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Tar ta lom jegy zék

78/2012. (IV. 18.) Korm. 
rendelet

A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet
módosításáról 8310

79/2012. (IV. 18.) Korm. 
rendelet

A Nemzeti Államigazgatási Központ feladatellátásához kapcsolódó egyes
kormányrendeletek módosításáról 8310

80/2012. (IV. 18.) Korm. 
rendelet

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
módosításáról 8312

81/2012. (IV. 18.) Korm. 
rendelet

Az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
szóló 2012. évi XXVII. törvényhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek
módosításáról 8313

1/2011. (IV. 18.) KüM 
rendelet

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai
nyugellátásának eljárási rendjérõl szóló 1/2000. (I. 18.) TNM rendelet
hatályon kívül helyezésérõl 8323

7/2012. (IV. 18.) NGM 
rendelet

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM
rendelet módosításáról 8323

23/2012. (IV. 18.) NEFMI 
rendelet

A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés
céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól 8328

24/2012. (IV. 18.) NEFMI 
rendelet

Egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8350

1/2012. PJE
jogegységi határozat

A Kúria polgári jogegységi határozata 8358

33/2012. (IV. 18.) OGY 
határozat

A nemzeti örökségrõl 8360

34/2012. (IV. 18.) OGY 
határozat

A Nemzetiségek Napjáról 8361

35/2012. (IV. 18.) OGY 
határozat

A 2012. év világörökség éveként történõ megünneplésérõl 8361

1116/2012. (IV. 18.) Korm. 
határozat

A tanúvédelem terén történõ együttmûködésrõl szóló multilaterális
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 8362
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 78/2012. (IV. 18.) Korm. rendelete
a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következõ q) ponttal

egészül ki:

(A Hivatal)

„q) az önkéntesen regisztrált határon túli magyar vállalkozások számára gazdaságinformációs rendszert mûködtet.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 79/2012. (IV. 18.) Korm. rendelete
a Nemzeti Államigazgatási Központ feladatellátásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és

a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) és f) pontjaiban kapott

felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(4) E rendelet alkalmazásában funkcionális feladatokon az alábbiakban felsorolt igazgatási funkciók szerinti

munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott szervi mûködést szolgáló – nem szakmai

feladatellátáshoz kötõdõ – belsõ igazgatási feladatokat kell érteni:

a) humánpolitikai és humánerõforrás-gazdálkodási,

b) költségvetési gazdálkodási,

c) pénzügyi és számviteli,

d) üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási,

e) beszerzési,

f) szabályozási és iratkezelési,

g) ellenõrzési,

h) koordinációs,

i) jogi (peres képviseleti),

j) saját szervi mûködést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási,

k) kommunikációs és nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló

feladatok.”
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2. § A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A NÁK fejlesztési igazgatójának az a személy nevezhetõ ki, aki felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

valamint legalább 5 év vezetõi gyakorlattal rendelkezik.”

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A NÁK középirányító szervként ellátja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egyes funkcionális és irányítási

feladatait.

(2) A NÁK a fõvárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerveként az alábbi jogköröket gyakorolja és az alábbi

döntés-elõkészítõ és közremûködõi feladatokat látja el,

a) a költségvetési és gazdálkodási szakterületen:

aa) elemzi és értékeli a fõvárosi és megyei kormányhivatalok bevételi és kiadási elõirányzatokkal való gazdálkodását,

ab) biztosítja az erõforrásokkal való szabályszerû és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesülését,

a jóváhagyott költségvetési elõirányzatok, illetve a fõvárosi és megyei kormányhivatalok által ellátott közfeladatok

teljesülésének veszélyeztetése esetén végrehajtja a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedéseket,

ac) kialakítja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok költségvetési keretszámait,

ad) javaslatot tesz a fõvárosi és megyei kormányhivatalok létszám-elõirányzatára,

ae) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási

jogköröket,

af) összesíti a fõvárosi és megyei kormányhivatalok elõirányzat-maradványát, pénzmaradványát, ideértve a

kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének

felülvizsgálatát is,

ag) költségvetési kérdésben a fõvárosi és megyei kormányhivatalokat jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,

ah) költségvetési kérdésben egyedi utasítást ad ki feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

ai) összegzi és értékeli a fõvárosi és megyei kormányhivatalok pénzügyi beszámolóit,

aj) kezeli a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kezelésében lévõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános, valamint

az aa)–ai) pontok szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes

adatokat,

b) a belsõ ellenõrzési szakterületen:

ba) ellátja a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.

rendeletben meghatározott, az irányító szervet megilletõ belsõ ellenõrzési feladatokat, gyakorolja a belsõ ellenõrzési

tevékenységet az irányítása alá tartozó kormányhivatalok felett,

bb) a ba) pont alapján elkészíti az irányítása alá tartozó kormányhivatalokra vonatkozó összefoglaló éves ellenõrzési

tervet, illetve összefoglaló éves ellenõrzési jelentést, az összefoglaló éves ellenõrzési tervet (és a kormányhivatalok

éves ellenõrzési tervét) minden év november 30-ig, míg az összefoglaló éves ellenõrzési jelentést (és a

kormányhivatalok éves ellenõrzési jelentését) a tárgyévet követõ év február 28-ig megküldi az irányító szerv belsõ

ellenõrzési vezetõje részére; a fejezetre vonatkozó összefoglaló éves ellenõrzési tervet, illetve összefoglaló éves

ellenõrzési jelentést az irányító szerv belsõ ellenõrzési vezetõje készíti el,

c) a koordinációs szakterületen:

ca) szervezi a kormányhivatalok beszámolási tevékenységét, végzi a beszámolók összegzését és értékelését,

cb) gondoskodik a beszámolórendszer egységes módszertanának kialakításáról,

cc) nyilvántartja a kormányhivatalok személyügyi állománytábláját,

cd) összegyûjti a kormányhivatalok személyi állományára vonatkozó adatokat, gondoskodik ezen adatok folyamatos

aktualizálásáról,

ce) figyelemmel kíséri a kormányhivatalok foglalkoztatási helyzetét, különös tekintettel az engedélyezett létszámokra

és az üres álláshelyekre,

d) a szabályozási szakterületen:

da) nyilvántartást vezet a kormányhivatalok által kiadott szabályzatokról,

db) véleményezi a kormányhivatalok által kiadott szabályzatokat, jogszabálysértés esetén kezdeményezi azok

módosítását,

dc) javaslatot tesz az irányító szerv felé azon tárgykörökre, amelyek tekintetében egységes szabályzat kiadása lehet

indokolt,

dd) az irányító szerv által meghatározott körben elkészíti az egységes szabályzatok tervezeteit,
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e) a jogi szakterületen:

ea) összesített pernyilvántartást vezet a kormányhivatalok peres eljárásairól,

eb) összesített szerzõdés-nyilvántartást vezet a kormányhivatalok szerzõdésállományáról.”

4. § Az R. 5. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A NÁK)

„a) az intézményi mûködés biztosítását szolgáló feladatkörében megvalósítja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

feladatainak ellátásához szükséges, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá nem tartozó jelentõsebb

értékû beszerzéseket,”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 80/2012. (IV. 18.) Korm. rendelete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 19. pontjaiban

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) a 25. §-t követõen a következõ fejezettel, valamint 25/A. és 25/B. §-sal

egészül ki:

„A NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTÕSÉGÛ BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK GYORSÍTÁSÁRÓL ÉS

EGYSZERÛSÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS HATÁRIDÕK

25/A. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló törvény alapján kiemelt jelentõségûvé nyilvánított ügyekben az e rendeletben szabályozott

eljárásokra irányadó határidõs rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

25/B. § (1) A környezeti hatásvizsgálati eljárásban

a) a 8. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 9. § (6) bekezdése szerinti határidõ három,

b) a 8. § (3) bekezdésében és a 9. § (7) bekezdésében foglalt határidõ legalább huszonöt,

c) a 8. § (5) bekezdésében meghatározott határidõ öt,

d) a 9. § (9) bekezdés szerinti eljárási cselekmény határideje tíz

nap.

(2) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során

a) a 21. § (2) bekezdése szerinti eljárási cselekmény határideje nyolc,

b) a 21. § (3), (4) és (6) bekezdéseiben meghatározott, a települési önkormányzat jegyzõjének eljárási cselekményeire

vonatkozó határidõ három

nap.

(3) Az összevont eljárásra az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az összekapcsolt eljárás elsõ

szakaszára az (1) bekezdésben, második szakaszára a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”
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2. § A Khvr. a következõ 29/D. §-sal egészül ki:

„29/D. § E rendeletnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 80/2012. (IV. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr6.)

megállapított rendelkezéseit az Mkr6. hatálybalépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.”

3. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A kormány 81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelete
az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2012. évi XXVII. törvényhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) és

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12–22. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 23–32. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §

(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban:

Harmtv.) végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) a 72/B. §-t követõen a

következõ 72/C. §-sal egészül ki:

„72/C.§ (1) A Tv. 20/B. §-ában foglaltakra irányuló kérelmet az abban meghatározott feltételeket igazoló okiratok

csatolásával egyidejûleg legkésõbb a beutazástól számított harminc napon belül lehet benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában indult eljárásban hozott érdemi döntésrõl az idegenrendészeti hatóság

értesíti az Európai Unió azon tagállamának kijelölt hatóságát, amely a magas szintû képzettséget igénylõ

munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedélyt kiállította.”

2. § A Harmvhr. 92. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„92. § A letelepedett harmadik országbeli állampolgár a letelepedett jogállását igazoló okmány kiállításától számított

öt napon belül köteles a körzetközponti feladatokat ellátó települési (fõvárosi kerületi) önkormányzat jegyzõjénél

személyi- és lakcímadatait bejelenteni, továbbá köteles a személyazonosító igazolvány kiadását kérni, amennyiben

más jogcímen nem tartozik a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá.”

3. § A Harmvhr. 94. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelem benyújtásakor az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a

kérelmezõnek mellékelnie kell a Magyarországra történõ beutazását megelõzõ állandó vagy szokásos tartózkodási

helye szerinti ország hatósága által kiállított, büntetlen elõéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi okiratot.”

4. § A Harmvhr. 96. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„96. § A 94. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 94. § (2) bekezdésében foglalt okirat csatolása alól felmentés

adható, ha az okirat beszerzése a harmadik országbeli állampolgár önhibáján kívüli okból lehetetlen, vagy aránytalan

nehézséggel járna. Ilyen esetben az okiratot a kérelmezõ nyilatkozata pótolja.”
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5. § A Harmvhr. 100. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a huzamos tartózkodói jogállást igazoló EK tartózkodási engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli 
állampolgárt az Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítõ védelemben részesítette, az
idegenrendészeti hatóság az ideiglenes letelepedési engedély okmány „Megjegyzés” rovatában feltünteti a
nemzetközi védelmet nyújtó ország nevét és a nemzetközi védelem keletkezésének idõpontját.”

6. § A Harmvhr. 102. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„102. § (1) A Tv. 34. § (8) bekezdése szerinti értesítést – a visszavonás jogerõssé válását követõen – az elsõ fokon eljárt
regionális igazgatóság a Hivatal útján továbbítja az érintett tagállam kijelölt hatóságának.
(2) A Tv. 34. § (9) és (10) bekezdése szerinti megkeresést az elsõ fokon eljáró regionális igazgatóság a Hivatal útján
továbbítja az érintett tagállam kijelölt hatóságának.”

7. § A Harmvhr. 107. § (3) bekezdése a következõ g) és h) ponttal egészül ki:
(A Tv. 38. §-a alkalmazásában jogszerû tartózkodásnak minõsül)
„g) a menekült státuszt vagy kiegészítõ védelem fennállását igazoló okmánnyal,
h) a menekültként történõ elismerést vagy a kiegészítõ védelemben való részesítést megelõzõen a menedékjogi
kérelem elbírálásának idejére kiadott okmánnyal”
(Magyarország területén történõ tartózkodás.)

8. § A Harmvhr. 108. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A regionális igazgatóság az EK letelepedési engedély kiadása esetén a II. melléklet 2. pontjában meghatározott
formában és adattartalommal tartózkodási okmányt állít ki. Amennyiben a harmadik országbeli állampolgárt az
Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítõ védelemben részesítette, az idegenrendészeti
hatóság az EK letelepedési engedély okmány „Megjegyzés” rovatában feltünteti a nemzetközi védelmet nyújtó ország
nevét és a nemzetközi védelem keletkezésének idõpontját.”

9. § A Harmvhr. 117. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„117. § (1) A Tv. 45. § (2b) bekezdése szerinti megkeresést az elsõ fokon eljáró regionális igazgatóság a Hivatal útján
továbbítja az érintett tagállam kijelölt hatóságának.
(2) A Tv. 45. § (5) bekezdésében meghatározott kiutasítási akadály felmerülése esetén az idegenrendészeti hatóság a
kísérõ nélküli kiskorú elhelyezése érdekében haladéktalanul megkeresi a gyámhatóságot.”

10. § A Harmvhr. 183. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
(E rendelet – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt – a
következõ közösségi jogi aktusoknak történõ megfelelést szolgálja:)
„m) a 100. § (3) bekezdése, a 102. §-a, a 107. § (3) bekezdése, a 108. § (2) bekezdése, a 117. §-a a 2003/109/EK tanácsi
irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvezõ személyekre történõ kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv
módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelve.”

11. § A Harmvhr. 57. § (1) bekezdésében a „tartózkodási vízum” szövegrész helyébe a „tartózkodási engedély átvételére
jogosító vízum” szöveg, 72/B. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási Hivatalt” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Munkaügyi Hivatalt” szöveg, 89. § (2) bekezdésében a „tartózkodási vízumot” szövegrész helyébe a „tartózkodási
engedély átvételére jogosító vízumot”, a 90. §-ban a „tartózkodási vízum” szövegrész helyébe a „tartózkodási
engedély átvételére jogosító vízum” szöveg lép.

12. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Metvhr.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A menekültügyi hatóság – kérelemre – az óvodai nevelésben és nappali rendszerû iskolai oktatásban való részvétel 
elõsegítése érdekében, a befogadó állomáson való tartózkodás ideje alatt az elismerését kérõ óvodai nevelésével,
általános iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi
(a továbbiakban: nevelési-oktatási intézmény) oktatásával összefüggésben felmerült, a nevelési-oktatási intézménybe 
irányuló helyi, vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségét, továbbá a nevelési-oktatási
intézményben igénybe vett étkezés költségét, és a kollégiumi elhelyezés díját megtéríti.”
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13. § (1) A Metvhr. 30. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerû iskolai oktatásban tanulmányokat folytató

elismerését kérõ a tanulmányai folytatása érdekében beiskolázási támogatásra jogosult. A beiskolázási támogatás

iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani.”

(2) A Metvhr. 30. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat a súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók

vonatkozásában is megfelelõen alkalmazni kell.”

14. § A Metvhr. 37. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A menekültet, az oltalmazottat és – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a menedékest az alábbi ellátások és támogatások

illetik meg:]

„c) oktatási, nevelési költségek megtérítése,”

15. § (1) A Metvhr. V. fejezetében az „Oktatási-nevelési költségek, valamint a menekült, az oltalmazott és a menedékes

tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatos költségek megtérítése” alcím megjelölése helyébe az „Oktatási, nevelési

költségek megtérítése” alcím megjelölés lép.

(2) A Metvhr. 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A menekültügyi hatóság – a menekült, az oltalmazott és a menedékes nappali rendszerû iskolai oktatásban való

részvételének elõsegítése érdekében a befogadó állomáson való tartózkodása ideje alatt – a menekült, az oltalmazott

és a menedékes általános iskolai, középfokú iskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási

intézményi oktatásával összefüggésben felmerült kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos költségeket – kérelemre –

megtéríti.”

(3) A Metvhr. 45. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A menekült, illetve az oltalmazott kérelmére a menekültügyi hatóság – az oklevél megszerzéséhez a

felsõoktatásról szóló törvényben meghatározott képzési idõ tartamára – átvállalhatja az alapképzésben vagy a

mesterképzésben, államilag elismert felsõoktatási intézményben, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

hallgatóként folytatandó felsõfokú oktatás, valamint a felsõfokú oktatásban való részvételt elõsegítõ felkészítõ nyelvi

képzés kollégiumi elhelyezési költségét. A támogatás legfeljebb két félévvel hosszabbítható meg.”

(4) A Metvhr. 45. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A (4) és (5) bekezdés alapján megállapított támogatás folyósításának feltétele, hogy a menekült, illetve az

oltalmazott igazolja, hogy a képzési idõ kezdetén a felsõoktatási intézménybe vagy az elõkészítõ nyelvi képzésre

beiratkozott, illetve a felsõoktatásról szóló törvényben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett, és

az adott félévben tanulmányait vagy hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti.”

16. § (1) A Metvhr. 46. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerû iskolai oktatásban tanulmányokat folytató

menekült, oltalmazott, valamint menedékes a tanulmányai folytatása érdekében tanévenként egyszer beiskolázási

támogatásra jogosult. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a jegyzõhöz kell benyújtani.”

(2) A Metvhr. 46. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat a súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók

vonatkozásában is megfelelõen alkalmazni kell.”

(3) A Metvhr. 46. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A beiskolázási támogatás tankönyvre, tantárgyi munkafüzetre, tanszerre, tanfelszerelésre és ruházatra fordítható,

egyszeri mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A beiskolázási támogatást a jegyzõ állapítja meg.

A jegyzõ a támogatást számla alapján utólag téríti meg, amelynek összegét a menekültügyi hatóságtól visszaigényli.”

17. § A Metvhr. 51. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Díjmentes)

„b) a nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében nappali rendszerû iskolai oktatásban tanulmányokat folytató

menekült, oltalmazott és menedékes részére – nagykorúsága eléréséig – a menekültügyi hatóság által megjelölt

intézményben szervezett felzárkóztató magyar nyelvi képzés.”
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18. § (1) A Metvhr. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A rendszeres létfenntartási támogatás a nagykorú, továbbá a tankötelezettség megszûnését követõen nappali

rendszerû iskolai oktatásban nem részesülõ kiskorú menekültet és az oltalmazottat – az elismerésrõl szóló határozat

jogerõre emelkedésétõl számított két évig – akkor illeti meg, ha az 51. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint

magyar nyelvi oktatásban vesz részt. A menekült és az oltalmazott a támogatásra akkor jogosult, ha az ingyenes

magyar nyelvi oktatás keretében biztosított havi óraszám legalább 70%-án részt vesz.”

(2) A Metvhr. 52. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 6. életévét betöltött menekült és oltalmazott akkor jogosult rendszeres létfenntartási támogatásra, ha

tankötelezettségét teljesíti, továbbá a még nagykorúsága elérése elõtt megkezdett tanulmányait a nappali rendszerû

iskolai oktatásban folytatta.”

(3) A Metvhr. 52. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A nagykorú, továbbá a tankötelezettség megszûnését követõen nappali rendszerû iskolai oktatásban nem

részesülõ kiskorú menekültnek, valamint oltalmazottnak a rendszeres létfenntartási támogatás az elismerésrõl szóló

határozat jogerõre emelkedésétõl számított harmadik és negyedik évben akkor folyósítható, ha igazolja, hogy

a) elhelyezkedése érdekében a támogatás folyósításának ideje alatt legalább egy évig a munkaügyi központtal

folyamatosan együttmûködött, amelynek keretében

aa) a munkaügyi központnál jelentkezett, ott nyilvántartásba vetette magát és a munkaügyi központtal rendszeres

kapcsolatot tartott fenn,

ab) maga is részt vett megfelelõ munkahely felkutatásában,

ac) a saját maga által talált vagy a felkínált munkahelyen munkaviszonyt létesített,

ad) a munkaügyi központ által felkínált képzési lehetõséget elfogadta,

b) nappali rendszerû iskolai oktatásban, szakképzésben vagy átképzésben vett részt, vagy

c) legalább három hónapig közcélú munkát, közmunkát, illetve közhasznú munkát végzett vagy legalább három

hónapig közfoglalkoztatásban vett részt,

d) a munkaügyi központ közremûködése nélkül legalább egy évre vagy határozatlan idõre legális munkaviszonyt

létesített.”

19. § A Metvhr. 74. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A meghallgatásról jegyzõkönyvet kell készíteni. Az elismerését kérõnek biztosítani kell a lehetõséget, hogy a

jegyzõkönyv tartalmára észrevételeket tegyen.”

20. § A Metvhr. 95. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„95. § Ha a menekültügyi hatóság a kérelmet a Tv. 51. § (2) bekezdés e) pontja alapján utasítja el, a jogerõs elutasító

határozat közlésével egyidejûleg a külföldi részére igazolást állít ki, melyben a harmadik ország érintett hatóságait – a

harmadik ország hivatalos nyelvén – tájékoztatja a kérelem elutasításának tényérõl és indokáról.”

21. § A Metvhr. 117. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt – a következõ közösségi jogi aktusoknak történõ

megfelelést szolgálja:)

„j) a Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó

tagállami eljárások minimumszabályairól 6. cikk (5) bekezdés, 8. cikk (2) bekezdés b) pont, 10. cikk (1) bekezdés a) és

b) pont, 11. cikk (2) bekezdés b) pont, 12. cikk (1) és (3) bekezdés, 13. cikk (1)–(3) és (4) bekezdés, 14. cikk, 16. cikk (3) és

(4) bekezdés, 17. cikk (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont, (6) bekezdés, 22. cikk, 27. cikk (2) bekezdés b) és c) pont,

27. cikk (3) bekezdés b) pont, 27. cikk (5) bekezdés, 29. cikk (4)–(5) és (7) bekezdés, 30. cikk (5) és (6) bekezdés, 32. cikk

(3) bekezdés, 34. cikk (2) bekezdés a) és b) pont, 35. cikk (3) bekezdés c) és d) pont, 38. cikk (1) bekezdés b)–d) pont,

38. cikk (2)–(3) bekezdés.

22. § (1) A Metvhr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Metvhr. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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23. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nytv. vhr.) 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyzõ az Nytv. 9. § (2) bekezdés n) pontjában foglalt eset kivételével

felveszi a nyilvántartásba a letelepedett jogállású polgárt.”

(2) Az Nytv. vhr. 9. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A lakóhely szerint illetékes jegyzõ felveszi a nyilvántartásba a menekült és az oltalmazott jogállású polgárt.”

24. § Az Nytv. vhr. 12. § (1) bekezdése a következõ g) és h) ponttal egészül ki:

(A központi szerv elsõfokú hatósági jogkörében)

„g) az eljáró idegenrendészeti szerv értesítése alapján átvezeti a nyilvántartásban a menekült vagy oltalmazott

jogállású személy utóbb megszerzett letelepedett jogállásának tényét,

h) az eljáró idegenrendészeti szerv értesítése alapján átvezeti a nyilvántartáson a bevándorolt, letelepedett, valamint a

menekült vagy oltalmazott jogállású polgár külföldön bekövetkezett elhalálozásának adatait.”

25. § (1) Az Nytv. vhr. 19. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(Megszûnik a hatósági igazolványra való jogosultság, ha)

„g) a bevándorolt jogállású személy bevándorlási engedélyét visszavonták.”

(2) Az Nytv. vhr. 19. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A menekültként vagy oltalmazottként és egyidejûleg letelepedettként nyilvántartott személy hatósági

igazolványra jogosultsága abban az esetben szûnik meg, ha mindkét jogállását igazoló okmányát, illetve engedélyét,

elismerését visszavonták.”

26. § (1) Az Nytv. vhr. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A letelepedett jogállású polgár – az Nytv. 9. § (2) bekezdés n) pontjában meghatározott eset kivételével – a

letelepedett jogállását igazoló okmánya kézhezvételétõl számított öt napon belül köteles a nyilvántartásba vételhez

szükséges személyi- és lakcímadatait bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzõnek. Az adatok

nyilvántartásba vételérõl a jegyzõ hatósági igazolványt ad ki.”

(2) Az Nytv. vhr. 21. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A menekültügyi hatóság haladéktalanul értesíti a központi szervet

a) a menekült vagy az oltalmazott jogállásának jogerõs megszûnésérõl,

b) a menekült vagy az oltalmazott külföldön bekövetkezett elhalálozásáról.”

(3) Az Nytv. vhr. 21. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul értesíti a központi szervet

a) a bevándorolt vagy a letelepedett jogállásának jogerõs megszûnésérõl,

b) a bevándorolt vagy a letelepedett külföldön bekövetkezett elhalálozásáról.”

(4) Az Nytv. vhr. 21. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul értesíti a központi szervet a szabad mozgás és tartózkodás jogával

rendelkezõ személy nyilvántartásba vételéhez szükséges személyi- és lakcímadatokról.”

27. § (1) Az Nytv. vhr. 19. § (6) bekezdésében a „b) és d) pontban meghatározott esetekben – a menekült és az oltalmazott

tekintetében –” szövegrész helyébe a „d) pontjában meghatározott esetben” szöveg lép.

(2) Az Nytv. vhr. 21. § (1) bekezdésében a „menekült pedig” szövegrész helyébe a „menekült és oltalmazott pedig” szöveg

lép.

28. § Az Nytv. vhr. a következõ 51. §-sal egészül ki:

„51. § E rendelet 9. § (6) bekezdése, 12. § (1) bekezdés g) pontja, 19. § (3a) és (6) bekezdése és 21. § (2) bekezdése a

2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvezõ személyekre történõ kiterjesztése

tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi

irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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29. § A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Szig. kr.) 9. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkezõ személy a letelepedett jogállást is megszerzi, e jogállás

megszerzése miatt nem köteles új személyazonosító igazolvány kiadását kérni.”

30. § A Szig. kr. 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A menekült vagy oltalmazott jogállás mellett letelepedett jogállással is rendelkezõ személy részére a

személyazonosító igazolványt az (1) bekezdés szerinti érvényességi idõvel kell kiállítani, kivéve ha a (2) bekezdés

szerinti érvényességi idõ az (1) bekezdés szerint megállapítottat meghaladja.”

31. § A Szig. kr. 14. § (2) bekezdésében a „menekült az” szövegrész helyébe a „menekült és az oltalmazott az” szöveg lép.

32. § A Szig kr. a következõ 52. §-sal egészül ki:

„52. § E rendelet 9. § (3a) bekezdése, 11. § (4) bekezdése és 14. § (2) bekezdése a 2003/109/EK tanácsi irányelv

hatályának a nemzetközi védelmet élvezõ személyekre történõ kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv

módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést

szolgálja.”

33. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. május 20-án lép hatályba, valamint ez a rendelet

2012. szeptember 2-án hatályát veszti.

(2) 2012. szeptember 1-jén lép hatályba

a) a 12–18. §, valamint

b) a 35. § b) pontja.

34. § Ez a rendelet:

a) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló,

2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv 14. cikkének [18. §],

b) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás céljából való belépésének

és tartózkodásának feltételeirõl szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek [1. §], és

c) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvezõ személyekre történõ kiterjesztése

tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi

irányelvnek [2–10.§, 22–31.§]

való megfelelést szolgálja.

35. § Hatályát veszti

a) a Harmvhr. 94. § (1) bekezdés b) pontja,

b) a Metvhr. 52. § (6) bekezdés d) pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

a menekültként vagy oltalmazottként, valamint menedékesként történõ elismerését kérõ vagyoni és

jövedelmi helyzetérõl és az abban bekövetkezett változásokról

A) Személyes adatok

A nyilatkozó

a) családi és utóneve: .............................................................................................................................................................................................

b) születési helye és ideje: ....................................................................................................................................................................................

c) szálláshelyének címe: ........................................................................................................................................................................................

d) tartózkodási engedélyének száma: .............................................................................................................................................................

B) Vagyoni adatok

A nyilatkozat benyújtásának idõpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – vagyontárgyakkal

rendelkezem – nem rendelkezem:

1. ingatlan (olyan ingatlan, melyben nem lakik életvitelszerûen):

nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft

2. gépjármû:

nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft

3. gépi meghajtású termelõ- és munkaeszköz:

nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft

4. készpénz:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

5. takarékbetét:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

6. értékpapír:

nem rendelkezem – rendelkezem, érték: Ft

7. vagyoni értékû jog (tartós földhasználat, földhasználat, haszonélvezet, használat,

külföldiek ingatlanhasználati joga stb.): nem rendelkezem – rendelkezem, érték: Ft

Összes vagyonom (1–7.) összege: Ft

C) Jövedelmi adatok

A nyilatkozat benyújtásának idõpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – jövedelemmel

rendelkezem – nem rendelkezem:

1. munkaviszonyból származó havi nettó jövedelem:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó havi nettó jövedelem:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

3. vagyontárgyak értékesítésébõl származó jövedelem:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

4. egyéb jövedelem:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

Összes jövedelmem (1–4.) összege: Ft

D) Változás bejelentése

A nyilatkozó köteles haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon belül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak

(a továbbiakban: Hivatal) bejelenteni, ha

a) a saját vagy vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona vagyontárgyai külön-külön számított

forgalmi értéke (összege) elérte a .................. Ft-ot, együttes forgalmi értéke (összege) a ................................................. Ft-ot;

b) saját és vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével

számított egy fõre jutó havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (20..............-ben

a .................................................. Ft-ot).
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E) Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

a) ha vagyonom értéke (összege) vagy jövedelmem havi összege meghaladja ezen Nyilatkozat D) pontjában

meghatározott értéket (összeget), részemre a befogadási feltételek biztosítását a Hivatal megszünteti, és a

jogosulatlanul igénybe vett ellátás ellenértékének megfizetésére, illetve a támogatási összeg visszafizetésére

kötelezhet;

b) a Hivatal – a befogadási feltételek biztosítása során – vagyoni és jövedelmi helyzetemrõl újabb nyilatkozat

benyújtására kötelezhet, amelynek 15 napon belül köteles vagyok eleget tenni;

c) a Hivatal a nyilatkozatban szereplõ adatok valódiságát ellenõrizheti;

d) a vagyoni és jövedelmi helyzetemrõl, valamint az abban bekövetkezett változásról kitöltött Nyilatkozatban valótlan

adatok közlése vagy a nyilatkozattétel megtagadása esetén a Hivatal megvonhatja az ellátást és a támogatást.

Dátum: ............................, 20............ év ............ hónap ......... nap.

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

a nyilatkozó (törvényes képviselõje) aláírása

A nyilatkozatot átvettem:

Dátum: ............................, 20............ év ............ hónap ......... nap.

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

a Hivatal képviselõjének aláírása

Minden menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérõ külön nyilatkozatot tölt ki.

A nyilatkozatot nyomtatott betûvel kell kitölteni.”

2. melléklet a 81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

a menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes vagyoni és jövedelmi helyzetérõl, valamint az abban

bekövetkezett változásokról

A) Személyes adatok

A nyilatkozó

a) családi és utóneve: .............................................................................................................................................................................................

b) születési helye: ....................................................................................................................................................................................................

c) lakóhelyének/tartózkodási helyének/szálláshelyének címe: ..............................................................................................................

d) személyazonosító igazolványának/személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányának/az elismerésrõl

szóló jogerõs határozatnak a száma: ................................................................................................................................................................

B) Vagyoni adatok

A nyilatkozat benyújtásának idõpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – vagyontárgyakkal

rendelkezem – nem rendelkezem:

1. ingatlan (olyan ingatlan, melyben nem lakik életvitelszerûen):

nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft

2. gépjármû:

nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft

3. gépi meghajtású termelõ- és munkaeszköz:

nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft

4. készpénz:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

5. takarékbetét:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft
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6. értékpapír: nem rendelkezem – rendelkezem, érték:                                                                                                                Ft
7. vagyoni értékû jog (tartós földhasználat, földhasználat, haszonélvezet, használat,

külföldiek ingatlanhasználati joga stb.): 
nem rendelkezem – rendelkezem, érték:                                                                                                                                      Ft

Összes vagyonom (1–7.) összege: Ft

C) Jövedelmi adatok
A nyilatkozat benyújtásának idõpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – jövedelemmel
rendelkezem – nem rendelkezem:
1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó havi nettó jövedelem és táppénz: 

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:                                                                                                                                   Ft
2. társas és egyéni vállalkozásból származó havi nettó jövedelem:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:                                                                                                                                   Ft
3. ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésbõl származó jövedelem:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:                                                                                                                                   Ft
4. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerû ellátások:

nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:                                                                                                                                   Ft
5. a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen gyed, gyes, gyet, családi pótlék,

gyermektartásdíj, árvaellátás):
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:                                                                                                                                   Ft

6. a Hivatal, önkormányzat, Magyar Államkincstár és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, fogyatékossági támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítõ
támogatás jövedelempótló támogatások stb.):
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:                                                                                                                                    Ft

7. megváltozott munkaképességû személyek ellátásai:
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:                                                                                                                                                                                              Ft

8. föld bérbeadásából származó jövedelem: 
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:                                                                                                                                   Ft

9. egyéb (különösen ösztöndíj, értékpapírból származó, õstermelõi, kis összegû kifizetésekbõl származó stb.)
jövedelem: 
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:                                                                                                                                   Ft

Összes jövedelem (1–9-ig): nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:                                                                                                   Ft

D) Változás bejelentése
A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes, ha befogadó állomáson tartózkodik a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal), egyébként pedig a lakóhelye (tartózkodási helye, szálláshelye)
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjének köteles haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon belül
bejelenteni, ha
a) a saját vagy vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona vagyontárgyai külön-külön számított
forgalmi értéke (összege) elérte a ............................. Ft-ot, együttes forgalmi értéke (összege) a ...................................... Ft-ot;
b) a saját és vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével
számított egy fõre jutó havi jövedelme meghaladja egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 százalékát (20………-ben a ……………… Ft-ot), családos személy esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (20………-ben ……………….. Ft-ot).

E) Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
a) ha vagyonom értéke (összege) vagy jövedelmem havi összege meghaladja ezen Nyilatkozat D) pontjában
meghatározott értéket (összeget), a részemre biztosított ellátások és támogatások folyósítását a Hivatal, illetve a
jegyzõ megszünteti, és a jogosulatlanul igénybe vett ellátás ellenértékének megfizetésére, illetve a támogatási összeg
visszafizetésére kötelezhet;
b) ha térítésmentes ellátásban, illetve támogatásban részesülök, a Hivatal, illetve a jegyzõ vagyoni és jövedelmi
helyzetemrõl újabb nyilatkozat benyújtására kötelezhet, amelynek 15 napon belül köteles vagyok eleget tenni;
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c) a vagyoni és jövedelmi helyzetemben bekövetkezett, ezen Nyilatkozat D) pontja szerinti változás bejelentésének

elmulasztása esetén, illetve a vagyoni és jövedelmi helyzetemrõl szóló újabb nyilatkozat határidõben történõ

benyújtásának elmulasztása esetén a Hivatal, illetve a jegyzõ az ellátás vagy a pénzbeli támogatás folyósítását a

nyilatkozat benyújtásáig felfüggesztheti;

d) a Hivatal és a jegyzõ a nyilatkozatban szereplõ adatok valódiságát ellenõrizheti;

e) a vagyoni és jövedelmi helyzetemrõl, valamint az abban bekövetkezett változásról kitöltött Nyilatkozatban valótlan

adatok közlése vagy a nyilatkozattétel megtagadása esetén a Hivatal megvonhatja az ellátást és a támogatást;

f) ha a harminc napot meghaladó külföldi tartózkodásomat vagy más akadályoztatásomat a Hivatalnak vagy a

jegyzõnek bejelentem, a támogatás folyósítása a távollétem idõtartama alatt, illetve az akadályoztatásom

megszûnéséig szünetel.

Dátum: ............................, 20............ év ............ hónap ......... nap.

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

a nyilatkozó (törvényes képviselõje) aláírása

A nyilatkozatot átvettem:

Dátum: ............................, 20............ év ............ hónap ......... nap.

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

a Hivatal képviselõjének aláírása

Minden menekült, oltalmazott és menedékes külön nyilatkozatot tölt ki.

A nyilatkozatot nyomtatott betûvel kell kitölteni.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külügyminiszter 1/2011. (IV. 18.) KüM rendelete
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nyugellátásának
eljárási rendjérõl szóló 1/2000. (I. 18.) TNM rendelet hatályon kívül helyezésérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. §

c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjérõl

szóló 1/2000. (I. 18.) TNM rendelet.

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

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A nemzetgazdasági miniszter 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelete
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosításáról

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

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

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„b) játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett olyan eszköz, beleértve az alkotórészeket és a szerkezeti elemeket is,

amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használnak;”

(2) Az R. 2. §-a a következõ f)–i) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„f) biztonságossági követelmények: az 1. mellékletben meghatározott követelmények;

g) balesetveszélyes játszótéri eszköz: olyan játszótéri eszköz, amely az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott

követelményeket nem elégíti ki;

h) üzemeltetõ: az a természetes vagy jogi személy, aki a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult, vagy akit a játszótéri

eszközzel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított;

i) idõszakos ellenõrzés: olyan használatban lévõ játszótéri eszközökre vonatkozó megfelelõségértékelési tevékenység,

amelyet a megfelelõségértékelési ellenõrzésre a megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt

szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló jogszabály alapján kiadott engedéllyel rendelkezõ szervezet

végez.”
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2. § Az R. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A megfelelõségi tanúsítást a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó az általa választott kijelölt szervezettel

végezteti el.

(2) A megfelelõségi tanúsítást kérvényezõ a kijelölt szervezetnek átadja:

a) pontos nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, telefon és telefaxszámát, e-mail címét, valamint

b) a 2. melléklet szerinti dokumentációt.

(3) A megfelelõségi tanúsítvány tartalmi követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.”

3. § Az R. 6. § (2) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az e rendelet hatálya alá tartozó játszótéri eszközt a következõ adatokkal és dokumentumokkal ellátva kell forgalomba

hozni:)

„b) a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, amely

a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál,

c) a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati

utasítása magyar nyelven (a továbbiakban: használati és kezelési útmutató).”

4. § Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató elõírásait figyelembe véve kell felszerelni, üzemeltetni,

karbantartani.

(2) A játszótéri eszköz üzemeltetõjének a játszótéri eszköz idõszakos ellenõrzését az idõszakos ellenõrzés végzésére

engedéllyel rendelkezõ szervezettel négyévenként kell elvégeztetni. Az ellenõrzésnek az (5) bekezdés szerinti

eljáráson túl ki kell terjednie a játszótéri eszközök megfelelõségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelõségi

tanúsítványának, valamint a (4) bekezdés szerinti nyilvántartás dokumentációjának ellenõrzésére is.

(3) Ha a játszótéri eszköz balesetveszélyessé válik, az üzemeltetõnek haladéktalanul intézkedni kell az eszköz

használatának megakadályozása és annak egyidejû kijavítása vagy lebontása érdekében.

(4) A játszótéri eszközökrõl, azok állapotáról, valamint az idõszakos ellenõrzésekrõl a 6. melléklet szerinti

adattartalommal az üzemeltetõnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló

dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetõjének legalább 10 éven keresztül meg kell õrizni.

(5) A játszótéri eszközök idõszakos ellenõrzése a biztonságossági követelményeknek való megfelelõségre, azok

biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelõségére irányul.

(6) Az idõszakos ellenõrzés során megfelelõnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági

követelményeknek. Részben megfelelõnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely teljes mértékben nem elégíti ki

a biztonságossági követelményeket, de az eszköz biztonságos használatát nem veszélyezteti, továbbá biztonságossá

tehetõ, kijavítható. Nem megfelelõnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági

követelményeknek és az eszköz nem tehetõ biztonságossá, kijavítása nem lehetséges.

(7) Az idõszakos ellenõrzés eredményérõl idõszakos ellenõrzési jegyzõkönyvet kell kiállítani, amely legalább

a 4. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(8) A megfelelõségi tanúsítvánnyal nem rendelkezõ, megfelelõnek értékelt játszótéri eszközrõl egyedi megfelelõségi

tanúsítványt kell kiadni, amely az 5. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(9) A részben megfelelõnek értékelt játszótéri eszközt az üzemeltetõnek kell a biztonságossági követelményeknek

megfelelõ állapotúra kijavítani, valamint a nem megfelelõnek értékelt játszótéri eszköz további használatát

haladéktalanul megakadályozni és azt elbontani.”

5. § Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) Az idõszakos ellenõrzési jegyzõkönyv egy példányát a kijelölt szervezet a területileg illetékes fogyasztóvédelmi

felügyelõség részére az ellenõrzést követõ 15 napon belül köteles megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltetõ

részére köteles átadni.

(2) Az üzemeltetõ köteles 2012. augusztus 31-ig tájékoztatni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõséget

a játszóterek, illetve az azon lévõ játszótéri eszközök számáról, valamint azok állapotáról a 6. melléklet szerinti

adattartalommal. A nyilvántartási adatlapot a fogyasztóvédelmi hatóság kitölthetõ és letölthetõ formátumban

honlapján közzéteszi. A nyilvántartási adatlap az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben is elérhetõ.
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(3) Az üzemeltetõ a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat

a változást követõ 30 napon belül köteles bejelenteni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõségnek a

6. melléklet szerinti adattartalommal.”

6. § Az R. 7/A. § (1) bekezdésében a „4. § (2)” szövegrész helyébe a „3. § (1)” szöveg lép.

7. § (1) Az R. 1–4. számú melléklete helyébe az 1–4. melléklet lép.

(2) Az R. az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

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

9. § A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az

információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok 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.

Dr. Matolcsi György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez

„1. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

A játszótéri eszközök biztonságossági követelményei

1. A játszótéri eszközök méretei és nehézség fokozatai feleljenek meg az elõirányzott korcsoportnak.

2. A játszótéri eszközöket úgy kell tervezni és elkészíteni, hogy:

2.1. a gyermek számára a játék kockázata nyilvánvaló és elõrelátható legyen,

2.2. ne keletkezzenek veszélyes helyzetek (fej, nyak vagy ujjak beszorulása),

2.3. szerkezeti szilárdsága – beleértve a stabilitást – megfelelõ legyen,

2.4. a leesés ellen védelmet biztosítson,

2.5. az alapozással ne keletkezhessen veszély (kioldódás, ütés),

2.6. a felnõttek is hozzáférhessenek és az eszközön belül segíthessenek a gyermekeknek.

3. Játszótéri eszközök gyártásakor csak olyan anyagokat szabad alkalmazni, amelyek az eszközök használói számára

egészségkárosodást nem okoznak.

4. A játszótéri eszközök védjék meg a gyermekeket olyan veszélyektõl, amelyek nem láthatók elõre, ha a játszótéri

eszközt rendeltetésszerûen vagy ésszerûen elõrelátható módon használják.”

2. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez

„2. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

A mûszaki dokumentáció tartalmi követelményei

1. A játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, amely a

játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál.

2. Ajánlott korcsoport megjelölése.

3. A játszótéri eszköz mûködésének leírása.

4. A játszótéri eszközrõl készített fotók, rajzok.
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5. A játszótéri eszköz tervei:

5.1. nézeti rajzok,

5.2. összeállítási rajzok,

5.3. metszetek,

5.4. anyag- és alkatrész jegyzékek,

5.5. anyagminõség,

5.6. alkatrész és részegység rajzok,

5.7. statikai számítások olyan részletességgel, hogy a játszótéri eszköz minden részlete ellenõrizhetõ,

biztonságossága megállapítható legyen.

6. A gyártásközi ellenõrzések és mindazon intézkedés ismertetése, amellyel a gyártó a termék megfelelõségét

elõsegítette.

7. Telepítési elõírások, alapozási tervek, szerelési útmutató.

8. Használati és kezelési útmutató.

9. Szükség esetén a gyermekeket fenyegetõ veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések.

10. Annak a szabványnak a megjelölése – amennyiben van ilyen –, amelynek a termék megfelel.”

3. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez

„3. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

A megfelelõségi tanúsítvány tartalmi követelményei

1. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint a megfelelõségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély

száma.

2. A gyártó és az importáló vagy a forgalomba hozó neve, címe.

3. A tanúsított játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma, azonosító megjelölése.

4. A szabványok, elõírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes felsorolása, amelyek alapján a játszótéri eszközt

vizsgálták és tanúsították.

5. Hivatkozás a vizsgálati jegyzõkönyvre, amelynek alapján a tanúsítást végezték.

6. Az ajánlott korcsoport.

7. A tanúsítvány száma, kiadásának kelte és érvényességi ideje.

8. A tanúsítvány hitelességét igazoló aláírások.”

4. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez

„4. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

Az idõszakos ellenõrzési jegyzõkönyv tartalmi követelményei

1. Az üzemeltetõ neve, címe.

2. Az idõszakos ellenõrzést végzõ szervezet neve, címe, valamint a megfelelõségértékelési tevékenység végzésére

vonatkozó engedély száma.

3. Az idõszakos ellenõrzés helyszíne (a játszótér azonosítása).

4. Az idõszakos ellenõrzés idõpontja.

5. A játszótéri eszközök meghatározása (megnevezés, gyártó, típus, cikkszám, azonosító megjelölés, elhelyezés).

6. Az egyes játszótéri eszközök megfelelõségének értékelése – megfelelt / részben megfelelt / nem megfelelt –,

dokumentálása, nem, valamint részben megfelelõség esetében annak indokolása (fotók, rajzok).

7. Az értékeléshez használt szabványok, elõírások tételes felsorolása.

8. Az idõszakos ellenõrzési jegyzõkönyv kiadásának kelte.

9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történõ igazolása.”
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5. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez

„5. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

Az egyedi megfelelõségi tanúsítvány tartalmi követelményei

1. Az üzemeltetõ neve, címe.

2. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint a megfelelõségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély

száma.

3. Az idõszakos ellenõrzés helyszíne (a játszótér azonosítása).

4. Az idõszakos ellenõrzés idõpontja.

5. A játszótéri eszközök meghatározása (megnevezés, típus, elhelyezés).

6. Az egyes játszótéri eszközök és talajaik megfelelõségének értékelése, dokumentálása (fotók, rajzok).

7. Az értékeléshez használt szabványok, elõírások tételes felsorolása.

8. Az egyedi megfelelõségi tanúsítvány száma, kiadásának kelte és érvényességi ideje.

9. Az értékelés hitelességének aláírásokkal történõ igazolása.”

6. melléklet a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelethez

„6. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez

A nyilvántartási adatlap tartalmi követelményei

1. A játszótér címe.

2. A játszótéri eszközök száma.

3. A játszótéri eszközök nyilvántartása:

3.1. a játszótéri eszköz megnevezése,

3.2. a játszótéri eszköz típusa,

3.3. a játszótéri eszköz cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz,

valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál,

3.4. a tanúsítvány száma,

3.5. a használatba vétel idõpontja,

3.6. az idõszakos ellenõrzések idõpontja,

3.7. a játszótéri eszközök állapota (megfelelõ, részben megfelelõ, nem megfelelõ),

3.8. a javítás idõpontja (ha volt),

3.9. a bontás idõpontja (ha volt).”
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A nemzeti erõforrás miniszter 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelete
a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben
nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 12. pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) 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 miniszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró belügyminiszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi

jövedelemadója fejezet, 4. Központosított elõirányzatok cím terhére a Kvtv. 5. melléklet 12. pontja alapján, egyedi

elbírálás útján nyújtható támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénylésére, döntési rendszerére, folyósítására,

felhasználására és elszámolására terjed ki.

2. § (1) A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy

a) a 2012. június 18-tól 2012. augusztus 31-ig terjedõ idõszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül

biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló

gyermekek) étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy

kedvezményesen, és

b) az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelõ értékben a kistermelõi élelmiszer-termelés,

-elõállítás és -értékesítés feltételeirõl szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 2. § 1. pontja

szerinti kistermelõ vagy az FVMr. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott földrajzi térségen belül

mezõgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy elõállított alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál

számlával vagy a kistermelõvel, vállalkozóval kötött szerzõdéssel kell igazolni.

(2) Az igényelhetõ támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 forint.

(3) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.

3. § Az étkeztetés biztosításának idõszaka egyes rászoruló gyermekek tekintetében – a rászoruló gyermek más településen

történõ táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén – a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

idõszaknál rövidebb is lehet.

4. § (1) A települési önkormányzat a területén lakóhellyel rendelkezõ rászoruló gyermekek után a (2)–(4) bekezdésben

foglaltak szerint igényelhet támogatást.

(2) Az 1. melléklet alapján leghátrányosabb helyzetûnek minõsülõ települési önkormányzat valamennyi rászoruló

gyermek után – a támogatáson túli más források (a továbbiakban: önerõ) nélkül is – igényelhet támogatást.

(3) Az 1. melléklet alapján hátrányos helyzetûnek minõsülõ települési önkormányzat

a) a rászoruló gyermekek legfeljebb ötven százaléka után önerõ nélkül is igényelhet támogatást,

b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló

gyermeknek a 2. § és a 3. § szerinti feltételek mellett önerõbõl történõ étkeztetését a támogatási kérelmében

vállalja.

(4) Az 1. mellékletben nem említett települési önkormányzat

a) a rászoruló gyermekek legfeljebb huszonöt százaléka után önerõ nélkül is igényelhet támogatást,

b) az a) pont szerinti létszámon felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló

gyermeknek a 2. § és a 3. § szerinti feltételek mellett önerõbõl történõ étkeztetését a támogatási kérelmében

vállalja.

(5) Ha a rászoruló gyermek nem a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által szervezett nyári gyermekétkeztetésben

vesz részt, a lakóhely szerinti települési önkormányzat a rászoruló gyermekre jutó támogatást átadja a nyári

gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatnak.
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5. § (1) A település helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) 2012. április 26-ig

elektronikus levélben felhívja a települési önkormányzat jegyzõjének és a gyermekjóléti szolgálatnak a figyelmét a

nyári gyermekétkeztetéshez igényelhetõ támogatás lehetõségére.

(2) A települési önkormányzat jegyzõje – a gyermekjóléti szolgálat közremûködésével – 2012. május 2-ig felméri a nyári

gyermekétkeztetés iránti igényeket.

(3) A települési önkormányzat – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 57. §

(1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Ávr.) 103. § (2) bekezdése alapján – a Magyar Államkincstár által üzemeltett elektronikus rendszerben

rögzített, onnan kinyomtatott 2. melléklet szerinti adatlapot és a 6. § (4) bekezdésében vállalt feladatok

megvalósítására vonatkozó leírást egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton, 2012. május 10-ig

nyújtja be a Magyar Államkincstárnak a település helye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban:

igazgatóság). A benyújtási határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha a települési önkormányzat az informatikai

rendszerben az igénylést 2012. május 10-én éjfélig rögzítette, és azt legkésõbb 2012. május 11-én postára adta.

A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott igénylés érvénytelen.

(4) Hiányos igénylés esetén az igazgatóság egy alkalommal, legfeljebb háromnapos határidõ kitûzésével hiánypótlásra

vagy módosításra hívja fel a települési önkormányzatot. Ha a települési önkormányzat a felhívásnak a megadott

határidõn belül nem tesz eleget, az igazgatóság az Áht. 59. § (1) bekezdése alapján jár el.

(5) A felülvizsgált támogatási kérelmek eredeti példányát az igazgatóság postai úton 2012. május 25-ig továbbítja a

nemzeti erõforrás miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A Magyar Államkincstár a 2. melléklet szerinti adatlapokat

összesíti és 2012. május 25-ig elektronikus úton átadja a miniszter, valamint a szociális és gyámhivatal részére.

6. § (1) Az egyes önkormányzatokat megilletõ támogatás összegérõl a miniszter 2012. június 1-jéig dönt.

(2) Az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a települési önkormányzat által a

támogatási kérelmében megjelölt támogatási igény teljes összegének igénybevételére. A támogatás pontos összegét

a miniszter a beérkezõ igények, a rendelkezésre álló forrás, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglalt szempontok

figyelembevételével határozza meg.

(3) Az e rendeletben meghatározott feltételeket teljesítõ települési önkormányzat részére a miniszter legalább a

települési önkormányzat által a támogatási kérelmében megjelölt támogatási összeg huszonnégy százalékának

megfelelõ összegû támogatást állapít meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összegû támogatásnál magasabb összegû támogatásban részesülhet

– figyelemmel arra is, hogy az 1. melléklet alapján leghátrányosabb helyzetûnek vagy hátrányos helyzetûnek

minõsül – az a települési önkormányzat, amely a következõ feltételek legalább egyikét teljesíti:

a) támogatási kérelmében vállalja, hogy az étkeztetés idejére megszervezi a gyermekek felügyeletét, illetve

szabadidõs programot biztosít a gyermekek számára, amelyek megvalósulását az elszámolásnál a gyermekjóléti

szolgálat igazolja,

b) támogatási kérelmében a számára e rendeletben meghatározott keretek között nagyobb arányú önerõ

biztosítását vállalja.

7. § (1) A miniszter a döntésrõl fõvárosi, megyei szintû összesítést készít, és 2012. június 4-ig elektronikus levélben megküldi a

szociális és gyámhivatalnak, elektronikus úton átadja a Magyar Államkincstárnak, valamint utalványozás céljából

elektronikus úton és papír alapon a belügyminiszternek. Az összesítés tartalmazza

a) a támogatásban részesülõ települési önkormányzatok nevét és KSH azonosító kódját,

b) azoknak a nyári gyermekétkeztetésben részesülõ rászoruló gyermekeknek a tervezett számát, akik után az egyes

települési önkormányzatoknak támogatást állapítottak meg,

c) a b) pont szerinti gyermekszám és az étkezési napok száma alapján számított adagszámot,

d) a c) pont szerinti adagszám alapján az egyes települési önkormányzatoknak megítélt támogatás összegét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összesítést 2012. június 4-ig a miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell

tenni.

(3) A miniszter a döntésrõl – a szociális és gyámhivatalok útján – 2012. június 5-ig értesíti a támogatási kérelmet benyújtó

települési önkormányzatokat.

(4) A belügyminiszter 2012. június 5-ig rendelkezik a Magyar Államkincstár felé a támogatásnak a települési

önkormányzatok részére történõ átutalásáról.
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8. § (1) A települési önkormányzat a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített, onnan

kinyomtatott 3. melléklet szerinti adatlapon – szükség esetén az egyéb dokumentációt csatolva – 2012. szeptember

17-ig elõzetesen beszámol a támogatás felhasználásáról és ennek alapján – ha a támogatás nem került teljes

egészében felhasználásra – az Ávr. 102. §-a szerint a támogatás módosítására irányuló kérelmet nyújt be az

igazgatóságnak, egyidejûleg visszautalja a fel nem használt összeget. A benyújtási határidõt megtartottnak kell

tekinteni, ha a települési önkormányzat az informatikai rendszerben az elõzetes beszámolót és a kérelmet 2012.

szeptember 17-én éjfélig rögzítette, és azt legkésõbb 2012. szeptember 18-án postára adta. A kizárólag postai úton

benyújtott elõzetes beszámoló és kérelem érvénytelen.

(2) A 4. § (5) bekezdése szerinti esetben az (1) bekezdés szerinti elõzetes beszámolót és kérelmet az a települési

önkormányzat nyújtja be az igazgatóság felé, amelynek a támogatást folyósították. A támogatást átvevõ települési

önkormányzat 2012. szeptember 7-ig adja meg az (1) bekezdés szerinti elõzetes beszámoló és kérelem benyújtásához

szükséges adatokat a támogatást átadó települési önkormányzatnak.

(3) A Magyar Államkincstár a 3. melléklet szerinti adatlapok fõvárosi, megyei szintû összesítésérõl és az (1) bekezdés

szerinti kérelmek alapján a települési önkormányzatok által ténylegesen visszafizetett támogatási összegrõl

(a továbbiakban: visszafizetett támogatási összeg) 2012. október 19-ig – számítógépes hálózaton – értesíti a

minisztert.

(4) A miniszter a (3) bekezdés szerinti, országosan összesített adatokat tájékoztatásul megküldi a szociális és

gyámhivatalnak.

9. § (1) A visszafizetett támogatási összeget azoknak a települési önkormányzatoknak a támogatására kell fordítani, akik a 4. §

(3) bekezdés b) pontja, a 4. § (4) bekezdés b) pontja, illetve a 6. § (4) bekezdés b) pontja alapján önerõ biztosításával

szervezték meg a nyári gyermekétkeztetést. A visszafizetett támogatási összegbõl a települési önkormányzatnak az

általa biztosított önerõhöz vagy annak egy részéhez adható utólagosan támogatás.

(2) A visszafizetett támogatási összegnek az (1) bekezdés szerinti települési önkormányzatok közötti felosztásáról a

miniszter a településen 2012. évben nyári gyermekétkeztetésben részesülõ gyermekek száma alapján 2012. október

29-ig dönt. A döntés során elõnyben kell részesíteni az 1. melléklet alapján hátrányos helyzetûnek minõsülõ települési

önkormányzatokat. Az országosan keletkezõ elõirányzat-maradványt úgy kell felosztani, hogy az egyes települési

önkormányzatoknak járó támogatás összege elérje a tízezer forintot. A miniszter a döntésérõl haladéktalanul értesíti a

belügyminisztert.

(3) A visszafizetett támogatási összegbõl történõ utólagos támogatás kifizetésérõl – a miniszter döntése alapján –

a belügyminiszter a Magyar Államkincstáron keresztül 2012. november 5-ig gondoskodik.

10. § A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról december 31-ei fordulónappal a 2012. évi zárszámadás

keretében és annak rendje szerint számol el.

11. § A támogatás felhasználását – beleértve a 6. § (4) bekezdése szerint vállalt feltételek megvalósítását – a miniszter, a

szociális és gyámhivatal, valamint a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenõrizhetik.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013. március 1-jén hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelethez

A leghátrányosabb és a hátrányos helyzetû települések jegyzéke

I. A leghátrányosabb helyzetû települések és KSH azonosítóik jegyzéke

Bács-Kiskun megye

0303577 Géderlak

0306044 Kunbaja

0308679 Öregcsertõ

0308697 Bácsszentgyörgy

0311280 Katymár

0311606 Dunaszentbenedek

0312566 Dunafalva

0314766 Dunatetétlen

0315699 Csikéria

316373 Csávoly

0319327 Borota

0323357 Madaras

0326310 Rém

0327809 Mátételke

0330155 Bácsszõlõs

Baranya megye

0202264 Vásárosdombó

0202547 Sumony

0203285 Hirics

0203984 Nagybudmér

0204048 Tófû

0204297 Kacsóta

0204385 Magyartelek

0204482 Oroszló

0205412 Magyarmecske

0205485 Baranyaszentgyörgy

0205722 Kisbeszterce

0206415 Kákics

0206479 Lapáncsa

0206789 Kemse

0206831 Kishajmás

0206868 Adorjás

0206965 Katádfa

0207010 Páprád

0207366 Szárász

0207533 Bürüs

0207603 Bánfa

0207737 Merenye

0207773 Dencsháza

0208110 Kórós

0208138 Várad

0208341 Okorvölgy

0208651 Kisszentmárton

0208800 Siklósnagyfalu

0208819 Felsõszentmárton

0209159 Drávakeresztúr

0209548 Kisvaszar

0209663 Babarcszõlõs

0209803 Szentkatalin

0210038 Liptód

0210694 Bogdása

0211086 Cún

0211952 Dinnyeberki

0212353 Kistamási

0212380 Drávapiski

0212858 Nagyhajmás

0213116 Boldogasszonyfa

0213286 Felsõegerszeg

0213329 Almamellék

0213347 Gerényes

0214119 Bezedek

0214368 Bosta

0214517 Kovácsszénája

0215219 Marócsa

0215404 Szulimán

0216027 Monyoród

0216285 Mindszentgodisa

0216443 Markóc

0217385 Alsómocsolád

0217464 Kásád

0217747 Zádor

0217792 Patapoklosi

0217899 Kölked

0218050 Sámod

0218111 Nagycsány

0218236 Nemeske

0218333 Gilvánfa

0218519 Vejti

0218661 Ózdfalu

0218704 Erdõsmecske

0218865 Lúzsok

0218908 Kisasszonyfa

0219901 Csányoszró

0220376 Almáskeresztúr

0220464 Baranyahídvég

0220659 Márok

0220686 Okorág

0220862 Sárok

0220978 Téseny

0221023 Hegyszentmárton

0221281 Somogyviszló

0221591 Csebény

0221616 Kislippó
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0221698 Drávasztára

0221704 Old

0222275 Bakóca

0222424 Tormás

0222664 Gyöngyösmellék

0222734 Drávapalkonya

0223074 Horváthertelend

0223205 Siklósbodony

0223506 Piskó

0223764 Palé

0224749 Baranyajenõ

0225122 Zaláta

0225292 Regenye

0225812 Ág

0226082 Cserdi

0226329 Nyugotszenterzsébet

0226994 Tótszentgyörgy

0227298 Apátvarasd

0227508 Szágy

0227702 Tékes

0228121 Drávacsepely

0228273 Endrõc

0228404 Gyöngyfa

0228529 Varga

0228617 Drávacsehi

0229142 Somogyhárságy

0229522 Molvány

0229762 Pettend

0229920 Maráza

0229966 Homorúd

0230049 Besence

0230492 Mekényes

0230951 Hegyhátmaróc

0231060 Szava

0231714 Sósvertike

0232072 Teklafalu

0232391 Drávaiványi

0232744 Tésenfa

0233002 Bodolyabér

0233066 Ibafa

0233084 Gordisa

0233233 Gödre

0233613 Szentegát

0234032 Szaporca

Békés megye

0404206 Mezõgyán

0404242 Nagykamarás

0406257 Zsadány

0406804 Kötegyán

0409432 Ecsegfalva

0410764 Körösnagyharsány

0411536 Magyardombegyház

0412618 Kertészsziget

0413471 Bucsa

0416045 Kunágota

0417394 Geszt

0418102 Battonya

0418838 Kisdombegyház

0419257 Okány

0419390 Bélmegyer

0419594 Pusztaottlaka

0420765 Medgyesbodzás

0422132 Dombiratos

0423931 Méhkerék

0424031 Dombegyház

0424350 Újszalonta

0424794 Kardos

0425168 Sarkadkeresztúr

0426028 Nagybánhegyes

0427906 Magyarbánhegyes

0429595 Almáskamarás

0429610 Biharugra

0430128 Medgyesegyháza

0430164 Körösújfalu

0431228 Végegyháza

0431574 Kevermes

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

0502024 Martonyi

0502273 Abaújvár

0502282 Hejõkürt

0502468 Hegymeg

0502741 Fáj

0502866 Oszlár

0502875 Sáta

0503063 Zádorfalva

0503081 Sajóhídvég

0503133 Taktaszada

0503160 Szuhafõ

0503443 Mezõzombor

0503531 Léh

0503595 Abaújszántó

0503708 Taktabáj

0503744 Gagyvendégi

0503762 Kiskinizs

0503805 Szakáld

0503823 Ároktõ

0503939 Cigánd

0504215 Nyomár

0504419 Nyésta

0504686 Dédestapolcsány

0504729 Sály

0505005 Irota

0505069 Györgytarló

0505096 Viss

0505245 Nemesbikk

0505315 Borsodnádasd
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0505333 Csobád

0505458 Kenézlõ

0505494 Gadna

0505582 Nagycsécs

0505926 Bódvaszilas

0506053 Ragály

0506123 Dövény

0506460 Füzérkajata

0507719 Dámóc

0507764 Kánó

0507825 Monok

0508004 Hét

0508077 Szendrõ

0508147 Szászfa

0508174 Felsõberecki

0508217 Alsótelekes

0508402 Regéc

0508484 Szentistvánbaksa

0508493 Csenyéte

0508846 Baskó

0509016 Monaj

0509317 Révleányvár

0509399 Hernádcéce

0509706 Gömörszõlõs

0509742 Felsõdobsza

0509830 Szemere

0510357 Abod

0510366 Füzérradvány

0510524 Detek

0510612 Komjáti

0510904 Garadna

0511022 Zsujta

0511226 Hangács

0511332 Sajónémeti

0511448 Kisrozvágy

0511493 Szinpetri

0511581 Vilmány

0511660 Legyesbénye

0511697 Hidasnémeti

0511758 Meszes

0512034 Kelemér

0512159 Hejõszalonta

0512371 Pamlény

0513268 Sóstófalva

0513976 Tiszakarád

0514289 Csokvaomány

0514313 Sajókaza

0514331 Arló

0514429 Alsógagy

0514474 Boldogkõváralja

0514890 Tomor

0515264 Kéked

0515413 Pusztaradvány

0515617 Zalkod

0515662 Abaújalpár

0515839 Hernádbûd

0515857 Lak

0515893 Pácin

0515936 Gönc

0515945 Sajómercse

0516133 Rakacaszend

0516179 Szögliget

0516577 Imola

0516780 Hejõpapi

0516902 Tornabarakony

0517048 Pusztafalu

0517066 Keresztéte

0517349 Kiscsécs

0517932 Fony

0518245 Taktaharkány

0518643 Göncruszka

0518722 Kupa

0518801 Tornanádaska

0518944 Boldogkõújfalu

0519220 Ricse

0519275 Ziliz

0519293 Galvács

0519381 Tiszaladány

0519600 Makkoshotyka

0519664 Alsódobsza

0519840 Hernádvécse

0520233 Jákfalva

0520516 Sárazsadány

0520774 Csobaj

0520844 Lácacséke

0520871 Szin

0521087 Vizsoly

0521218 Karcsa

0521236 Homrogd

0521272 Prügy

0521768 Megyaszó

0521829 Hernádkércs

0522123 Fulókércs

0522521 Balajt

0522956 Korlát

0523533 Felsõvadász

0523719 Gelej

0523737 Bodroghalom

0523755 Semjén

0523782 Sajópüspöki

0523977 Büttös

0524606 Szuhogy

0524730 Pányok

0524882 Hernádpetri

0524970 Hernádszurdok

0525104 Hangony
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0525238 Filkeháza

0525326 Erdõbénye

0525380 Selyeb

0525399 Igrici

0525618 Méra

0525672 Hidvégardó

0525690 Domaháza

0525742 Kány

0526198 Arka

0526231 Ládbesenyõ

0526338 Abaújszolnok

0526435 Nyíri

0526505 Nagykinizs

0526657 Járdánháza

0526718 Abaújkér

0527191 Novajidrány

0527429 Bódvalenke

0527757 Sajóvelezd

0527836 Tornaszentandrás

0528033 Nekézseny

0528219 Litka

0528307 Gagybátor

0528459 Csernely

0528547 Kovácsvágás

0528839 Alsószuha

0529054 Tornyosnémeti

0529133 Tiszacsermely

0529249 Kesznyéten

0529674 Beret

0529708 Felsõgagy

0529717 Rakaca

0529814 Alsóvadász

0530003 Vajdácska

0530298 Tiszatardos

0530377 Tiszatarján

0530517 Tornaszentjakab

0531015 Szalaszend

0531608 Zemplénagárd

0531671 Felsõtelekes

0531723 Felsõkelecsény

0531909 Rásonysápberencs

0532258 Szakácsi

0532531 Serényfalva

0533181 Nagyrozvágy

0533303 Bódvarákó

0533419 Perkupa

Csongrád megye

0602121 Csanádalberti

0603966 Ruzsa

0605962 Magyarcsanád

0609955 Kövegy

0610339 Ásotthalom

0613666 Királyhegyes

0614252 Apátfalva

0616197 Ambrózfalva

0619062 Árpádhalom

0620914 Nagyér

0629106 Baks

Fejér megye

0702459 Vajta

0702723 Sáregres

0713152 Cece

0717738 Igar

0718740 Szabadhídvég

Gyõr-Moson-Sopron megye

0827085 Cakóháza

Hajdú-Bihar megye

0902167 Komádi

0903258 Földes

0903319 Ártánd

0903683 Magyarhomorog

0906309 Nagyrábé

0908907 Nagykereki

0908943 Körösszegapáti

0911138 Vekerd

0911837 Pocsaj

0912450 Csökmõ

0914137 Bojt

0915477 Kismarja

0915644 Tiszacsege

0915741 Egyek

0916762 Váncsod

0916993 Furta

0917473 Hajdúszovát

0918175 Gáborján

0918467 Berekböszörmény

0918847 Mezõsas

0919691 Tetétlen

0920011 Bagamér

0920419 Újléta

0922150 Fülöp

0923393 Újiráz

0923940 Sárrétudvari

0924828 Biharnagybajom

0925256 Bihardancsháza

0925469 Esztár

0925876 Told

0926116 Sáp

0926693 Báránd

0927641 Álmosd

0929391 Hencida

0931033 Mezõpeterd

0931130 Körösszakál

0932568 Újszentmargita

0933437 Szerep
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0933446 Bedõ

0934014 Folyás

Heves megye

1004400 Bekölce

1005759 Vécs

1006503 Átány

1007083 Tiszanána

1010241 Hevesaranyos

1012229 Terpes

1013231 Szentdomonkos

1013240 Tarnalelesz

1013523 Szúcs

1014128 Tarnaörs

1014535 Kömlõ

1016063 Szajla

1016160 Tarnaszentmiklós

1017163 Tarnazsadány

1019567 Pély

1020118 Erk

1025089 Mezõszemere

1026879 Nagyfüged

1032966 Tarnabod

Jász-Nagykun-Szolnok megye

1603373 Tiszapüspöki

1606318 Nagyrév

1607852 Tiszaszõlõs

1609557 Tomajmonostora

1613170 Csépa

1615787 Tiszaörs

1616230 Tiszaderzs

1619813 Kétpó

1620181 Tiszaroff

1621111 Jászladány

1621689 Nagyiván

1622770 Tiszabura

1622789 Tiszaszentimre

1622938 Cibakháza

1623171 Kunmadaras

1626286 Mezõhék

1628006 Öcsöd

1628699 Tiszaigar

1630234 Mesterszállás

1630304 Tiszagyenda

1630386 Tiszakürt

Komárom-Esztergom megye

1124244 Bakonybánk

Nógrád megye

1203328 Ipolytarnóc

1203841 Bokor

1204871 Litke

1205050 Csitár

1205980 Egyházasgerge

1207959 Szilaspogony

1211590 Piliny

1212520 Ságújfalu

1213222 Mihálygerge

1213718 Horpács

1214641 Márkháza

1214881 Sóshartyán

1215325 Szátok

1216878 Hugyag

1219451 Kutasó

1220048 Bárna

1220075 Mátramindszent

1220190 Lucfalva

1221634 Szirák

1221661 Zabar

1221795 Erdõtarcsa

1221935 Cserháthaláp

1227340 Nógrádszakál

1230100 Mátraverebély

1232911 Bér

1233011 Szécsényfelfalu

1234360 Rákóczibánya

Somogy megye

1403489 Edde

1404853 Somogyudvarhely

1405078 Rinyabesenyõ

1405272 Kánya

1405500 Somogyaracs

1406105 Kálmáncsa

1406211 Hollád

1406451 Gamás

1406585 Gálosfa

1406600 Somogyszentpál

1406910 Bélavár

1407205 Újvárfalva

1407913 Nemesdéd

1408183 Vése

1408411 Kastélyosdombó

1408837 Háromfa

1409177 Gige

1409274 Varászló

1409645 Vörs

1409858 Komlósd

1409946 Hencse

1410010 Lulla

1410153 Torvaj

1410603 Csurgónagymarton

1410861 Ecseny

1410959 Nikla

1411040 Lakócsa

1411484 Somogycsicsó

1411509 Szenta

1411828 Porrog

1412663 Kaposkeresztúr
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1412876 Somogymeggyes

1412973 Szentgáloskér

1413611 Drávagárdony

1413693 Táska

1413745 Kõkút

1413790 Polány

1413824 Somodor

1413930 Porrogszentkirály

1413985 Felsõmocsolád

1413994 Bolhás

1414012 Õrtilos

1414386 Kercseliget

1414395 Bakháza

1414599 Görgeteg

1415592 Patosfa

1415626 Somogysámson

1415927 Jákó

1415981 Somogydöröcske

1416258 Lad

1416726 Hedrehely

1416735 Tarany

1417127 Beleg

1417844 Tikos

1418078 Somogyfajsz

1418120 Bolhó

1418607 Szegerdõ

1418634 Hács

1419017 Visnye

1419026 Pusztakovácsi

1419053 Kisasszond

1419150 Homokszentgyörgy

1419619 Iharos

1420057 Somogyegres

1420093 Törökkoppány

1420321 Rinyaújnép

1420330 Somogygeszti

1420622 Rinyaújlak

1420710 Bedegkér

1420905 Mike

1421333 Istvándi

1422673 Bonnya

1423904 Gyugy

1423968 Teleki

1424314 Csököly

1424387 Kisbajom

1424493 Kisbárapáti

1424846 Heresznye

1425520 Nagyszakácsi

1425830 Hajmás

1426222 Gadány

1426301 Inke

1426392 Pamuk

1426754 Rinyaszentkirály

1426842 Zselickisfalud

1426888 Kazsok

1427553 Pogányszentpéter

1428361 Potony

1428510 Porrogszentpál

1428574 Szabás

1428857 Kutas

1429197 Péterhida

1430146 Szenyér

1430580 Somogyacsa

1430827 Kisberény

1431644 Fiad

1432416 Tengõd

1432461 Szilvásszentmárton

1432805 Nagykorpád

1432841 Szentborbás

1433057 Zics

1434041 Pálmajor

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

1502088 Mánd

1502671 Kántorjánosi

1502990 Bátorliget

1503391 Piricse

1503586 Szabolcsveresmart

1503878 Nyírpilis

1504446 Tiszakerecseny

1504613 Gelénes

1504710 Nagyar

1504996 Garbolc

1505041 Nyírderzs

1505616 Hetefejércse

1506275 Zajta

1506433 Tiszadada

1506488 Nagyecsed

1506938 Vállaj

1507463 Mérk

1507995 Lövõpetri

1508509 Kishódos

1508794 Tiszakóród

1508934 Vámosoroszi

1508952 Tiborszállás

1509025 Õr

1509061 Rápolt

1509113 Tiszaeszlár

1509256 Nyírtét

1509353 Aranyosapáti

1509423 Tiszaadony

1509715 Császló

1510205 Tiszarád

1510436 Szamossályi

1510791 Fülesd

1510834 Olcsvaapáti

1511244 Pócspetri
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1511299 Bököny

1511907 Tiszamogyorós

1512061 Hermánszeg

1512593 Tiszadob

1513602 Túristvándi

1514696 Nyíribrony

1515802 Nyírbéltek

1516036 Kisnamény

1517084 Penészlek

1518005 Szamosangyalos

1520668 Mátyus

1521573 Rétközberencs

1522017 Szamosbecs

1522239 Botpalád

1522336 Komlódtótfalu

1522743 Nagycserkesz

1523250 Fábiánháza

1523612 Kömörõ

1523889 Sonkád

1526091 Lónya

1526107 Csegöld

1526550 Ömböly

1526851 Csengerújfalu

1527119 Nemesborzova

1528246 Beregdaróc

1528750 Zsarolyán

1528981 Ura

1529300 Kispalád

1529984 Magosliget

1530085 Szamostatárfalva

1531237 Szatmárcseke

1531273 Szamosújlak

1531398 Tyukod

1531769 Ököritófülpös

1532328 Encsencs

1533224 Márokpapi

1533358 Terem

1533659 Újdombrád

Tolna megye

1702811 Miszla

1704747 Sárpilis

1706017 Magyarkeszi

1706637 Varsád

1706761 Nagyszékely

1707029 Mucsi

1708448 Értény

1709326 Jágónak

1710083 Szakcs

1711031 Tolnanémedi

1711688 Diósberény

1711712 Báta

1711970 Bikács

1711998 Csibrák

1713709 Nagyszokoly

1714605 Lápafõ

1715316 Szakadát

1717640 Keszõhidegkút

1717914 Felsõnyék

1717950 Fürged

1718263 Szárazd

1718917 Murga

1719202 Dúzs

1720507 Kurd

1720817 Sárszentlõrinc

1721184 Koppányszántó

1721360 Udvari

1722433 Kocsola

1723791 Kalaznó

1726727 Grábóc

1727182 Nagykónyi

1727766 Kisszékely

1729124 Várong

1729230 Dalmand

1730359 Gyulaj

1731185 Kisvejke

Vas megye

1813028 Kondorfa

1832036 Keléd

Veszprém megye

1903638 Balatonhenye

1904534 Mindszentkálla

1904765 Borszörcsök

1904987 Megyer

1905157 Somlójenõ

1906327 Bakonypölöske

1909502 Vid

1909733 Vigántpetend

1910001 Nagydém

1915088 Hetyefõ

1916595 Oroszi

1921607 Pápasalamon

1923001 Kisszõlõs

1923922 Bakonyszentiván

1928671 Gyepükaján

1928972 Pusztamiske

1929993 Zalaerdõd

1932814 Csögle

Zala megye

2002103 Maróc

2003188 Iborfia

2003434 Lasztonya

2003726 Zebecke

2004473 Kányavár

2005218 Nagygörbõ

2006530 Pusztamagyaród

2006549 Vindornyalak
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2007782 Döbröce

2007968 Murarátka

2007986 Bucsuta

2008439 Bánokszentgyörgy

2008615 Szentliszló

2010649 Csertalakos

2010889 Lispeszentadorján

2011059 Baglad

2011165 Szentpéterúr

2012830 Bezeréd

2013082 Kozmadombja

2014225 Szentmargitfalva

2014298 Ramocsa

2015769 Esztergályhorváti

2016249 Kiscsehi

2016920 Pusztaapáti

2018023 Nemesrádó

2018096 Zalaszentjakab

2019895 Hernyék

2020039 Gétye

2020941 Kistolmács

2022080 Kerkakutas

2024590 Zajk

2025478 Oltárc

2026161 Szijártóháza

2028778 Dióskál

2029656 Pat

2031529 Kerecseny

2033978 Csörnyeföld
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II. A hátrányos helyzetû települések és KSH azonosítóik jegyzéke

Bács-Kiskun megye

0302149 Foktõ

0302705 Pálmonostora

0302954 Felsõszentiván

0303230 Fajsz

0305856 Kunadacs

0307524 Drágszél

0307728 Kunbaracs

0308095 Imrehegy

0308305 Bócsa

0308350 Harkakötöny

0308785 Újsolt

0310472 Császártöltés

0310533 Dávod

0312025 Csólyospálos

0312344 Csengõd

0312937 Hercegszántó

0313806 Kömpöc

0314058 Fülöpszállás

0314544 Tataháza

0315158 Zsana

0315431 Petõfiszállás

0316018 Mélykút

0316939 Orgovány

0318166 Kéleshalom

0318670 Páhi

0319789 Kecel

0319947 Szalkszentmárton

0321120 Szentkirály

0324998 Tázlár

0325937 Balotaszállás

0325955 Nagybaracska

0326383 Gátér

0326471 Csátalja

0327234 Bácsborsód

0327571 Kelebia

0328158 Kisszállás

0328820 Szeremle

0330605 Kaskantyú

0330632 Miske

0331918 Kunpeszér

0332823 Bugac

0333604 Újtelek

0333631 Bugacpusztaháza

0334096 Móricgát

Baranya megye

0202653 Nagyharsány

0203018 Szebény

0203337 Ivánbattyán

0203346 Ivándárda

0203780 Ócsárd

0204136 Töttös

0204516 Rózsafa

0204543 Feked

0205403 Babarc

0205528 Szörény

0206062 Újpetre

0206886 Aranyosgadány

0206992 Kõvágótöttös

0207074 Vázsnok

0207126 Hetvehely

0208572 Kétújfalu

0209007 Szalatnak

0209186 Dunaszekcsõ

0209450 Márfa

0209636 Görcsönydoboka

0210542 Kémes

0211217 Szûr

0211518 Rádfalva

0212751 Gerde



0212849 Kisjakabfalva

0213365 Botykapeterd

0213675 Tengeri

0213851 Csertõ

0214191 Nagyváty

0215051 Matty

0215495 Basal

0215635 Tarrós

0216355 Szentlászló

0216498 Egyházasharaszti

0216805 Kékesd

0216984 Szellõ

0217419 Drávafok

0217604 Liget

0217835 Fazekasboda

0219008 Belvárdgyula

0219725 Versend

0219910 Kiskassa

0220279 Véménd

0220552 Királyegyháza

0220899 Boda

0221519 Pécsbagota

0221892 Bogádmindszent

0222071 Velény

0222211 Szõke

0222266 Pócsa

0222576 Csonkamindszent

0223162 Bükkösd

0223542 Magyarlukafa

0223807 Somogyapáti

0224226 Kovácshida

0224402 Vékény

0224712 Szilvás

0224925 Bisse

0224952 Vásárosbéc

0225070 Somogyhatvan

0225821 Erdõsmárok

0227021 Kisharsány

0227401 Egyházaskozár

0228538 Vajszló

0228608 Drávaszabolcs

0228741 Sellye

0228927 Nagytótfalu

0229540 Mozsgó

0230030 Drávaszerdahely

0230614 Csarnóta

0231431 Husztót

0231936 Illocska

0232009 Szentdénes

0232373 Diósviszló

0233215 Kisnyárád

0233279 Alsószentmárton

0233482 Sátorhely

0233899 Nagydobsza

0233905 Kisdobsza

0233932 Hobol

Békés megye

0403106 Kétsoprony

0403461 Kétegyháza

0404279 Kamut

0405397 Pusztaföldvár

0407393 Gerendás

0408244 Nagyszénás

0409511 Gádoros

0411873 Mezõhegyes

0412256 Füzesgyarmat

0420455 Csanádapáca

0422752 Kaszaper

0425502 Csárdaszállás

0426189 Békéssámson

0427438 Örménykút

0429531 Vésztõ

0432957 Elek

0433297 Hunya

0434078 Csabaszabadi

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

0502291 Tiszabábolna

0502820 Abaújlak

0503717 Tiszadorogma

0503957 Viszló

0504233 Aszaló

0504914 Trizs

0505591 Izsófalva

0505865 Egerlövõ

0506655 Hejõbába

0507038 Lénárddaróc

0507223 Vadna

0507588 Felsõregmec

0508086 Ináncs

0508396 Boldva

0510728 Edelény

0511110 Szuhakálló

0511350 Damak

0511378 Füzérkomlós

0511819 Kurityán

0512210 Tállya

0512487 Újcsanálos

0512557 Fancsal

0512982 Vilyvitány

0513356 Égerszög

0513374 Kázsmárk

0513763 Telkibánya

0513833 Mezõcsát

0513888 Tiszakeszi

0514401 Bodrogolaszi

0514492 Ózd
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0514702 Kissikátor

0515149 Vámosújfalu

0515608 Gesztely

0515680 Jósvafõ

0516054 Sajószentpéter

0516559 Komlóska

0516638 Sajópetri

0516753 Szalonna

0516799 Borsodszirák

0517109 Füzér

0517136 Hernádszentandrás

0518184 Baktakék

0518306 Tokaj

0518379 Mezõnagymihály

0519105 Zubogy

0519406 Bükkmogyorósd

0519576 Krasznokvajda

0520482 Alsóberecki

0521193 Radostyán

0521546 Múcsony

0521564 Girincs

0521670 Sajókápolna

0521740 Tarcal

0522479 Sajólászlófalva

0522503 Erdõhorváti

0522558 Onga

0522628 Ónod

0523029 Rudabánya

0523223 Alsóregmec

0524156 Négyes

0524165 Hernádkak

0524420 Pere

0525159 Bánhorváti

0526356 Berzék

0526602 Köröm

0526745 Parasznya

0527049 Becskeháza

0527173 Sajólád

0527410 Putnok

0527456 Szendrõlád

0527669 Dubicsány

0527890 Bükkaranyos

0527942 Halmaj

0528051 Tolcsva

0528398 Tiszalúc

0528732 Gagyapáti

0528787 Taktakenéz

0528875 Kishuta

0529151 Vágáshuta

0530483 Forró

0530508 Karos

0530669 Borsodbóta

0531006 Bózsva

0531510 Szegilong

0531778 Olaszliszka

0531954 Debréte

0532090 Királd

0532683 Perecse

0532762 Felsõnyárád

0532993 Kács

0533048 Encs

0520969 Gibárt

0533093 Alacska

0533808 Bodrogkisfalud

0533817 Szegi

0534069 Ormosbánya

0534120 Rudolftelep

0534272 Farkaslyuk

Csongrád megye

0605379 Csanádpalota

0605546 Zákányszék

0606284 Pitvaros

0606354 Pusztamérges

0607755 Óföldeák

0607834 Derekegyház

0609210 Földeák

0612265 Székkutas

0612779 Nagylak

0612797 Ópusztaszer

0617233 Nagymágocs

0619974 Fábiánsebestyén

0621412 Üllés

0622293 Csanytelek

0622646 Felgyõ

0622992 Eperjes

0623676 Balástya

0625900 Tömörkény

0628592 Pusztaszer

0629179 Nagytõke

0630535 Dóc

0631079 Öttömös

0632285 Csengele

0633020 Forráskút

Fejér megye

0705689 Mezõkomárom

0706576 Mezõszentgyörgy

0707001 Nagykarácsony

0707506 Lajoskomárom

0716948 Mátyásdomb

0725283 Alsószentiván

0726824 Alap

0734342 Daruszentmiklós

Gyõr-Moson-Sopron megye

0803753 Rábcakapi

0803887 Szerecseny

0804172 Tárnokréti
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0804376 Lázi

0806239 Vadosfa

0806770 Markotabödöge

0810047 Csáfordjánosfa

0813912 Magyarkeresztúr

0815273 Rábaszentandrás

0822442 Edve

0824208 Sobor

0826444 Maglóca

0830191 Csér

Hajdú-Bihar megye

0902307 Kaba

0902918 Balmazújváros

0904118 Hortobágy

0904817 Zsáka

0906187 Nyíradony

0906266 Hosszúpályi

0908989 Vámospércs

0910393 Hajdúhadház

0911925 Újtikos

0914003 Nyíracsád

0914678 Darvas

0915167 Bakonszeg

0917455 Kokad

0919099 Szentpéterszeg

0919956 Biharkeresztes

0923214 Téglás

0925964 Konyár

0928103 Nádudvar

0929887 Bihartorda

0930845 Tiszagyulaháza

0931097 Hajdúsámson

0932294 Nyírábrány

0932382 Nyírmártonfalva

Heves megye

1002981 Egerfarmos

1003513 Visznek

1004084 Hevesvezekény

1007180 Sarud

1009052 Tarnaszentmária

1010621 Bükkszenterzsébet

1011411 Halmajugra

1012070 Pétervására

1012432 Fedémes

1012821 Egerbakta

1013338 Gyöngyösoroszi

1013879 Ivád

1014526 Heves

1014933 Bodony

1016841 Csány

1018281 Kisköre

1023445 Zaránk

1024147 Verpelét

1027012 Váraszó

1027623 Újlõrincfalva

1028079 Kerecsend

1031662 Mezõtárkány

Jász-Nagykun-Szolnok megye

1605254 Kuncsorba

1607418 Kengyel

1609627 Tiszatenyõ

1610773 Tiszabõ

1611235 Kõtelek

1612441 Abádszalók

1614836 Zagyvarékas

1615574 Nagykörû

1617145 Kenderes

1617695 Tiszasüly

1620428 Szelevény

1620446 Tiszainoka

1621494 Tiszasas

1622798 Jászkisér

1622929 Jászágó

1623579 Jászfelsõszentgyörgy

1624086 Jászivány

1629382 Örményes

1634050 Hunyadfalva

1634175 Csataszög

Komárom-Esztergom megye

1106664 Ete

1106682 Aka

1118272 Csép

1133640 Csém

Nógrád megye

1202778 Ludányhalászi

1203665 Cered

1203993 Héhalom

1204251 Ecseg

1204330 Mátraszõlõs

1204844 Terény

1205324 Herencsény

1207621 Alsótold

1208156 Drégelypalánk

1208642 Kálló

1208855 Karancskeszi

1210199 Szarvasgede

1212131 Nógrádmegyer

1213842 Kozárd

1215370 Etes

1216391 Nagybárkány

1218494 Garáb

1218625 Karancsalja

1219497 Nógrádsipek

1219798 Szalmatercs

1221041 Karancslapujtõ

1221102 Nagylóc
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1222594 Cserhátsurány

1224332 Mátraszele

1224439 Dorogháza

1225496 Endrefalva

1225788 Salgótarján m.j.

1201526 Somoskõújfalu

1226295 Kisbárkány

1226833 Iliny

1226897 Karancsság

1226967 Magyargéc

1227915 Mohora

1228389 Kazár

1232319 Cserhátszentiván

1232896 Tar

1233312 Felsõtold

1233400 Kishartyán

1233525 Mátraterenye

1233534 Bátonyterenye

1234281 Nagykeresztúr

Pest megye

1302769 Tápiószõlõs

1304978 Ipolytölgyes

1311004 Jászkarajenõ

1324466 Mikebuda

1332771 Kocsér

Somogy megye

1402477 Csombárd

1403203 Nyim

1403416 Somogyszil

1403735 Bárdudvarnok

1403799 Csákány

1404826 Kisgyalán

1404835 Somogyzsitfa

1405193 Szorosad

1405263 Karád

1405351 Kára

1405810 Szõkedencs

1405971 Csokonyavisonta

1406141 Patalom

1406877 Visz

1407056 Öreglak

1408703 Büssü

1410986 Szulok

1412168 Patca

1413781 Kiskorpád

1414854 Szabadi

1416407 Tótújfalu

1417446 Kelevíz

1417561 Nemesvid

1418546 Somogyszob

1419442 Somogyvár

1419770 Osztopán

1420598 Nagycsepely

1421449 Nagyberki

1421652 Nagybajom

1421856 Somogyvámos

1422026 Fonó

1424615 Tapsony

1425043 Somogybükkösd

1425371 Magyaregres

1425511 Nemeskisfalud

1425867 Kaposhomok

1426453 Kadarkút

1426532 Böhönye

1427270 Csömend

1427368 Segesd

1427784 Iharosberény

1428264 Gadács

1428291 Lábod

1428316 Bábonymegyer

1428714 Andocs

1428963 Somogyjád

1429780 Vízvár

1430474 Babócsa

1430571 Gölle

1430775 Hosszúvíz

1431352 Darány

1432115 Ötvöskónyi

1432470 Somogybabod

1432674 Rinyakovácsi

1432780 Simonfa

1432799 Barcs

1433376 Miklósi

1434184 Alsóbogát

1434193 Kaszó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

1502945 Biri

1503629 Géberjén

1503647 Döge

1503850 Tiszabercel

1504312 Tarpa

1504491 Sényõ

1504774 Szakoly

1507445 Kocsord

1507472 Berkesz

1507676 Gyulaháza

1507843 Jánkmajtis

1507904 Nyírcsaholy

1508554 Tiszakanyár

1508998 Túrricse

1509238 Nyírgyulaj

1509654 Ilk

1509751 Kisszekeres

1509919 Tuzsér

1510117 Újkenéz

1510126 Gyõrtelek
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1510807 Nyírparasznya

1510852 Érpatak

1511129 Olcsva

1511271 Nyírlugos

1512186 Pátroha

1512274 Nyírmada

1512672 Kisvarsány

1512928 Csaholc

1513000 Gemzse

1513019 Hodász

1513037 Zsurk

1513046 Szamosszeg

1513143 Jéke

1513213 Tunyogmatolcs

1513541 Tiszaszalka

1513639 Besenyõd

1513860 Pusztadobos

1514359 Kékcse

1514377 Fülpösdaróc

1514447 Tiszatelek

1514508 Dombrád

1514845 Nyírbátor

1515963 Balsa

1516300 Szamoskér

1516522 Nyírvasvári

1516629 Magy

1516665 Kölcse

1516957 Tornyospálca

1517075 Jánd

1517215 Porcsalma

1517224 Petneháza

1517428 Rozsály

1517817 Tiszabecs

1517826 Mándok

1518324 Vásárosnamény

1518528 Eperjeske

1518591 Vaja

1518795 Darnó

1519169 Szabolcs

1519211 Nábrád

1519424 Kisar

1519655 Máriapócs

1520172 Tiszabezdéd

1520260 Tivadar

1520677 Beregsurány

1521290 Laskod

1521485 Nagydobos

1522053 Szabolcsbáka

1522284 Ófehértó

1523269 Nyírmeggyes

1523685 Pátyod

1524095 Csengersima

1524448 Tiszacsécse

1524581 Rohod

1525441 Benk

1525636 Ibrány

1525928 Nyírkércs

1525973 Nyírcsászári

1526480 Barabás

1526958 Balkány

1527252 Tiszanagyfalu

1527261 Tisztaberek

1527322 Vámosatya

1527544 Tiszaszentmárton

1527924 Ópályi

1527988 Nagyszekeres

1528060 Nyírtass

1528431 Kék

1528440 Nyírgelse

1528893 Geszteréd

1529416 Csaroda

1529443 Gulács

1529559 Panyola

1529799 Méhtelek

1529911 Tákos

1529975 Anarcs

1530641 Csenger

1530979 Levelek

1531158 Nyírbogát

1531477 Nyírjákó

1531750 Milota

1531820 Uszka

1531857 Ramocsaháza

1531972 Paszab

1532452 Nyírkáta

1532577 Papos

1532656 Mezõladány

1532869 Kérsemjén

1533747 Tiszavid

1533774 Gyüre

1533783 Nagyvarsány

1534388 Szorgalmatos

Tolna megye

1702565 Döbrököz

1702796 Nak

1703425 Bogyiszló

1703869 Kistormás

1704464 Szakály

1705661 Ozora

1705731 Gerjen

1709371 Pálfa

1711563 Alsónyék

1713620 Mucsfa

1714100 Kajdacs

1714304 Závod

1715006 Németkér
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1715459 Regöly

1715820 Felsõnána

1716452 Nagyvejke

1718980 Fadd

1720561 Újireg

1720701 Mórágy

1720783 Simontornya

1724192 Fácánkert

1728909 Bátaapáti

1730094 Csikóstõttõs

Vas megye

1802839 Nemeskocs

1802927 Duka

1803197 Rábahídvég

1803674 Nemeskeresztúr

1804190 Köcsk

1805953 Kissomlyó

1808226 Hegyhátszentpéter

1809195 Vásárosmiske

1810232 Egyházashetye

1810384 Bejcgyertyános

1810676 Halogy

1812247 Kemenesmagasi

1812317 Andrásfa

1814067 Pápoc

1819488 Csehi

1819743 Olaszfa

1820932 Szakonyfalu

1820996 Kemenespálfa

1822390 Csönge

1823108 Pankasz

1823287 Felsõszölnök

1824837 Nagytilaj

1825423 Magyarszombatfa

1825760 Meggyeskovácsi

1826806 Rönök

1827793 Szergény

1827997 Szemenye

1832920 Nagykölked

Veszprém megye

1904066 Küngös

1904288 Kispirit

1904321 Bodorfa

1904668 Mihályháza

1905087 Lovászpatona

1905555 Nemeshany

1905652 Nemesgörzsöny

1907092 Szentbékkálla

1907250 Hosztót

1907287 Bakonykoppány

1907427 Bazsi

1909292 Gecse

1910065 Szentimrefalva

1910409 Németbánya

1910445 Egyházaskeszõ

1911545 Szentjakabfa

1912478 Kemenesszentpéter

1914243 Somlóvecse

1916142 Külsõvat

1916692 Szõc

1917172 Dabronc

1918856 Lókút

1919336 Veszprémgalsa

1921403 Nagypirit

1921777 Vanyola

1922220 Marcaltõ

1923597 Zalaszegvár

1925849 Rigács

1926204 Várkeszõ

1926374 Magyargencs

1926417 Bakonyszücs

1927058 Békás

1927818 Homokbödöge

1928370 Apácatorna

1929072 Kisberzseny

1929294 Marcalgergelyi

1931307 Adorjánháza

1932878 Csót

Zala megye

2002529 Várfölde

2002662 Milejszeg

2003124 Szentkozmadombja

2004163 Bödeháza

2004950 Ortaháza

2004969 Tormafölde

2006071 Keménfa

2006169 Nemesapáti

2007579 Zalabaksa

2007658 Nemeshetés

2008059 Nemesszentandrás

2008916 Magyarföld

2009168 Belezna

2009380 Zalaújlak

2009812 Kisgörbõ

2010348 Zalakomár

2011475 Lendvajakabfa

2011800 Vindornyaszõlõs

2012539 Gyûrûs

2012760 Nagybakónak

2012946 Garabonc

2012991 Galambok

2013055 Kissziget

2013091 Zalaszentmárton

2013921 Iklódbördõce

2015097 Baktüttös

2016896 Zalaigrice
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2017118 Resznek

2017853 Szilvágy

2019859 Nemespátró

2019929 Bókaháza

2020543 Szalapa

2020835 Orbányosfa

2021139 Börzönce

2022141 Mikekarácsonyfa

2024262 Egeraracsa

2024776 Padár

2025052 Orosztony

2026268 Valkonya

2027465 Pusztaederics

2029489 Kerkabarabás

2030067 Szentpéterfölde

2031291 Bocska

2032267 Kilimán

2032513 Pördefölde

2033987 Muraszemenye
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3. melléklet a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelethez

Elõzetes beszámolási adatlap/Elszámolási adatlap a 2012. évi szociális nyári

gyermekétkeztetésrõl 1. oldal

A B C D E F

Megye

neve

Települési

önkormányzat

neve

Települési

önkormányzat

KSH azonosító

kódja

A Rendelet 1. melléklete

alapján leghátrányosabb

helyzetû (1),

hátrányos helyzetû (2),

egyéb (3) település1

A településen a támogatási

kérelem benyújtásának

idõpontjában

nyilvántartott rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményben részesülõ

kiskorú gyermekek száma

(egyezõen a 2. melléklet

E oszlopával)

A szociális nyári

gyermekétkeztetésben

támogatásból részesülõ

kiskorú gyermekek

tervezett száma (egyezõen

a Rendelet 2. melléklet

F oszlopával)

1 A megfelelõ számot írja be.
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Elõzetes beszámolási adatlap/Elszámolási adatlap a 2012. évi szociális nyári

gyermekétkeztetésrõl 2. oldal

G H I J K L M N O

Étkeztetési napok

tervezett száma

(egyezõen

a Rendelet

2. melléklet

H oszlopával)

Elvi étkeztetési

napok tervezett

száma

a támogatásból

(egyezõen

a Rendelet

2. melléklet

I oszlopával)

Nyári étkeztetési

napok tényleges

száma

a támogatásból

(44 és 54 között)

A támogatásból

nyári étkeztetésben

részesülõ kiskorú

gyermekek

összesített száma2

A támogatásból

nyári étkeztetésben

részesülõ kiskorú

gyermekek

tényleges száma

(J oszlop osztva

az I oszloppal)

A támogatásból

finanszírozható

nyári étkeztetésben

részesülõ kiskorú

gyermekek száma3

Kiutalt támogatási

összeg forintban

Ténylegesen

felhasznált állami

támogatás4

Saját

finanszírozásból

(önerõbõl) nyári

étkeztetésben

részesülõ kiskorú

gyermekek

összesített száma5

2 A támogatásból naponta étkezett gyermekek létszámának összege (étkezési napok száma x támogatásból étkezõ gyermeklétszám).
3 Leghátrányosabb helyzetû településnél megegyezik az E oszloppal;

hátrányos helyzetû településnél E x 0,5 + P, azonban nem lehet több, mint E – P;

a fenti két kategóriába nem tartozó település esetén E x 0,25 + P, azonban nem lehet több, mint E – P.
4 A ráfordított összeg, de ha J < L x I, akkor legfeljebb J x 440 Ft, különben legfeljebb L x I x 440 Ft.
5 A települési önkormányzat finanszírozásából (önerõbõl) naponta étkezett gyermekek létszámának összege (étkezési napok száma x önerõbõl étkezõ gyermeklétszám).
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Elõzetes beszámolási adatlap/Elszámolási adatlap a 2012. évi szociális nyári

gyermekétkeztetésrõl 3. oldal

P Q R S T U

Saját

finanszírozásból

(önerõbõl)

nyári étkeztetésben

részesülõ kiskorú

gyermekek száma

(O oszlop osztva

I oszloppal)

Jelölje X-szel, ha Másik települési

önkormányzat

részére átadott

támogatási összeg

a Rendelet

4. § (5) bekezdése

alapján9

Visszafizetendõ

állami támogatás

összege10
Az ételt

a támogatás

legalább 30%-ának

megfelelõ értékben

az 52/2010. (IV. 30.)

FVM rendelet

szerinti kistermelõ,

mezõgazdasági

vállalkozó által

elõállított

alapanyagból

biztosították6

Biztosították

a gyermekek

felügyeletét

legalább az étkezés

idõtartama alatt

és/vagy szabadidõs

programok

szervezését7

A Rendeletben

foglaltaknál

nagyobb arányú

önerõt

biztosítottak8

Kelt:

P. H.

polgármester aláírása jegyzõ aláírása

6 A megvalósult feladat leírása, valamint a kistermelõ, mezõgazdasági vállalkozó által kiállított számla vagy a vele

kötött szerzõdés másolata a beszámolási/ elszámolási adatlap mellékletét kell, hogy képezze. A feladat leírása

tartalmazza, hogy a települési önkormányzat mely kistermelõtõl, vállalkozótól, milyen értékben és módon, milyen

alapanyagot, élelmiszert, illetve ételt szerzett be. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetõség szerint az egy oldal

terjedelmet ne haladja meg! Amennyiben a kistermelõi beszerzés feltétele (Q oszlop) nem teljesült, úgy a támogatás

összegét vissza kell fizetni.
7 Csatolni kell a megvalósult feladat leírását, valamint a gyermekjóléti szolgálat igazolását a megvalósulás

tekintetében. A feladat leírása tartalmazza, hogy a települési önkormányzat milyen módon és formában, hány ember

közremûködésével szervezte meg a gyermekek felügyeletét, illetve a szabadidõs programokat. A szabadidõs

programoknak csak a típusát és az idõtartamát kell röviden ismertetni. Kérjük, hogy a feladat leírása lehetõség szerint

az egy oldal terjedelmet ne haladja meg!
8 Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon vállalták, hogy nagyobb arányú önerõt biztosítanak,

azonban erre nem került sor, úgy leírást kell csatolni az elmaradás indokáról. Amennyiben a nagyobb arányú önerõt

biztosították, úgy leírásukban tüntessék fel a Rendelet szerint megkívánt, a vállalt, illetve a ténylegesen biztosított

önerõ mértékét.

Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon nem vállalták a nagyobb önerõ biztosítását, azonban erre

mégis sor került, úgy leírásukban tüntessék fel a Rendelet szerint megkívánt, illetve a ténylegesen biztosított önerõ

mértékét.

Amennyiben a támogatás igénylésére szolgáló adatlapon nem vállalták a nagyobb önerõ biztosítását és valóban nem

biztosítottak nagyobb önerõt, úgy leírást nem szükséges csatolni.
9 Az összeget átvevõ önkormányzat átvételt és felhasználást tartalmazó igazolása az elszámoló adatlap mellékletét kell,

hogy képezze.
10 M oszlop és az N oszlop különbözete. Csak nulla vagy pozitív (visszafizetendõ) adat szerepelhet itt! Visszautalás

esetén a befizetés igazolásaként az utalásról szóló pénzintézeti terhelési értesítõ vagy bankszámlakivonat települési

önkormányzat által hitelesített másolatát meg kell küldeni az igazgatóságnak.

Kérjük, az adatlap valamennyi oldalát írják alá és pecsételjék le.
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A nemzeti erõforrás miniszter 24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelete
egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

94. § (1) bekezdés b), d), i) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdés

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

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (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 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdés a) és 67. §

(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 41. § d) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrõl és a pedagógiai-szakmai

szolgáltatásokban való közremûködés feltételeirõl szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet módosítása

1. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrõl és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való

közremûködés feltételeirõl szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet

a) 1. §-át megelõzõ címben az „Az önkormányzati” szövegrész helyébe az „A települési önkormányzat, megyei

fenntartó által fenntartott” szöveg,

b) 1. §-ában a „helyi önkormányzatok által önkormányzati” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó, települési

önkormányzat által” szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésében a „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó, települési önkormányzat”

szöveg,

d) 13. § (2) bekezdésében az „a helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó vagy települési

önkormányzat” szöveg”,

e) 13. § (5) bekezdésében a „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó, települési önkormányzat,

állami szerv” szöveg,

f) 13. § (6) bekezdésében a „helyi önkormányzati” szövegrész helyébe a „megyei, nem települési önkormányzati”

szöveg,

g) 13. § (7) bekezdésében a „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó vagy települési

önkormányzat” szöveg,

h) 13. § (6) és (7) bekezdésében a „fõjegyzõ” szövegrész helyébe a „fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

2. A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása

2. § (1) A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 54. §

(13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(13) A kötelezõ (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre elõírt követelmények teljesülnek,

ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti

szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékû építési és mûszaki elõírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai

csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m2 / fõ.”

(2) Az R1. 8. számú melléklet 4.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.5. Ha a megyei fenntartó, a települési önkormányzat által fenntartott iskola az általános felvételi eljárás keretében

felvételi meghallgatást kíván szervezni, ennek idõpontjáról értesíti a jegyzõt és a kormányhivatalt.”
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(3) Az R1. 8. számú melléklet 9.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9.2. Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középiskolába felvehetõ tanulói létszám kevesebb

mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a

fenntartónak, valamint a Hivatalnak, amely a megküldött és összesített adatokat közzéteszi az interneten.”

(4) Az R1.

a) 35. §-át megelõzõ alcímben és 35. § (2) bekezdésében a „nem helyi önkormányzatok” szövegrész helyébe a „nem

települési önkormányzat, nem megyei fenntartó” szöveg,

b) 35. § (3) bekezdésében a „nem helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nem települési önkormányzat, nem

állami szerv” szöveg,

c) 6. számú melléklet címében a „nem önkormányzati” szövegrész helyébe a „nem települési önkormányzat, nem

megyei fenntartó által fenntartott” szöveg,

d) 8. számú melléklet 4.6. pontjában a „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó, a települési

önkormányzat” szöveg,

e) 8. számú melléklet 14.1. pontjában a „fõjegyzõ” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

f) 8. számú melléklet 14.2. pontjában a „megyei, fõvárosi önkormányzat fõjegyzõjét” szövegrész helyébe a „megyei

kormányhivatalt, a fõváros esetén a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõjét” szöveg

lép.

3. A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések

és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosítása

3. § A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések és bizonyítványok

felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„f) az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad

mozgásáról szóló megállapodás 14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2/2011 határozata a szakmai

képesítések kölcsönös elismerésérõl szóló III. melléklet kicserélésérõl (2011. szeptember 30.), (2011/702/EU).”

4. § Az R2. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi

oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl

és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet

módosítása

5. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek,

bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok

birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § b) pontja

a következõ bk) alponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

az irányelv V. melléklet 5. pontja az alábbiak szerint:)

„bk) az 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. alpontok tekintetében az egyrészrõl az Európai Közösség és

tagállamai, másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás

14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2/2011 határozata a szakmai képesítések kölcsönös elismerésérõl

szóló III. melléklet kicserélésérõl (2011. szeptember 30.), (2011/702/EU).”

6. § Az R3. 1–5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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5. A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosítása

7. § (1) A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 8. § (1) bekezdés a) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A nem helyi önkormányzat vagy nem állami szerv által fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményekre az e

rendeletben foglaltakat a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:)

„a) a 4. számú melléklet határozza meg, hogy a nem helyi önkormányzat vagy nem állami szerv által fenntartott

pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményekben a korai fejlesztés és gondozás, továbbá a fejlesztõ felkészítés

megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet milyen adattartalommal és mellékletekkel kell benyújtani; ha a

kérelmezõ a 4. számú melléklet II. 2–3. pontjában meghatározott mellékleteket nem nyújtja be, a fõvárosi és megyei

kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) adatszolgáltatási kérelemmel fordul a fenti adatokról nyilvántartást

vezetõ hatósághoz vagy bírósághoz,”

(2) Az R4. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szakértõi és rehabilitációs bizottság az intézmények fenntartói által megküldött adatok alapján jegyzéket készít

(a továbbiakban: intézményi jegyzék) azokról a közoktatási intézményekrõl, amelyek részt vesznek a gyermek, tanuló

különleges gondozásában. A jegyzéket a vizsgálaton megjelent szülõ részére megtekintésre át kell adni, valamint meg

kell küldeni a szakértõi és rehabilitációs bizottság székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak.”

(3) Az R4. 14. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szakértõi és rehabilitációs bizottság a szakértõi véleményében tesz javaslatot a gyermek, tanuló különleges gondozás

keretében történõ ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai

szakszolgálatra, a szükséges szakemberre és annak feladataira. A szakértõi véleménynek tartalmaznia kell)

„l) nem helyi önkormányzat vagy nem állami szerv által fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény által

elkészített szakvélemény esetén a közoktatási megállapodást kötõ önkormányzat, kormányhivatal nevét és

székhelyét, továbbá az intézmény mûködési területét, illetve az e rendeletre való utalást,”

(4) Az R4. 36. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A fenntartó minden év január 31-ig megküldi az illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottságnak a közoktatásról

szóló törvény 91. § (4) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatót, amelyben jelzi az intézmények felvételi körzetét is.”

(5) Az R4.

a) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „fõvárosi, megyei, megyei jogú városi önkormányzattal” szövegrész helyébe a

„kormányhivatallal, a fõváros, megyei jogú város kötelezõ feladata esetén az önkormányzattal” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a „fõjegyzõ” szövegrész helyébe a „kormányhivatal, a fõvárosi fõjegyzõ” szöveg,

c) 4. számú melléklet címében a „nem helyi önkormányzatok” szövegrész helyébe a „nem helyi önkormányzat, nem

állami szerv” szöveg,

d) 4. számú melléklet I. A kérelem adattartalma rész nyitó szövegrészében az „A(z) ................... Önkormányzat

fõjegyzõje” szövegrész helyébe az „A(z) … Kormányhivatal” szöveg,

e) 4. számú melléklet II. A mellékletek rész nyitó szövegrészében a „jegyzõ, fõjegyzõ” szövegrész helyébe a

„kormányhivatal, a fõvárosi fõjegyzõ” szöveg

lép.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) A 3–6. § a szakmai képesítések kölcsönös elismerésérõl szóló III. melléklet kicserélésérõl szóló, az egyrészrõl az Európai

Közösség és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló

megállapodás 14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2011. szeptember 30-i 2/2011 határozatának

(2011/702/EU) való megfelelést szolgálja.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelethez

1. Az R2. Melléklet I. pont 1. alpontja a „Szlovákiában:” címet követõ szövegrészt követõen a következõ címmel és

szövegrésszel egészül ki:

„Svájcban:

– Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato (felsõfokú szakképzést tanúsító szövetségi oklevéllel

rendelkezõ látszerész)

A képzés idõtartama legalább 17 év, amelybõl legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év részben a

munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés, azt követi négy év gyakorlat vagy

kihelyezett munka, ebbõl két évet nappali tagozatos magánképzést követõen lehet eltölteni, és végül felsõfokú vizsga.

Ez feljogosítja a birtokosát kontaktlencse szemhez igazítására vagy szemészeti vizsgálatok önállóan vagy

munkavállalóként történõ végzésére.

– Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato

professionale federale (felsõfokú szakképzési szövetségi bizonyítvánnyal rendelkezõ hallókészülék-készítõ)

A képzés idõtartama legalább 15 év, amelybõl legalább kilenc év általános iskolai képzés, legalább három év részben a

munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés, azt követi három év gyakorlat vagy

kihelyezett munka, beleértve a magánjellegû képzést is és végül szakvizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma önálló

vagy munkavállalóként történõ gyakorlására.

– Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato

(felsõfokú szakképzést tanúsító szövetségi oklevéllel rendelkezõ ortopédlábbeli-készítõ)

A képzés idõtartama legalább 17 év, amelybõl legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év részben a

munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés, azt követi négy év gyakorlat vagy

kihelyezett munka, beleértve a magánjellegû képzést is, és végül felsõfokú vizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma

önálló vagy munkavállalóként történõ gyakorlására.

– Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro (felsõfokú szakképzést

tanúsító szövetségi oklevéllel rendelkezõ fogtechnikus)

A képzés idõtartama legalább 18 év, amelybõl legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év részben a

munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés, azt követi négy év gyakorlat vagy

kihelyezett munka, beleértve a magánjellegû képzést is, és végül felsõfokú vizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma

önálló vagy munkavállalóként történõ gyakorlására.

– Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato (felsõfokú szakképzést tanúsító szövetségi

oklevéllel rendelkezõ protéziskészítõ)

A képzés idõtartama legalább 18 év, amelybõl legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év részben a

munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés, azt követi négy év gyakorlat vagy

kihelyezett munka, beleértve a magánjellegû képzést is, és végül felsõfokú vizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma

önálló vagy munkavállalóként történõ gyakorlására.”

2. Az R2. Melléklet I. pont 4. alpontja a „Lengyelországban:” címet követõ szövegrészt követõen a következõ címmel és

szövegrésszel egészül ki:

„Svájcban:

– Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eifg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale

federale (felsõfokú szakképzést tanúsító szövetségi bizonyítvánnyal rendelkezõ hegyi vezetõ)

A képzés idõtartama legalább 13 év, amelybõl legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év szakképzés

képesített szakember felügyelete alatt, beleértve a magánjellegû képzést is, és végül szakvizsga. Ez feljogosítja a

birtokosát a szakma önálló gyakorlására.

– Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla

neve con attestato professionale fédérale (felsõfokú szakképzést tanúsító szövetségi bizonyítvánnyal rendelkezõ

télisport-oktató)

A képzés idõtartama legalább 15 év, amelybõl legalább kilenc év általános iskolai képzés, négy év részben a

munkahely, részben valamely szakmai intézmény által nyújtott szakképzés vagy négyéves szakmai tapasztalat, azt

követi egy kétéves képzés és gyakorlat és végül szakvizsga. Ez feljogosítja a birtokosát a szakma önálló gyakorlására.”
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2. melléklet a 24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelethez

1. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat „Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)”

címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Svájc Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgia oro-maxillo-facciale”

2. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat „Bõr- és nemibeteg-gyógyászat” címszó alatti részében a

Svájcra vonatkozó sorban a „Dermatologia e venereologia” szövegrész helyébe a „Dermatologia e venerologia”

szöveg lép.

3. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat „Csecsemõ- és gyermekgyógyászat” címszó alatti részében a

Svájcra vonatkozó sorban a „Kinder- und Jugendmedezin” szövegrész helyébe a „Kinder- und Jugendmedizin” szöveg

lép.

4. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat „Gasztroenterológia” címszó alatti részében a Svájcra

vonatkozó sorban a „Gastro-entérologie” szövegrész helyébe a „Gastroentérologie” szöveg lép.

5. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat „Infektológia” címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sor

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Svájc Infektiologie
Infectiologie
Malattie infettive”

6. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat „Nefrológia” címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó sorban

a „Nefralogia” szövegrész helyébe a „Nefrologia” szöveg lép.

7. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat „Nukleáris medicina” címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó

sor helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Svájc Nuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare”

8. Az R3. 1. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat „Plasztikai sebészet” címszó alatti részében a Svájcra vonatkozó

sorban a „Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie” szövegrész helyébe a „Plastische, Rekonstruktive und

Ästhetische Chirurgie” szöveg lép.

9. Az R3. 1. számú melléklet D) pontjában foglalt táblázatban a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„Svájc Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Diplôme de médecin praticien
Diploma di medico generico”

10. Az R3. 1. számú melléklet E) pontjában foglalt táblázatban a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„Svájc Médecin praticien
Praktischer Arzt
Medico generico”

11. Az R3. 1. számú melléklet F) pont n) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„n) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami állampolgár számára kiállított olyan

igazolás, amely tanúsítja, hogy az orvos a D) pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat

hiányában a következõkben felsorolt idõpontig az orvosi szakmára alkalmazandó – az általános orvosi szakmai
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tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító – rendelkezések erejénél fogva jogosult a háziorvosi

tevékenységnek az adott tagállam szociális biztonsági rendszere keretében történõ gyakorlására és aki az említett

idõpontig a tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel nélkül elismerhetõ.

na) 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében,

nb) 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia,

Szlovákia esetében,

nc) 2002. június 1. Svájc esetében,

nd) 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország,

Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság esetében.

A fenti igazolást ugyanolyan hatályúnak kell tekinteni, mint a külön jogszabályban meghatározott, a háziorvosi

szakképzettség megszerzését tanúsító okiratot.”

12. Az R3. 2. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázatban a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„Svájc 1. Diplomierte Pflegefachfrau, Diplomierter
Pflegefachmann
(Diplomás általános ápolónõ, diplomás általános
ápoló)

Infirmi�re diplômée et infirmier diplômé
(Diplomás általános ápolónõ, diplomás általános
ápoló)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge
durchführen

Ecoles qui proposent des fili�res de formation
reconnues par l’État

Infermiera diplomata e infermiere diplomato
(Diplomás általános ápolónõ, diplomás általános
ápoló)

Scuole che propongono dei cicli di formazione
riconosciuti dallo Stato

2. Bachelor of Science in nursing
(Ápoló – BSc fokozat)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge
durchführen

Ecoles qui proposent des fili�res de formation
reconnues par l’ État

Scuole che propongono dei cicli di formazione
riconosciuti dallo Stato”

13. Az R3. 2. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázatban a Svájcra vonatkozó sor helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„Svájc Pflegefachfrau, Pflegefachmann
InfirmiÙre, infirmier
Infermiera, infermiere”

14. Az R3. 2. számú melléklet C) pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következõ idõpontok elõtt

kiállított általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési

követelményeknek:

aa) 2011. szeptember 30. Svájc esetében BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél tekintetében,

ab) 2007. január 1. Bulgária esetében,

ac) 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia esetében,

ad) 2002. június 1. Svájc esetében, BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél kivételével,

ae) 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

af) 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,

ag) 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,

ah) 1981. január 1. Görögország esetében,

ai) 1979. június 27. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az

Egyesült Királyság esetében,
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amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelõzõ öt év

során legalább három egymást követõ éven keresztül ténylegesen és jogszerûen gyakorolta az adott tevékenységet.”

15. Az R3. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Svájcra vonatkozó sorában a „médecindentiste” szövegrész

helyébe a „médecin-dentiste” szöveg lép.

16. Az R3. 3. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat Fogszabályozástan alcím Svájcra vonatkozó sora helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„Svájc Diplom für Kieferorthopädie

Diplôme fédéral d’orthodontiste

Diploma di ortodontista

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische
Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société suisse
d’odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Societ� Svizzera di
Odontologia e Stomatologia”

17. Az R3. 3. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat Szájsebészet alcím Svájcra vonatkozó sora helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„Svájc Diplom für Oralchirurgie

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Diploma di chirurgia orale

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische
Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société suisse
d’odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Societ� Svizzera di
Odontologia e Stomatologia”

18. Az R3. 3. számú melléklet C) pontjában foglalt táblázat Svájcra vonatkozó sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Svájc Zahnarzt,
Médecin-dentiste,
Medico-dentista”

19. Az R3. 3. számú melléklet D) pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következõ idõpontok elõtt

kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott

minimális képzési követelményeknek:

ca) 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,

cb) 2008. június 4. Portugália esetében,

cc) 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,

cd) 2007. január 1. Bulgária esetében,

ce) 2005. május 21. Olaszország esetében,

cf) 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében,

cg) 2004. április 30. Svájc esetében,

ch) 1995. május 1. Liechtenstein esetében,

ci) 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,

cj) 1981. január 1. Görögország esetében,

ck) 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,

ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelõzõ öt év

során legalább három egymást követõ éven keresztül ténylegesen és jogszerûen gyakorolta az adott tevékenységet.”
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20. Az R3. 4. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Svájcra vonatkozó sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Svájc Diplomierte Hebamme
(Diplomás szülésznõ)

Sage-femme diplômée
(Diplomás szülésznõ)

Levatrice diplomata
(Diplomás szülésznõ)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des fili�res de formation reconnues par l’ État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato”

21. Az R3. 5. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat Svájcra vonatkozó sorában a „Diplôme de

pharmacien”szövegrész helyébe a „Diplôme fédéral de pharmacien” szöveg lép.
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VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

A Kúria 1/2012. PJE jogegységi határozata

A Kúria összevont polgári-gazdasági jogegységi tanácsa a Polgári Kollégium vezetõje által indítványozott jogegységi
eljárásban meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

Nem rendelkezik perbeli jogképességgel a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és
kereskedelmi képviseletérõl szóló 1997. évi CXXXII. törvény (Ftv.) szerinti, EGT-államban székhellyel rendelkezõ
pénzügyi szektorhoz tartozó külföldi vállalkozás magyarországi pénzügyi fióktelepe.

Indokolás

I. A Kúria Polgári Kollégiumának vezetõje a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi)
32. § (1) bekezdés a) pontjára és 33. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással jogegységi eljárás lefolytatását
indítványozta.
Indítványában rámutatott, nem egyértelmû a jogi szabályozás és ebbõl következõen nem egységes a bírói gyakorlat
abban a kérdésben, hogy az Ftv. 24. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi fióktelep rendelkezik-e perbeli jogképességgel,
hasonlóan az ún. általános fióktelephez, tekintettel arra, hogy mindkét fajta fióktelep a cégjegyzékbe bejegyzendõ,
jogi személyiséggel nem rendelkezõ jogalany. A nem egységes joggyakorlat alátámasztására hivatkozott arra, hogy
a Legfelsõbb Bíróság Pfv.VIII.20.441/2011. számú határozatában úgy foglalt állást, miszerint egy egyesült-királyságbeli
székhelyû biztosító magyarországi fióktelepének van perbeli jogképessége, míg a Legfelsõbb Bíróság a
Gfv.IX.30.197/2011. és Gfv.IX.30.201/2011. számú ügyben arra a megállapításra jutott, hogy egy portugál székhelyû
bank fióktelepének nincs perbeli jogképessége.

II. A legfõbb ügyész a jogegységi indítványra tett nyilatkozatában kifejtette, az Ftv. különbséget tesz az általános
szabályok szerinti és a pénzügyi fióktelep között. A fióktelep mindkét fajtája a cégjegyzékbe bejegyzett, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ cég, ugyanakkor a pénzügyi fióktelep, eltérõen az általános fiókteleptõl, perbeli
jogképességgel nem rendelkezik, mert sem az Ftv., sem az ágazati jogszabályok jogalanyisággal nem ruházzák fel.
Az Ftv. fenti szabályai összhangban vannak az Európai Parlament és Tanács 2006/48/EK irányelvében, továbbá
a 2011/61 EU irányelvben, illetve a 2009/65/EK irányelvben foglaltakkal.

III. A Pp. 48. §-a szerint a perben fél az lehet (perbeli jogképesség), akit a polgári jog szabályai szerint jogok illethetnek és
kötelezettségek terhelhetnek.
Perbeli jogképességgel az rendelkezik, aki a polgári jog szabályai szerint jogképes. Az ilyen jogalany a perben fél lehet,
azaz pert indíthat, perelhetõ, illetve a perbe beavatkozhat. A Ptk. szerint jogképesek a természetes személyek, a jogi
személyek, ide értve az államot is [Ptk. 8. § (1) bekezdés, 28. § (4) bekezdés és (1) bekezdés]. Jogszabály jogi
személyiséggel nem rendelkezõ jogalanyt is feljogosíthat perbeli jogképességgel [pl. a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 2. § (3) bekezdése].
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe – az Ftv. 2. § b) pontja értelmében – egy külföldi vállalkozás jogi
személyiséggel nem rendelkezõ, gazdálkodási önállósággal felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló
cégformaként a belföldi cégnyilvántartásba a külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek. Az Ftv. 3. § (1) bekezdése 
szerint a külföldi vállalkozás a magyar cégjegyzékbe bejegyzett fióktelepe útján vállalkozási tevékenységet végezhet,
ennek során a fióktelep tevékenységével összefüggésben – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a fióktelep jár el,
többek között a hatóságokkal szemben. Az Ftv. 11. § (1) bekezdése értelmében a külföldi vállalkozás folyamatosan
köteles biztosítani a fióktelep mûködéséhez, a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges vagyont, a külföldi székhelyû
vállalkozás és a fióktelep egyetemlegesen és korlátlanul felel a fióktelep mûködése során keletkezett tartozásokért.
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Az Ftv. 10. § (2) bekezdése szerint a külföldi vállalkozás a fióktelep cégneve alatt szerzett vagyonról, jogokról és

kötelezettségekrõl saját cégneve alatt csak a fióktelep megszûnésekor, illetve az Ftv.-ben meghatározott

fizetésképtelenségi eljárások során, valamint a fióktelep cégneve alatt szerzett vagyonnal, jogokkal,

kötelezettségekkel összefüggésben külföldön indított eljárások során rendelkezhet. Az Ftv. 10. § (1) bekezdése

egyértelmûen rögzíti, hogy a fióktelep nem folytathat a külföldi vállalkozás nevében képviseleti tevékenységet.

A fióktelepre vonatkozó szabályok részben differenciálódnak aszerint, hogy a külföldi vállalkozás EGT-államban [Ftv.

2. § e) pont] bejegyzett vállalkozás-e vagy sem. Az Ftv. 17. § (1) bekezdés értelmében például az EGT-államnak nem

minõsülõ államban bejegyzett külföldi vállalkozás fióktelepének csak meghatározott feltételek fennállása esetén nem

szükséges engedély beszerzése ingatlan megszerzéséhez.

Az általános fióktelep – melyre az Ftv. 24. §-a nem vonatkozik – gazdasági önállóságát, jogképességét a fenti szabályok,

így elsõdlegesen az Ftv. 3. § (1) bekezdése, valamint a 10. §-a biztosítja. Az általános fióktelepet perbeli jogképesség

megilleti.

Az általános fióktelepektõl eltérõ szabályok vonatkoznak ugyanakkor a pénzügyi fióktelepekre (Ftv. 24. §). Az Ftv. 24. §

(1) bekezdése meghatározza a pénzügyi szektorhoz tartozó vállalkozások körét, mely körbe tartozó külföldi

vállalkozások magyarországi fióktelepei a pénzügyi fióktelepek, ideértve más külföldi székhelyû vállalkozásnak

a hivatkozott bekezdésben felsorolt tevékenységet folytató belföldi fióktelepeit is. A külföldi hitelintézetek, illetve

biztosítók magyarországi fióktelepei egyértelmûen pénzügyi fióktelepek, melyek tekintetében az Ftv.-nek a fióktelep

létesítésére, mûködésére, illetve a velük szemben lefolytatandó fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó

rendelkezései akkor irányadóak, ha külön jogszabály, mint lex speciális másként nem rendelkezik.

A pénzügyi fióktelepek tekintetében különbséget tesz az Ftv. az EGT-államban bejegyzett, illetve ott székhellyel

rendelkezõ külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és a nem EGT-államban bejegyzett, székhellyel rendelkezõ

vállalkozás pénzügyi fióktelepe tekintetében.

Az EGT-államban bejegyzett külföldi vállalkozás magyarországi pénzügyi fióktelepe, szemben az általános cégjogi

szabályokkal, már az alapítással létre jön, nem a cégjegyzékbe történõ bejegyzéssel [Ftv. 24. § (2) bekezdés].

Az EGT-államban székhellyel rendelkezõ külföldi vállalkozás által létesített pénzügyi fióktelep – szemben az általános

fióktelepre vonatkozó, az Ftv. 10. § (1) bekezdésében szereplõ rendelkezéssel – az alapítója nevében, képviseletében

jár el [Ftv. 24. § (3) bekezdés]. E rendelkezés az Ftv. 24. § (3) bekezdésében szereplõ azon nem egyértelmû szabály

ellenére, miszerint a 10. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat a pénzügyi fióktelepekre nem kell alkalmazni, a 10. §

(1) bekezdése tekintetében egyértelmû. Az Ftv. tételes rendelkezése, nevezetesen a 24. § (3) bekezdésének elsõ

tagmondata zárja ki a 10. § (1) bekezdésének alkalmazását EGT-államban székhellyel rendelkezõ vállalkozás

magyarországi pénzügyi fióktelepe tekintetében. Az Ftv. 24. § (3) bekezdésének az a rendelkezése, hogy az

EGT-államban székhellyel rendelkezõ külföldi vállalkozás által létesített pénzügyi fióktelep az alapítója nevében,

képviseletében jár el, azt jelenti, hogy a fenti körbe esõ fióktelepnek nincs perbeli jogképessége, csak az alapítót

képviselheti a perben. A Kúria álláspontja szerint e körben az Ftv. 24. § (1) bekezdésének rendelkezése nem irányadó,

mert az nem ad felhatalmazást arra, hogy a jogképesség tekintetében külön törvény az Ftv.-ben írt fenti szabálytól

eltérõ rendelkezést tartalmazzon, a jogképesség kérdése pedig az (1) bekezdésében felsorolt körbe nem tartozik.

EGT-államban székhellyel rendelkezõ pénzügyi fióktelep perbeli jogképességére vonatkozóan az Ftv.-tõl eltérõ

rendelkezés egyik vonatkozó ágazati jogszabályban sincs.

IV. A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében a

rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott [Bszi. 40. § (2) bekezdése], és határozatát közzéteszi a Magyar

Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján [Bszi. 42. § (1) bekezdés].

Budapest, 2012. március 19.

Dr. Török Judit s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Vezekényi Ursula s. k., Dr. Kiss Mária s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Lõrincz Györgyné s. k., Dr. Puskás Péter s. k.,
bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 33/2012. (IV. 18.) OGY határozata
a nemzeti örökségrõl*

– A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételrõl szóló 2010. évi XLV. törvény 3. §-a értelmében, mely kimondja, hogy „a több

állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok

feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”;

– Vállalva a Magyarország új Alaptörvényének Nemzeti Hitvallásában foglaltakat, melyek szerint „örökségünket, egyedülálló

nyelvünket, a magyar kultúrát, […] a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk”;

– Megerõsítve az új Alaptörvény Alapvetésének D. cikkét, melyben kimondatik, hogy „Magyarország az egységes magyar nemzet

összetartozását szem elõtt tartva felelõsséget visel a határain kívül élõ magyarok sorsáért, elõsegíti közösségeik fennmaradását és

fejlõdését, támogatja magyarságuk megõrzésére irányuló törekvéseiket, […] elõmozdítja együttmûködésüket egymással és

Magyarországgal”;

– Az Európa Tanács „európai kulturális útvonalak” elnevezésû programjához, az új Európai Örökség cím bevezetéséhez,

a Duna-menti országok összehangolt fejlesztéséhez, az Európai Duna Stratégiához illeszkedõen;

– Meggyõzõdve arról, hogy a határon túli magyar kulturális örökség megmentése és fenntartható fejlesztése nemzeti érdek,

a nemzetpolitika egyik eszköze, mivel közös örökségünk megõrzése esetén az egyes örökségvédelmi célok teljesülése jótékony

hatással lehet a határon túli magyar közösségek identitástudatának erõsítésére, életminõségük javítására, alkalmas a szomszédos

országok területén élõ magyar nemzetrészeknek a szülõföldjükön való megtartására az örökségvédelemben rejlõ

gazdaságfejlesztési lehetõségek révén;

– Meggyõzõdve arról, hogy a kulturális sokszínûség eszményét az egyesülõ Európában több ezer éves közös múltunkra és

hagyományaikra alapozva lehet megtölteni konkrét tartalommal, éppen ezért büszkén mindarra, amit eleink szerte a

Kárpát-medencében megalkottak, és ezáltal Európát és a világörökséget is gazdagították;

1. a Magyar Országgyûlés:

a) megerõsíti, hogy Kárpát-medencei kulturális örökségünk nemzetünk múltjának és jelenének pótolhatatlan és

egyedi forrása, valamint az európai és az egyetemes kultúra elválaszthatatlan összetevõje;

b) határozottan támogatja a magyar–magyar örökségi turizmust annak érdekében, hogy a XX. században a

történelem viharai által szétszakított nemzetrészek ismét egymásra találjanak;

c) elkötelezi magát aziránt, hogy Kárpát-medencei nemzeti kulturális örökségünket utódaink, valamint az

emberiség számára megõrizze és továbbadja;

d) felkéri a mindenkori magyar Kormányt, hogy a jogszabályi környezetet és a szomszédos országokkal ápolt

kétoldalú kapcsolatokat a fentiek szellemében alakítsa.

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

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke,

az Országgyûlés elnökének feladatait ellátva

Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 16-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 34/2012. (IV. 18.) OGY határozata
a Nemzetiségek Napjáról*

Magyarország Országgyûlése vallja, hogy a magyarsággal e hazában évszázadok óta együtt élõ nemzetiségek államalkotó

tényezõk, társadalmunk politikai közösségének részét képezik, kulturális értékeik Magyarország kultúrájához szervesen

kapcsolódnak. A nemzetiségek sokszínû kultúrájának, szellemi és tárgyi emlékeinek, hagyományainak megõrzése, anyanyelvük

ápolása és fejlesztése az egész nemzet számára pótolhatatlan, védendõ értéket jelent. Magyarország a nemzetiségek iránt

kinyilvánított felelõsségvállalásra figyelemmel a nemzetiségek egyéni és közösségi jogait széleskörûen biztosítja.

1. A nemzetiségek ügye melletti elkötelezettség további megerõsítésére az Országgyûlés december 18-át – mint az

ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának a napját –

a Nemzetiségek Napjának nyilvánítja.

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

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke,

az Országgyûlés elnökének feladatait ellátva

Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 35/2012. (IV. 18.) OGY határozata
a 2012. év világörökség éveként történõ megünneplésérõl**

1. Az Országgyûlés az UNESCO Világörökség Bizottsága felhívása alapján, a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága

ajánlásával összhangban és a Budapest Világörökségéért Alapítvány kezdeményezése nyomán az ez évre esõ számos

kerek nemzetközi és magyar világörökségi évforduló, illetve a világ és Magyarország kulturális és természeti

kiemelkedõ egyetemes értékei tiszteletére a 2012-es évet a világörökség évének nyilvánítja.

2. Az Országgyûlés felhívja a Kormányt, hogy a világörökség évének a civil szervezetek által is kezdeményezett

magyarországi megünneplését segítse elõ, továbbá felhívja az érintett társadalmi és szakmai szervezeteket, valamint

a polgárokat, a világörökségi helyszíneket és helyi közösségeiket, hogy az ünnepi év megrendezésében mûködjenek

együtt.

Világörökségi helyszíneink elismerése a 40 éve létrehozott UNESCO Világörökség Egyezmény keretében tükrözi, hogy

azok nem csupán a magyar nemzet, hanem az egész emberiség, a jelen és jövõ generációk számára is kiemelkedõ

egyetemes értéket jelentenek. A hazánkban 2012. január 1-jén hatályba lépett, a világörökségrõl szóló 2011. évi

LXXVII. törvényünk szellemében a világörökségi értékek széles körben történõ megismertetése, bemutatása

támogatandó közérdek. Ezt a célt a világörökség éve jól szolgálhatja.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke,

az Országgyûlés elnökének feladatait ellátva

Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 16-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 16-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1116/2012. (IV. 18.) Korm. határozata
a tanúvédelem terén történõ együttmûködésrõl szóló multilaterális Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Horvát Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Magyarország, az

Osztrák Köztársaság, Románia, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között létrejövõ, a tanúvédelem terén

történõ együttmûködésrõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a rendészetért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének

– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges

meghatalmazási okiratot adja ki;

4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvény tervezetét, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges

megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány

a rendészetért felelõs minisztert jelöli ki.

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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