegítése érdekében hozott intézkedések hatályosulását, és szükség esetén

kezdeményezze azok módosítását.

e) Vizsgálja meg a pénzügyi szolgáltatás közvetítõire vonatkozó 2011-tõl alkalmazandó jogszabályok

hatályosulását, és szükség esetén kezdeményezze azok módosítását.

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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f) Vizsgálja meg, hogy a hitelfelvevõk megfelelõ minõségû és mennyiségû információhoz való jutásának, kellõ

megalapozottságú tájékozódásának elõsegítése érdekében az Európai Bizottság által javasolt – még el nem

fogadott – a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló irányelv vonatkozó részei hogyan

illeszthetõk be a hazai jogrendbe.

g) Vizsgálja meg, hogy milyen eszközökkel tudná elõsegíteni a hitelpiac szereplõinek a futamidõ alatt bekövetkezõ

negatív változások elleni „öngondoskodását”. Például a hitelfelvevõre megkötött ún. hitelfedezeti biztosítási

csomag védelmet nyújt az ideiglenes munkaképtelenség, valamint a munkahely elvesztésébõl adódó pénzügyi

nehézségek esetében is.

2. Az Országgyûlés felkéri a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében,

feladatait hangolja össze a versenyfelügyeleti hatóságokkal. Végezzenek közös vizsgálatokat, különösen a hitelek

árazását illetõen, mert több esetben kiderült, hogy jelentõsen magasabb a hitelkamat emelkedése, mint azt az

országkockázat indokolná. Az elvégzett vizsgálatok, tapasztalatok ismeretében, amennyiben szükséges, akkor

jogszabályi változtatásokat kezdeményezzenek a jogalkotó felé.

3. A Kormány az 1. a)–g) pontokban foglalt feladatok, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke a

2. pontban foglalt feladat teljesítésérõl szóló beszámolóját legkésõbb 2012. augusztus 31-ig benyújtja az

Országgyûlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány 1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozata
a megyei múzeumok, könyvtárak és közmûvelõdési intézmények további fenntartásáról, valamint
a települési önkormányzatok kötelezõ kulturális feladatairól

1. A Kormány

1.1. egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és

a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény

(a továbbiakban: Törvény) alapján állami tulajdonba és fenntartásba került múzeumi, könyvtári, levéltári,

közmûvelõdési feladatot ellátó költségvetési szervek 2012. április 1-jétõl a 2011. december 31-i állapotnak megfelelõ

önállóan mûködõ és gazdálkodó, vagy önállóan mûködõ gazdálkodási besorolásuk szerint mûködjenek tovább;

1.2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1.1. pontban foglaltak megvalósításához szükséges

jogszabály-módosítást készítse elõ;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

1.3. elrendeli munkacsoport megalakítását a települési önkormányzatok kötelezõ kulturális feladatai szakmai tartalmának,

feltételeinek és az ahhoz kapcsolódó, a költségvetési tervezés során alkalmazható finanszírozási megoldás

kidolgozására;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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1.4. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került közmûvelõdési intézmények,

közmûvelõdési feladatokat ellátó alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok állami feladatait a jövõben a

nemzeti erõforrás miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv lássa el;

1.5. egyetért azzal, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak és megyei

múzeumok, valamint kulturális és közgyûjteményi feladatokat ellátó alapítványok, közalapítványok és gazdasági

társaságok (a továbbiakban együtt: megyei múzeumok és könyvtárak) a megyeszékhely megyei jogú városok

fenntartásába kerüljenek;

1.6. egyetért azzal, hogy a megyei múzeumok tagintézményei elsõdlegesen a területi elhelyezkedésük szerint illetékes

települési önkormányzatok fenntartásába kerüljenek;

1.7. egyetért azzal, hogy az 1.5. és 1.6. pont szerinti intézmények – a feladat ellátásához rendelkezésre álló feltételek

egyidejû átadásával – a nemzeti erõforrás miniszter irányítása alá kerüljenek annak érdekében, hogy a fenntartói

feladatok átadásához szükséges egyeztetéseket, megállapodások megkötésének elõkészítésére irányuló

tárgyalásokat a nemzeti erõforrás miniszter folytassa le az érintett önkormányzatokkal;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. április 30.

1.8. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági

miniszterrel együttmûködve készítsék elõ és nyújtsák be az 1.4–1.6. pontban foglaltak megvalósítása érdekében

szükséges jogszabály-módosításokra irányuló elõterjesztést;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. április 30.

1.9. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti erõforrás miniszter

véleményének figyelembevételével készítsék elõ az 1.4–1.7. pontban meghatározott feladatok ellátásához, illetõleg a

feladatellátással érintett intézmények fenntartói joga átadásához szükséges költségvetési átcsoportosítást, azzal,

hogy az átadást követõ feladatellátáshoz, illetõleg az intézmények mûködéséhez 2012-ben szükséges központi

költségvetési támogatási igény nem haladhatja meg az érintett feladatok és intézmények 2012. évi idõarányos

kincstári költségvetésének mértékét;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: az intézmények átadásának idõpontjához igazodóan

1.10. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az 1.7. pontban foglalt tárgyalások lefolytatását követõen a közigazgatási

és igazságügyi miniszter bevonásával, a kormánymegbízottak és a megyei intézményfenntartó központok vezetõi

útján kösse meg az 1.4–1.6. pontban meghatározott feladatok, illetõleg a megyei múzeumok és könyvtárak átadására

vonatkozó megállapodásokat.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. június 30.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1095/2012. (IV. 3.) Korm. határozata
a fõvárosi közösségi közlekedés mûködtetéséhez szükséges állami biztosíték nyújtásáról

1. A Fõvárosi Közgyûlés 2012. március 26-i határozatára tekintettel a Kormány támogatja a Budapesti Közlekedési Zrt.

(a továbbiakban: BKV Zrt.) hiteleinek a Budapest Fõváros Önkormányzatának – a BKV Zrt. részére nyújtandó, legfeljebb

63 100,0 millió forint összegû, a fõvárosi közösségi közlekedés mûködtetését szolgáló hiteleinek és járulékainak

visszafizetésére vonatkozó – készfizetõ kezessége teljesítéséért nyújtandó 100%-os mértékû egyedi állami készfizetõ

kezesség melletti megújítását.

2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti egyedi állami kezességvállalásról szóló

elõterjesztést nyújtsa be a Kormány részére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. június 20.

3. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen az Államadósság Kezelõ Központ Zrt.-nek az állam

által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm.

rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a BKV Zrt. hitelfelvételének elõkészítésében történõ közremûködésérõl.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 36/2012. (IV. 3.) ME határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – a nemzeti erõforrás

miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –

az IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskolán

dr. Láng László fõiskolai tanárt – a 2012. június 1-jétõl 2018. május 31-ig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

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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