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Kormányrendeletek

A Kormány 162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A miniszterelnök – külön jogszabályban foglaltak szerint – a Miniszterelnökségen mûködõ jogi ügyekért felelõs
államtitkár útján érvényesíti a kormányzati ellenõrzésre vonatkozó politikát.
(2) A miniszterelnök a Kormány polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs tagja.
(3) A miniszterelnök – külön jogszabályban foglaltak szerint – irányítja az Információs Hivatalt.
(4) A miniszterelnök az Információs Hivatal és a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggõ feladatait
– a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint –
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár útján látja el.”

2. §

(1) A Statútum 10. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár)
„e) gondoskodik a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság mûködésével kapcsolatos döntés-elõkészítési, ügyviteli és
titkársági feladatok ellátásáról.”
(2) A Statútum 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
a) gondoskodik a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggõ jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök elõkészítésérõl,
b) elõkészíti a Kormány, illetve az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottsága elé terjesztendõ, a polgári hírszerzési
tevékenység irányításával összefüggõ jelentéseket,
c) elõkészíti a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggõ interpellációkra, kérdésekre, azonnali
kérdésekre adandó válaszokat,
d) a miniszterelnök felkérése alapján megválaszolja a polgári hírszerzési tevékenység irányításával összefüggõ
interpellációkat, kérdéseket, azonnali kérdéseket.”

3. §

A Statútum 10/A. § (2) bekezdésében az „1. §-ában” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

4. §

Hatályát veszti a Statútum 114. § c) pontja és 117. § a) pontja.

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 163/2012. (VII. 19.) Korm. rendelete
a központi államigazgatási szerveknél és azok helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok
foglalkoztatója által igényelhetõ költségvetési támogatásról
A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli:
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott
szervekre és azok helyi szerveire (a továbbiakban együtt: foglalkoztató) terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki arra a költségvetési szervre, amelynek kiadási elõirányzatát teljes egészében a saját
bevétele – ide nem értve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból és a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból származó
pénzeszközöket – fedezi.

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) ösztöndíjas foglalkoztatott: a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek
gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. § (2) bekezdés 6. pontja
szerinti személy,
b) fejezetet irányító szerv: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerv,
c) engedélyezett költségvetési létszámkeret: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 43. § (1) bekezdése
szerinti létszám, ide nem értve az ösztöndíjas foglalkoztatottak létszámát,
d) ösztöndíjas foglalkoztatottak idõarányos létszáma: az ösztöndíjas foglalkoztatottaknak a támogatási idõszakra
vetített átlaglétszáma, amelynek meghatározása során foglalkoztatottanként a tényleges foglalkoztatási
idõtartamot osztani kell a támogatás-kérelmezési idõszak hónapjainak számával.

3. §

(1) A foglalkoztató költségvetési támogatásként az ösztöndíjas foglalkoztatottat a Pftv. 1. § (2) bekezdés 4. pontja szerinti
jogviszonyára tekintettel megilletõ díj (a továbbiakban: ösztöndíj) 50%-át kérelmezheti (a továbbiakban: támogatás).
(2) A támogatás egy hónapra jutó összege nem haladhatja meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló
részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb összege nyolcvan százalékát.
(3) A támogatás feltétele, hogy a foglalkoztató által alkalmazott ösztöndíjas foglalkoztatottak idõarányos létszáma
a naptári negyedévben meghaladja a foglalkoztató engedélyezett költségvetési létszámkeretének 1,5%-át.

4. §

(1) A foglalkoztató a támogatást az 1. mellékletben meghatározott adattartalomnak megfelelõ támogatási kérelemnek
azon fejezetet irányító szervhez történõ benyújtásával kérelmezheti, amelyik költségvetési fejezetbe a foglalkoztató
a központi költségvetésrõl szóló törvény fejezetrendje szerint tartozik.
(2) A költségvetési év elsõ félévére vonatkozó támogatási kérelmet 2012. július 31-éig, a költségvetési év második félévére
vonatkozó támogatási kérelmet 2012. november 20-áig kell a fejezetet irányító szervhez benyújtani.
(3) A fejezetet irányító szerv az általa alkalmazott ösztöndíjas foglalkoztatottakra vonatkozó támogatási kérelmet
az 1. melléklet alkalmazásával a (2) bekezdésben meghatározott idõpontig készíti el.

5. §

(1) A fejezetet irányító szerv az általa irányított költségvetési fejezetbe sorolt foglalkoztatók által benyújtott támogatási
kérelmeket és a fejezetet irányító szerv által alkalmazott ösztöndíjas foglalkoztatottakra vonatkozó támogatási
kérelmeket összesíti. A költségvetési év elsõ félévére vonatkozó összesített adatokat 2012. augusztus 10-éig,
a költségvetési év második félévére vonatkozó összesített adatokat 2012. november 30-áig a 2. mellékletben
meghatározott adattartalmú bejelentõlapon továbbítja az államháztartásért felelõs miniszternek.
(2) Az államháztartásért felelõs miniszter a fejezetet irányító szervet megilletõ támogatást a bejelentõlap benyújtását
követõ 15 munkanapon belüli elõirányzat-átcsoportosítással biztosítja.
(3) Ha a fejezetet irányító szerv a költségvetési év elsõ félévére vonatkozó (1) bekezdés szerinti határidõt elmulasztja, az
összesített adatokat a költségvetési év második félévi bejelentéssel együtt továbbíthatja az államháztartásért felelõs
miniszter részére.
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6. §

(1) A támogatás igénybevétele jogszerûségének ellenõrzése érdekében a foglalkoztató olyan nyilvántartást vezet, amely
a Pftv. 9. § (5) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatokon felül tartalmazza az ösztöndíjas foglalkoztatottak
idõarányos létszámát naptári negyedévenként, és annak a foglalkoztató engedélyezett költségvetési
létszámkeretéhez viszonyított arányát.
(2) A támogatás jogszerûségét a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal ellenõrzi.

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2012. december 31-én hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok
foglalkoztatója által igényelhetõ költségvetési támogatásról szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 163/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez
A támogatási kérelem adattartalma
1.

A közigazgatási szerv megnevezése .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.

Költségvetési törzskönyvi azonosítószáma ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

3.

Elszámolási idõszak

4.

A közigazgatási szerv engedélyezett létszámkerete

.......... fõ

5.

A 4. sor 1,5%-a (egy tizedesjegyre kerekítve)

.......... fõ

6.

A támogatásban érintett ösztöndíjas foglalkoztatottak idõarányos létszáma

7.

A 6. sor szerinti ösztöndíjas foglalkoztatottak részére számított ösztöndíj összege az elszámolási
idõszakban

.................... ezer forint, nulla tizedessel

8.

A támogatás összege

.................... ezer forint, nulla tizedessel

9.

Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma az elszámolási idõszakot megelõzõ félév utolsó
napján

.......... db

10.

Az elszámolási idõszakban létrejött ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma

.......... db

11.

Az elszámolási idõszakban megszûnt ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma

.......... db

12.

Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma az elszámolási idõszak utolsó napján

.......... db

13.

Az ösztöndíjas foglalkoztatott
szerzõdésének azonosítója

.......... év ........................ hó .....-tõl .................... hó .....-ig

Részmunkaidõs-e
a foglalkoztatás?

Az ösztöndíjas foglalkoztatott
ösztöndíjának összege az
elszámolási idõszakban
(ezer forint)

.......... fõ/hó

Az ösztöndíjas jogviszony
kezdete
(év, hó, nap)

megszûnése
(év, hó, nap)
–

2.

–

3.

–
Kelt: .............................., .................... év ........................................ hó ..... nap
......................................................................
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A támogatási kérelmek összesítésére vonatkozó bejelentõlap adattartalma

Elszámolási idõszak

3.

A fejezetet irányító szervhez tartozó összes támogatásban érintett ösztöndíjas foglalkoztatott idõarányos létszáma

4.

A 3. sor szerinti ösztöndíjas foglalkoztatottak részére számított ösztöndíj összege az elszámolási idõszakban

.................... ezer forint, nulla tizedessel

5.

A támogatás összege

.................... ezer forint, nulla tizedessel

6.

Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma az elszámolási idõszakot megelõzõ félév utolsó napján

.......... db

7.

Az elszámolási idõszakban létrejött ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma

.......... db

8.

Az elszámolási idõszakban megszûnt ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma

.......... db

9.

Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyok száma az elszámolási idõszak utolsó napján

.......... db

.......... év .................... hó .....-tõl .................... hó .....-ig
.......... fõ/hó
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A fejezetet irányító szerv megnevezése ................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.

•

1.
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2. melléklet a 163/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez

Az 5. sor adata címrend szerinti bontásban részletezve
Cím/alcím száma

Cím/alcím megnevezése

Összeg (ezer forint)

Kelt: .............................., .................... év ........................................ hó ..... nap
......................................................................
aláírás
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A Kormány 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2–6. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e) és
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 5/B. §-a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Abban az esetben, ha jogszabályi változás érinti a (2) bekezdés c) pontjában, illetve a (4) bekezdés d) pontjában
meghatározott adatokat, a változást – a Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásnak a (3), illetve az (5) bekezdés
szerinti módosulásáig – az egészségbiztosításért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett
tájékoztatóban meghatározottak szerint kell figyelembe venni azzal, hogy ennek tényét – a tájékoztató
elérhetõségének biztosításával egyidejûleg – a Tv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban is közölni kell.”

3. §

Az Eftv. vhr. 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató mûködési engedélyének változása miatt a szolgáltató számára
megállapított ellátási terület módosítása, illetve kapacitás átcsoportosítás szükséges, a Tv. 5/B. § (4) bekezdése alapján
az OTH hivatalból módosítja a szolgáltató ellátási területét, illetve a Tv. 7. § (11) bekezdése alapján átcsoportosítja
a kapacitást azzal, hogy – amennyiben szükséges – egyidejûleg módosítani kell az érintett egészségügyi szolgáltatók
ellátási területeit is.”

4. §

(1) Az Eftv. vhr. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Tv. 7. §-a alapján kezdeményezett átcsoportosítási kérelemhez csatolni kell:)
„a) az egészségügyi ellátási kötelezettség körében kötött megállapodás vagy egészségügyi ellátási szerzõdés esetén
a feladatot átadó egyetértését igazoló dokumentumot,”
(2) Az Eftv. vhr. 8. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelmet a megállapodással, illetve ellátási szerzõdéssel átvett
feladatot ellátó szolgáltató fenntartója nyújthatja be.”

5. §

Az Eftv. vhr. 17/A. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr7.) megállapított 6. § (3) bekezdését, 8. § (1) bekezdés a) pontját, valamint 8. § (3) bekezdését
a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. Az 5/B. § (6a) bekezdését a tájékoztató
közzétételének idõpontjában folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.”

6. §

Az Eftv. vhr.
a) 6. § (1) bekezdésében az „5/B. § (1)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „5/B. §-a” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdésében az „5/B. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „5/B. §-a” szöveg,
c) 8. § (3) bekezdésében az „a kérelmezõnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja” szövegrész helyébe az
„a kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a szolgáltató vállalja” szöveg,
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17/A. § (14) bekezdésében a „3. számú mellékletben foglaltaknak” szövegrész helyébe a „3. számú mellékletben
foglaltaknak és ahhoz kapcsolódó szakmakódoknak” szöveg

lép.
7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 14. számú mellékletében az „ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrõl” címû adatlap helyébe a következõ adatlap lép:

„ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrõl

2. Osztály neve:

1. A kórház neve:
3/A. Szakmakód:

3. Osztály azonosítója:

4. Térítési kategória:

4/A. Részleges térítés:

4/B. Részleges térítési díj összege:

5. Személyazonosító típusa:

6. Személyazonosító jel:

7. Törzsszám:

8. A beteg neve:

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága:

10. Anyja neve:

11. A beteg születési neve:

12. A beteg neme:

13. Születés dátuma:

14. A kísért beteg törzsszáma:

14/A. A beteg kíséretének oka:
16/A. Lakcím típusa:

16.
Lakcím:
17/A. Beutaló orvos munkahelyének
azonosítója

17/B. Beutaló orvos kódja:

17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló
adat

18. A felvétel jellege:

20. A felvétel idĘpontja:

22. A távozás idĘpontja:

23. A beteg további sorsa:

24. Az ellátó orvos kódja:

19. A felvétel típusa:

25. E-adatlap kitöltés:
26. DIAGNÓZISOK
Kód

Megnevezés
-1

1

-2

3

-3
-4

D
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-5
-6
-7
-8
-9
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-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
27. BEAVATKOZÁSOK
Megnevezés

Intézet/osztály azonosítója

Szakmakód

Dátum

J N S F M

A

T

Kód

L

db

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
30. Baleset minĘsítése:

29. Újszülött súlya (g):
31. Felhasználói mezĘk:

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30

Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap
............................................................................
az ellátásért felelõs orvos”
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2. A Kr. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” része
a) a „3. Osztály azonosítója
Az ellátást végzõ kórházi osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja” sorokat követõen a következõ
sorokkal egészül ki:
„3/A. Szakma kódja
Annak a szakmának a kódja, amelyen a beteg ellátása történik”
b) a „27. Beavatkozások” pontban az „A beavatkozást végzõ osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres
kódja. Ha a kúraszerû onkológiai ellátás a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában történik, akkor az elsõ négy
karakter az ellátásért felelõs intézet kódja, a többi karakter nulla” szövegrészt követõen a következõ sorokkal egészül ki:
„Szakmakód
Annak a szakmának a kódja, amelyen a beteg ellátása történik”

A Kormány 165/2012. (VII. 19.) Korm. rendelete
a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati
összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint a devizapozícióbeli lejárati összhangjának
szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 7. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében
elfogadható fedezetek: az Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által monetáris politikai
mûveletek során – az adott intézmény számára még rendelkezésre álló kereten belül – szabad rendelkezésû (nem
zárolt) fedezetek befogadási értéken, ideértve a pénzforgalom fedezetére, az Európai Központi Bank, illetve az
eurórendszer bármely központi bankjának javára limitként zárolt, de ki nem használt fedezetet is;”
(2) Az R. 2. § 28. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„28. MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek: az MNB monetáris politikai mûveletei
során az elkövetkezõ 30 naptári napban felajánlható, szabad rendelkezésû (nem zárolt) fedezetek befogadási értéken,
ideértve a pénzforgalom fedezetére, az MNB javára limitként zárolt, de ki nem használt állományt is, amely nem
tartalmazza a 7. pontban meghatározott, az Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által,
monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezeteket;”

2. §

Az R. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A jelzálog-hitelintézetnek a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mutató esetében mindenkor
teljesítenie kell legalább a 0,05-os szintet.”

3. §

Az R. 1. és 2. mellékletében az „elfogadható értékpapír-állomány” szövegrészek helyébe az „elfogadható fedezetek”
szöveg lép.

4. §

Az R. 3. mellékletében a „valamint a háztartásokat segítõ nonprofit intézmények” szövegrész helyébe az
„a háztartásokat segítõ nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem bankközi” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelete
a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a debreceni Nagyerdei Labdarúgó
Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó, a Debrecen II. ker. belterület 22334 és 22331 helyrajzi számú
ingatlanokat érintõ beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggõ, az 1. mellékletben meghatározott
közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggõnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket,
amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és mûködéséhez közvetlenül szükségesek.

2. §

(1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás
kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minõsül.
(2) Az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerõre emelkedéséig felhasználható – elõzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki.
(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

3. §

A beruházáshoz tervezett felvonóknak az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdése szerinti forgalomelemzését a ténylegesen használt tervezett szintek
forgalmára kell elkészíteni.

4. §

Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

5. §

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat
a) B:9. mezõjében a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe
a „Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság”,
b) C:9. mezõjében a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”
szöveg lép.

6. §

(1) A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:7. és D:11. mezõjében a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”,
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b) E:7. és E:11. mezõjében a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve” szövegrész helyébe a „nincs”
szöveg lép.
(2) Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat
a) B:4. mezõjében az „Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság”,
b) C:4. mezõjében a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”
szöveg lép.
7. §

(1) A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. mellékletében foglalt táblázat
a) „Elsõ fokon eljáró hatóság” oszlopának 10. sorában a „Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága”
szövegrész helyébe a „Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság”,
b) „Másodfokon eljáró hatóság” oszlopának 10. sorában a „Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész
helyébe a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”
szöveg lép.
(2) Az R2. 1. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(3) Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat
a) „Elsõfokú szakhatóság” oszlopának 4. sorában a „Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága” szövegrész
helyébe a „Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság”,
b) „Másodfokú szakhatóság” oszlopának 4. sorában a „Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész
helyébe a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”
szöveg lép.

8. §

A magyar–szlovák összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:10. mezõjében az „illetékes
hivatásos önkormányzati tûzoltóság” szövegrész helyébe az „illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság”
szöveg lép.

9. §

A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet
1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:7. és D:11. mezõjében a „Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe
a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”,
b) E:7. és E:11. mezõjében az „Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe a „nincs”
szöveg lép.

10. §

(1) A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. mellékletében foglalt táblázat E:12. mezõjében
a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „nincs” szöveg lép.
(2) Az R3. 1. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

11. §

(1) A budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:11. mezõjében a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”,
b) E:11. mezõjében a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe
a „nincs”,
c) E:13. mezõjében a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „nincs”
szöveg lép.
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(2) Az R4. 2. mellékletében foglalt táblázat
a) B:8. és B:9. mezõjében a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe
a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság”,
b) C:8. és C:9. mezõjében a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe
a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”
szöveg lép.
12. §

Az Erkel Színház elõadás tartására alkalmas állapotra történõ felújításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) D:5. mezõjében a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”,
b) E:5. mezõjében a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe
a „nincs”,
c) D:8. mezõjében a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”,
d) E:8. mezõjében a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe a „nincs”
szöveg lép.

13. §

A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
táblázat
a) D:11. mezõjében a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság”,
b) E:11. mezõjében a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe
a „nincs”,
c) E:13. mezõjében a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „nincs”
szöveg lép.

14. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történõ elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint az ezzel összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete e rendelet 5. melléklete
szerint módosul.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására
hatáskörrel rendelkezõ hatóságok
A
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

12.

13.

Debreceni
Nagyerdei
Labdarúgó Stadion
Projekt

C

D

E

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások

Elsõ fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

Debrecen II. kerület
22334 és 22331
helyrajzi számú
terület, illetve e
területbõl
telekalakítás folytán
kialakított terület

építésügyért felelõs miniszter
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Földhivatala
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
nincs
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
nincs
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Általános építésügyi hatósági
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
engedélyezési eljárások
Környezetvédelmi hatósági engedélyezési Tiszántúli Környezetvédelmi,
eljárások
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség, Debrecen
Útügyi hatósági engedélyezési eljárások
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelõsége
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hivatalról és a területi mérésügyi és
Debreceni Mérésügyi és Mûszaki
mûszaki biztonsági hatóságokról szóló
Biztonsági Hatósága
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2)
bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások
Vízjogi hatósági eljárások
Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség, Debrecen
Hírközlési hatósági eljárások
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
Földvédelmi, telekalakítási, földmérési,
Debreceni Körzeti Földhivatal
ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
Talajvédelmi hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
létesítési és használatbavételi eljárásai
Igazgatóság
Tûzvédelmi hatósági ügyekben eltérési
Belügyminisztérium Országos
engedélyezési eljárások
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
A jogszabályban rögzített tûzvédelmi
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
Igazgatóság
eljárások
Azon beépített tûzoltó berendezések
Belügyminisztérium Országos
létesítésével és használatbavételi ügyeivel Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése,
kivitelezése jogszabályban, nemzeti
szabványban teljes körûen nem
szabályozott

MAGYAR KÖZLÖNY

11.

Beruházás megnevezése

B

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

B

C

Szakhatósági közremûködése tárgya

Elsõ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

építésügy
környezetvédelem, természetvédelem és vízügy

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség, Debrecen
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelõsége
Országos Rendõr-fõkapitányság
Debreceni Rendõrkapitányság

építésügyért felelõs miniszter
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

4.

közlekedés (közút)

5.
6.
7.

rendészet – gyorsforgalmi utak esetén
rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és
a közforgalom elõl el nem zárt magánutak esetén
tûzvédelem

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

8.

katasztrófavédelem

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

9.

földmûvelésügy (talajvédelem)

10.
11.

hírközlés
mûszaki biztonság

12.

egészségügy

13.

területrendezés

14.

kulturális örökségvédelem

15.

helyi védelem (természetvédelem)

16.

honvédelem

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Hajdú-Bihar Megye Kormányhivatal Debreceni
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósága
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal
állami fõépítésze
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
jegyzõje
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója
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2.
3.
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2. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez

rendészetért felelõs miniszter
Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Országos Tisztifõorvosi Hivatal
területrendezésért felelõs miniszter
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
honvédelemért felelõs miniszter

13997
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3. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez
Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következõ 11. sorral egészül ki:
(Sorszám

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

„11.

A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
tûzvédelmi hatósági ügyekben
eltérési engedélyezési eljárások

Elsõ fokon eljáró hatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Másodfokon eljáró hatóság)

nincs”

4. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez
Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat a következõ 13/a. sorral egészül ki:

1.

„13/a.

(A

B

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

C

D

E

Elsõ fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság)

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

nincs”
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A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
azon beépített tûzoltó
berendezések létesítésével és
használatbavételi ügyeivel
kapcsolatos eljárások, amelyek
tervezése,
kivitelezése jogszabályban,
nemzeti szabványban nem
szabályozott

•
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Az R5. 1. mellékletében foglalt táblázat a következõ 10/a. sorral egészül ki:

1

B
Beruházás azonosítója

D
Elsõ fokon eljáró hatóság

E
Másodfokon eljáró hatóság)

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

nincs”
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C
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások
azon beépített tûzoltó
berendezések létesítésével és
használatbavételi ügyeivel
kapcsolatos eljárások, amelyek
tervezése,
kivitelezése jogszabályban,
nemzeti szabványban nem
szabályozott

•

„10/a.

(A
Beruházás megnevezése
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5. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez
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V.

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 36/2012. (VII. 19.) BM rendelete
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
módosításáról
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (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 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

2. §

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 33. mellékletében meghatározott
formanyomtatványon kell benyújtani.”
(2) Az R.
a) az 1. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki, valamint
b) 10. melléklete helyébe a 2. melléklet szerinti melléklet lép.
Ez a rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 36/2012. (VII. 19.) BM rendelethez
„33. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelem
Kérelmet átvevĘ hatóság:

Gépi ügyszám: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv:

Ƒ Tartózkodási engedély kiadása elsĘ alkalommal
beutazás helye:

Arcfénykép

beutazás ideje:
......... év ........ hó ........ nap
Tartózkodási vízum száma és érvényessége:
H ƑƑƑƑƑƑƑƑ ......... év ........ hó ........ nap
[A kérelmezĘ saját kezĦ aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!
Az okmány átvételének helye:
Ƒ A kérelmezĘ az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
Ƒ A kérelmezĘ az okmány postai úton történĘ megküldését kéri.
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1. A kérelmezĘ személyes adatai
családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
Ƒ férfi Ƒ nĘ
születési hely (település):

születési idĘ:
............ év ............ hó ........... nap
állampolgársága:

családi állapot:
Ƒ nĘtlen/hajadon
Ƒ özvegy
ország:

•
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Ƒ házas
Ƒ elvált

nemzetisége (nem kötelezĘ kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:
iskolai végzettsége:

szakképzettsége:

Magyarországra érkezést megelĘzĘ
foglalkozása:

Ƒ alapfokú Ƒ középfokú Ƒ felsĘfokú
2. A kérelmezĘ útlevelének adatai
útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

útlevél típusa:

............ év ............ hó ........... nap
érvényességi ideje:

Ƒ magánútlevél Ƒ szolgálati Ƒ diplomata Ƒ egyéb

............ év ............ hó ........... nap

3. A tartózkodás tervezett idĘtartama és indokai
Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

4. A kérelmezĘ magyarországi szálláshelyének adatai
irányítószám: település:
közterület
jellege:

házszám:

épület
(lépcsĘház,
emelet, ajtó):

ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap

közterület neve:
közterület jellege:

házszám:

épület
(lépcsĘház,
emelet, ajtó):

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
Ƒ tulajdonos Ƒ bérlĘ Ƒ szívességi lakáshasználó Ƒ egyéb, éspedig:
5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítĘ jövedelem/vagyon:
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6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei
JogszerĦ tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy
tovább?
Rendelkezik-e a szükséges

Milyen közlekedési eszközzel?

útlevéllel?

vízummal?

Ƒ igen Ƒ nem

Ƒ igen Ƒ nem Ƒ igen Ƒ nem

menetjeggyel?

anyagi fedezettel?
Ƒ igen, összege:

Ƒ nem

7. Egyéb adatok
Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körĦ egészségbiztosítással?
Ƒ igen Ƒ nem
Részt vett-e már korábban ideiglenesen munkát vállaló turisták programjában Magyarországon?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
Ƒ igen Ƒ nem
Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, és milyen büntetést
róttak ki?
Ƒ igen Ƒ nem
Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
Ƒ igen Ƒ nem
............ év ............ hó ........... nap
Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy
paratífusz kórokozóit?
Ƒ igen Ƒ nem
Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
Ƒ igen Ƒ nem
Magyarországra érkezését megelĘzĘ állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:
Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan
adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:
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A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
A kérelmezĘ magyarországi tartózkodását ........................................................... célból
ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ napig engedélyezem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A tartózkodási engedélyt átvettem.
Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmezĘ aláírása)

A visszavont tartózkodási engedély száma: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ...........................................
Az elutasítás kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hónap ƑƑ nap
Az elutasítás indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésõbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelõzõen 30 nappal
a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejû csatolásával, személyesen lehet
elõterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt
be kell mutatni. Az úti okmány érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követõ harmincadik
naptól számított egy évnél.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
– a tartózkodás célját igazoló okirat
=
nyilatkozat a külön nemzetközi megállapodásban meghatározott beutazási célnak megfelelõ
magyarországi tartózkodásról
=
egyéb okirat
=
érvényes úti okmány másolata
– amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a lakhatási jogosultság igazolását elõírja, a lakhatás jogcímét
igazoló okirat
=
lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat
=
lakásbérleti szerzõdés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat
=
tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
=
kollégiumi igazolás
=
egyéb okirat
– amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a megélhetés biztosítottságát elõírja, a megélhetést igazoló
okirat
=
banki igazolás
=
külföldrõl folyósított jövedelemrõl szóló igazolás
=
magyar fizetõeszköz vagy magyar pénzintézetnél átváltható külföldi fizetõeszköz
=
egyéb okirat
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amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a teljes körû egészségbiztosítást elõírja
=
teljes körû egészségbiztosítást igazoló okirat
=
egészségügyi ellátások költségeit biztosítani képes megélhetést igazoló okiratok

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra
vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához
való hozzájárulásnak minõsül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez
szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell
teljesítenie.”
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2. melléklet a 36/2012. (VII. 19.) BM rendelethez
„10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem
A hatóság tölti ki!
Kérelmet átvevĘ hatóság (kód és név):
______
_______________
_______________
Kérelem átvételének dátuma:
____ év
__ hónap
Benyújtott betétlapok:
„A”: __ db
A hatóság tölti ki!
Kérelem adatbevitelét végzĘ szerv (kód és név):
______
_______________
_______________

Gépi ügyszám: __________

__ nap
Arcfénykép

Adatbevitel dátuma:
____ év

__ hónap

__ nap

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betĦkkel, kézzel vagy géppel, latin
betĦkkel kitölteni!

[A kérelmezĘ (törvényes képviselĘ)
saját kezĦ aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

I. VízumkérĘ személyi adatai
1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje:
10. Neme:
11. Állampolgársága:
12. A beutazáshoz felhasználni
kívánt
három hónapot meghaladó
tartózkodásra jogosító vízum
típusa:

VízumkérĘ neve
______________________________
______________________________
ElĘzĘ vagy születési neve
______________________________
______________________________
Anyja születési neve
______________________________
______________________________
Születési helye
______________________________
______________________________
____ év
__ hónap
__ nap
Férfi: Ƒ
NĘ: Ƒ
______________________________
Ƒ nemzeti vízum
Ƒ tartózkodási
Ƒ szezonális
engedély
munkavállalási vízum
átvételére jogosító
vízum
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II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye
21. Irányítószám:
________
22. Ország:
______________________________
23. Település:
______________________________
24. Közterület neve:
______________________________
25. Házszám:
___________
26. Épület, lépcsĘház, emelet, ajtó:
____________________
III. Úti okmány adatai
31. Útlevelének száma:
_________
32. Útlevelének típusa:
Ƒ Magánútlevél
Ƒ Szolgálati útlevél
Ƒ Diplomata útlevél
Ƒ Egyéb, éspedig ____________________
Útlevelének kiállítási helye
33. Ország:
______________________________
34. Település:
______________________________
35. Kiállítási ideje:
____ év
__ hónap
__ nap
36. Érvényességi ideje:
____ év
__ hónap
__ nap
IV. Beutazásának célja
Ƒ Látogatás
(Kérjük töltse ki az V. kérdéscsoportot!)
Ƒ Hivatalos
(Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!)
Ƒ KeresĘtevékenység
(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Szezonális munkavállalás
(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Tanulmány
(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Kutatás
(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Önkéntes tevékenység
(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Gyógykezelés
(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)
Ƒ Családi együttélés biztosítása
(Kérjük töltse ki a X. kérdéscsoportot!)
(Kérjük töltse ki a XI. kérdéscsoportot!)
Ƒ Egyéb
(Kérjük töltse ki a XII. kérdéscsoportot!)
Ƒ Nemzeti vízum
(Kérjük töltse ki a XIII. kérdéscsoportot!)
Ƒ EU Kék Kártya megszerzése
Ƒ ideiglenes tartózkodási engedély megszerzése
(Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!)
V. Ha beutazásának célja látogatás, akkor a meghívó személy adatai
A természetes személy meghívó neve:
51. Családi neve:
______________________________
52. Utóneve(i):
______________________________
53. A természetes személy meghívó lakóhelye
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
54. A jogi személyiségĦ meghívó neve:
______________________________
______________________________
55. A jogi személyiségĦ meghívó magyar székhelye (annak hiányában magyar telephelye)
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
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56. Kapcsolat jellege a meglátogatni kívánt személy és a vízumkérelmezĘ között:
Ƒ Családi kapcsolat
Ƒ Rokoni kapcsolat
Ƒ Baráti kapcsolat
Ƒ Egyéb, éspedig
_______________
Ha tartózkodásának költségeit meghívója biztosítja, akkor a meghívó adatai:
57. A meghívólevél sorszáma:
_______
58. A meghívás:
____ év
__ hónap
__ naptól
____ év
__ hónap
__ napig
___ napra vonatkozik.
VI. Ha a tartózkodás hivatalos célból történik, akkor a fogadó szerv és a tevékenység jellegének az adatai
61. Fogadó szerv neve:
______________________________
______________________________
62. A fogadó szerv székhelye:
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
63. A hivatalos tevékenység jellege:
______________________________
VII. Ha a tartózkodás célja keresĘtevékenység folytatása vagy szezonális munkavállalás, akkor a munkáltató
és a munkavállalási engedély adatai
71. A keresĘtevékenység jellege:
Ƒ Foglalkoztatási
jogviszony
72. Munkáltató neve:

Ƒ Önálló tevékenység

Ƒ Szezonális munkavállalás Ƒ Egyéb:

______________________________
______________________________

73. Munkáltató székhelye:
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
74. Munkaköre:
______________________________
__________ HUF
75. MunkaszerzĘdés szerinti havi
jövedelme:
76. Foglalkoztatás kezdete:
____ év
__ hónap
__ nap
77. Foglalkoztatás vége:
____ év
__ hónap
__ nap
78. Munkavállalási engedély száma:
______________________________
79. Munkavállalási engedély érvényessége: ____ év __ hó __ nap
80. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság: ______________________________
______________________________
VIII. Ha a tartózkodás célja tanulmány, kutatás vagy önkéntes tevékenység, akkor a fogadó intézmény adatai
81. A képzés, kutatás, önkéntes tevékenység helye:
Ƒ Általános iskolai tanulmányok folytatása
Ƒ Középfokú tanulmányok folytatása
Ƒ FelsĘfokú alapképzés
Ƒ FelsĘfokú szakirányú képzés
Ƒ Tudományos továbbképzés
Ƒ Egyéb, éspedig _______________
82. Fogadó szervezet, intézmény neve:
______________________________
______________________________
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83. Fogadó szervezet, intézmény székhelye:
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
84. Részesül-e ösztöndíjban?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
85. Ha részesül, akkor az ösztöndíjat
______________________________
folyósító intézmény neve:
______________________________
86. Az ösztöndíjat folyósító intézmény székhelye:
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
87. Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, akkor a magyarországi tartózkodáshoz rendelkezésre álló
pénzösszeg: __________ HUF
IX. Ha a tartózkodás célja gyógykezelés, akkor a fogadó intézmény adatai
91. A fogadó egészségügyi intézmény neve: ______________________________
______________________________
92. A fogadó egészségügyi intézmény székhelye:
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
93. A gyógykezelésen résztvevĘ a kezeléshez szükséges költségeket befizette-e?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
94. Ha nem, akkor a költségek fedezetére rendelkezésre álló pénzösszeg: _________ HUF
X. Ha a tartózkodás célja családi együttélés biztosítása, a fogadó fél adatai
A Magyarországon élĘ családtag neve
101. Családi neve:
______________________________
102. Utóneve(i):
______________________________
ElĘzĘ vagy születési neve
103. Családi neve:
______________________________
104. Utóneve(i):
______________________________
Anyja születési neve
105. Családi neve:
______________________________
106. Utóneve(i):
______________________________
Születési helye
107. Ország:
______________________________
108. Település:
______________________________
109. Születési ideje:
____ év
__ hónap
__ nap
110. Állampolgársága:
______________________________
111. Tartózkodási jogcíme:
Ƒ Bevándorolt
Ƒ Letelepedett
Ƒ Menedékes
Ƒ Tartózkodási engedéllyel
Ƒ Tartózkodási vízummal rendelkezĘ Ƒ Menekültként elismert
rendelkezĘ
112. Rokonság foka:
Ƒ SzülĘ
Ƒ Gyermek
Ƒ Házastárs
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113. Lakóhelye:
Irányítószám:
Település:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:
Épület: ____
LépcsĘház: ____
XI. Tartózkodás egyéb célból
Tartózkodás egyéb céljának indoka:

____
____________________
____________________
____________________
_________
Emelet: __
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Kerület: __

Ajtó: ____

XII. Nemzeti Vízum
121.Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?
Ƒ Magyar nyelv megĘrzése, ápolása
Ƒ Kulturális, nemzeti önazonosság megĘrzése
Ƒ Államilag elismert közép- vagy felsĘfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve tanulmányokkal
összefüggĘ
ismeretek gyarapítása
Ƒ Családi kapcsolatok erĘsítése
122. A kérelmezĘt fogadó családtag/egyéb személy
családi neve:
születési családi név:
születési idĘ:
születési hely (település):
.................év.................hó.............nap

utóneve:
születési utónév:
ország:

családi kapcsolat:
Ƒ szülĘ Ƒ házastárs Ƒ szülĘ házastársa Ƒ gyámolt
Ƒ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
házastársa Ƒ egyéb
123. tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének
száma:
Ƒ tartózkodási vízum Ƒ tartózkodási engedély
Ƒ bevándorlási engedély Ƒ letelepedési engedély
Ƒ ideiglenes letelepedési engedély Ƒ nemzeti letelepedési
engedély Ƒ EK letelepedési engedély Ƒ menekültként
elismert
XIII. Ha a tartózkodás célja az EU Kék Kártya megszerzése, akkor a foglalkoztató és a foglalkoztatóval kötött
elĘzetes
megállapodás adatai
131. Foglalkoztató neve:
_______________________________
_______________________________
132. Foglalkoztató székhelye:
Irányítószám:
______
Település:
___________________________
Kerület: ___
Közterület neve:
___________________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ___________________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
133. Munkaköre:
_______________________________
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134. ElĘzetes megállapodás szerinti
havi jövedelme:
135. Foglalkoztatás kezdete:
136. Foglalkoztatás vége:
137. Képzettséget igazoló okirat kelte
és száma:

___________ HUF
______ év
______ év
______ év

____ hónap
____ hónap
____ hó

____ nap
____ nap
____ nap

_______________________________
XIV. Ha a tartózkodás célja ideiglenes tartózkodási engedély megszerzése:
141. Tartózkodás céljának indoka:

XV. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje
151. Magyarországra érkezésének várható idĘpontja:
____ év
__ hónap
__ nap
152. Magyarországi tartózkodásának tervezett idĘtartama:
___ nap
153. A vízummal hányszor kíván Magyarországra beutazni: Ƒ Egyszer
Ƒ Többször
XVI. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai
161. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan Magyarországon?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
162. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának kezdete:
____ év
__ hónap
__ nap
163. Itt-tartózkodásának vége:
____ év
__ hónap
__ nap
164. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma:
_-__________
XVII. Magyarországi tartózkodásának helye
Irányítószám:
____
Település:
____________________
Kerület: __
Közterület neve:
____________________
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
____________________
Házszám:
_________
Épület: ____
LépcsĘház: ____
Emelet: __
Ajtó: ____
XVIII. Utazásra vonatkozó adatok
181. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz:
Ƒ RepülĘ
Ƒ Gépkocsi
Ƒ Vonat
Ƒ Busz
Ƒ Hajó
Ƒ Egyéb, éspedig
_____________
182. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülĘgéppel utazik és menetjeggyel még nem rendelkezik,
helyfoglalásának sorszáma: ______________________________
183. Menetjegyének érvényessége:
____ év
__ hónap
__ nap
184. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ___________
XIX. A kérelmezĘ személyével kapcsolatos egyéb adatok
191. Volt-e korábban büntetve?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
192. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bĦncselekmény miatt, milyen büntetést róttak ki:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
193. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
194. Kiutasították-e korábban Magyarországról?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
195. Ha kiutasították, mikor?
____ év
__ hónap
__ nap
196. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz
fertĘzĘ betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz
kórokozóit?
Ƒ Igen
Ƒ Nem
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197. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertĘzĘképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,
részesül-e kötelezĘ és rendszeres egészségügyi ellátásban?
198. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszĦnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:
Kijelentem, hogy az elĘzĘekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok
közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás elĘttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenĘrzi, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja.
Kelt: ...........................................................................

.................................................................
aláírás

A hatóság tölti ki!
A kérelem teljesítése esetén
Vízumbélyeg betĦjele
és sorszáma:
Vízum kiállításának dátuma:

Vízum típusa:
________ _
____ év __ hónap __ nap

Beutazások száma:
Vízumba foglalt tartózkodási idĘ:
Vízum érvényessége:
Megjegyzés:

__
___ nap
____ év __ hónap __ nap

magyarországi
igénylés esetén az
illetékbélyeg helye

A hatóság tölti ki!
A kérelem elutasítása esetén
Elutasító határozat száma: ___________ Az elutasítás kelte: ____ év __ hónap __ nap
Az elutasítás oka (röviden):
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„A” betétlap
A kérelmezĘ útlevelében szereplĘ, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi
adatai
A hatóság tölti ki!
Betétlap sorszáma: __

1. Családi neve:
2. Utóneve(i):
3. Családi neve:
4. Utóneve(i):
5. Családi neve:
6. Utóneve(i):
7. Ország:
8. Település:
9. Születési ideje:
10. Neme:
11. Állampolgársága:

Kiskorú gyermek neve
______________________________
______________________________
ElĘzĘ neve
______________________________
______________________________
Anyja születési neve
______________________________
______________________________
Születési helye
______________________________
______________________________
____ év
__ hónap
Férfi: Ƒ
NĘ: Ƒ
______________________________

__ nap

”

Az emberi erõforrások minisztere 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelete
az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés i) 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 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) 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 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) 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,
az 5. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) 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,
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a 6. alcím tekintetében az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában, valamint az emberi alkalmazásra kerülõ
gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) 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 – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – ,
a 7. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (4) 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 – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – ,
a 8. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) 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 9. alcím tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka) alpontjában 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 10. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben
a következõket rendelem el:

1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás
vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
1. §

2. §

3. §

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 32/2004. ESZCSM rendelet) 25. §-a a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A 2. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelettel megállapított EÜ100 8/a2. pontját 2012. augusztus 1-jétõl kell alkalmazni.”
(1) A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A 32/2004. ESZCSM rendelet
a) 8. § (5b) bekezdésében a „legfeljebb 5%-kal meghaladó” szövegrész helyébe a „legfeljebb 10%-kal meghaladó”
szöveg,
b) 8. § (6) bekezdés e) pontjában az „1%-ot elérte” szövegrész helyébe az „1%-ot, a 10/A. § szerinti eljárásban a 3%-ot
elérte” szöveg,
c) 10/A. § (6) bekezdésében az „az 1%-ot” szövegrész helyébe az „a 3%-ot” szöveg,
d) 2. számú mellékletében az „EÜ100 8/a.” szövegrész helyébe az „EÜ100 8/a1.” szöveg
lép.
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2. A gyógyszerek minõségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeirõl szóló
39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
4. §

(1) A gyógyszerek minõségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeirõl szóló 39/2004. (IV. 26.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 39/2004. ESZCSM rendelet) 1. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) meghatalmazott személy (Qualified Person): a gyógyszergyártási engedély jogosultja által foglalkoztatott olyan
személy, aki a gyártott tételek minõségének értékelése után azok felszabadításáért, valamint – mûködési területén –
a gyógyszerészi minõségbiztosításért felelõs.”
(2) A 39/2004. ESZCSM rendelet 1. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) felelõs személy (Responsible Person): a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja által foglalkoztatott olyan
személy, aki a gyógyszerek nagykereskedelmi felszabadításáért, valamint – mûködési területén – a gyógyszerészi
minõségbiztosításért felelõs.”

5. §

A 39/2004. ESZCSM rendelet 3. §-a a következõ (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felelõs személy az lehet, aki az (1) bekezdés szerinti, a meghatalmazott személyre vonatkozó feltételeknek
megfelel.
(7) A felelõs személynek az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen igazolnia kell, hogy legalább egyéves gyakorlati
tapasztalatot szerzett egy vagy több gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezetnél
a gyógyszerkészítmények és hatóanyagok minõségbiztosításában.
(8) A gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja köteles a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély iránti
kérelem benyújtásakor a felelõs személy jelölt adatait a kérelmében megjelölni. Ha a jelölt eleget tesz az e rendelet
által elõírt követelményeknek, a GYEMSZI a képzettséget igazoló dokumentumok alapján a gyógyszernagykereskedelmi engedély kiadása vagy módosítása iránt indult eljárás során, a gyógyszerekkel folytatott
nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet 5. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott személyi feltételt teljesítettnek tekinti.
(9) A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.)
ESZCSM rendelet 1. számú melléklet 3. pontja szerinti orvosi gázok esetén felelõs személy lehet az a vegyészi vagy
vegyészmérnöki végzettségû személy is, aki az (1) bekezdés a)–l) pontjában felsorolt alaptantárgyak vonatkozásában
elméleti és gyakorlati képzésben nem részesült.”

6. §

A 39/2004. ESZCSM rendelet 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felelõs személy
a) gondoskodik arról, hogy a gyógyszerkészítmények minden gyártási tételét a hatályos jogszabályokban elõírtaknak
megfelelõen és a forgalomba hozatali engedély követelményeivel összhangban kezeljék és forgalmazzák,
b) bizonylattal, vagy ezzel egyenértékû, erre a célra szolgáló dokumentummal igazolja, hogy mindegyik gyártási tétel
megfelel az a) pontban elõírtaknak,
c) gondoskodik az egyes mûveletek végrehajtásának megfelelõ dokumentáció naprakész vezetésérõl, továbbá
megõrzésérõl a gyártási tétel kezelését vagy forgalmazását követõ öt évig, és ezt az ellenõrzésre jogosult hatóságok
képviselõinek kérésére rendelkezésükre bocsátja.”

7. §

A 39/2004. ESZCSM rendelet 5. §-a a következõ (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Azt a meghatalmazott személyt, aki a gyártási engedély alapján nem jogosult gyógyszerkészítmények
felszabadítására, a GYEMSZI a gyártási tevékenység jellege alapján mentesítheti a 3. § (1)–(2) bekezdésében
meghatározott követelmények alól. Az ilyen módon jóváhagyott meghatalmazott személy gyakorlati tapasztalata
nem minõsül a 3. § (2) bekezdésben foglalt tapasztalat-szerzésnek abban az esetben, ha a meghatalmazott személyt
olyan gyártási tevékenységhez kívánják jóváhagyásra bejelenteni, mely gyártási engedély alapján a meghatalmazott
személy gyógyszerkészítmények felszabadítására lesz jogosult.
(4b) A 3. § (2) bekezdésében foglalt tapasztalatszerzésnek csak olyan gyakorlat ismerhetõ el, amelyet a jóváhagyásra
irányuló kérelemben megjelölt gyártási tevékenységet gyakorolva szereztek.”
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8. §

A 39/2004. ESZCSM rendelet
a) 3. § (4) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe
az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI)”
szöveg, az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „meghatalmazott személy” szövegrész helyébe a „meghatalmazott és felelõs személy”
szöveg
lép.

9. §

Hatályát veszti a 39/2004. ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdése.

3. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása
10. §

(1) Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: 44/2004. ESZCSM rendelet) 11. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdéstõl eltérõen az orvos injekciós, depot injekciós készítménybõl a gyári csomagolástól,
csomagolásoktól eltérõ mennyiséget is rendelhet.”
(2) A 44/2004. ESZCSM rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az orvos a (4) bekezdés szerinti gyógyszerrendelés indokát a beteg nyilvántartásában ellenõrizhetõ módon
feltünteti és a vényre rávezeti, hogy a rendelt gyógyszer mely idõtartamra elegendõ.”

11. §

A 44/2004. ESZCSM rendelet 15. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben a beteg nem ért egyet az (1) bekezdésben meghatározott helyettesítéssel, és a referenciagyógyszer
vagy a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer helyett más gyógyszer kiadását választotta, a hatóanyag alapú fix
csoportok esetében a gyógyszerek térítési díját tartalmazó nyugta kiadásával együtt nyomtatott formában
tájékoztatni kell a gyógyszert kiváltó személyt a kiváltott gyógyszer napi terápiás egységével megegyezõ mennyiségû
ki nem váltott referencia gyógyszer térítési díjáról.”

4. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló
53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása
12. §

A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM
rendelet (a továbbiakban: 53/2004. ESZCSM rendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) felszabadítás: a beérkezett gyógyszer nagykereskedelmi felszabadítása, azaz az a tevékenység, amely során
a gyógyszer minõségét gyógyszer gyártási engedéllyel rendelkezõ szervezet minõségbiztosítás érdekében
meghatalmazott személye által kibocsátott felszabadítási – gyógyszeranyag esetén minõségi – bizonylat alapján
a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély jogosultjának (a továbbiakban:
nagykereskedõ) minõségbiztosításért felelõs személye (a továbbiakban: felelõs személy) értékelte és megállapította,
hogy a termék
aa) az elõírt minõségnek és az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról
szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vagy
ab) valamely tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága által kiadott forgalomba hozatali
engedélynek
megfelel;”

13. §

Az 53/2004. ESZCSM rendelet a következõ 17. §-sal egészül ki:
„17. § Amennyiben a párhuzamos importengedélyében foglalt címkeszöveg és betegtájékoztató a Magyarországon
hatályos forgalomba hozatali engedélyben meghatározott címkeszövegtõl és betegtájékoztatótól eltérõ,
a párhuzamos importõrnek be kell nyújtania a GYEMSZI-nek a Magyarországon hatályos forgalomba hozatali
engedélyben meghatározott címkeszövegnek, illetve betegtájékoztatónak megfelelõ változatát.”
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Az 53/2004. ESZCSM rendelet
a) 2. § (2) bekezdés d) és l) pontjában, valamint 20. §-ában a „gyógyszerek minõségbiztosítása érdekében
meghatalmazott” szövegrész helyébe a „felelõs” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 6. § (3) bekezdés d) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. §
(1)–(2) bekezdésében, valamint 2. számú melléklet 15. pontjában a „minõségbiztosítás érdekében
meghatalmazott” szövegrész helyébe a „felelõs” szöveg
lép.

5. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása
15. §

(1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló 44/2005. (X. 19.) EüM
rendelet (a továbbiakban: 44/2005. EüM rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Gyógyszernek a Gytv. 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti behozatala esetén a kutatást végzõ
a) a behozatalt megelõzõen a GYEMSZI részére bejelenti:
aa) nevét, székhelyét, telefonszámát,
ab) a gyógyszer kutatási célú felhasználásáért felelõs személy nevét, lakcímét,
ac) a behozni kívánt gyógyszer Gytv. 1. § 13. és 14. pontja szerinti nevét, kiszerelését, hatáserõsségét és
gyógyszerformáját, továbbá mennyiségét, valamint
ad) a kutatás célját;
b) a kutatás befejezését követõen haladéktalanul a GYEMSZI részére bejelenti
ba) a kutatás befejezésének napját,
bb) a kutatáshoz felhasznált és a kutatás befejezését követõen megsemmisített gyógyszer nevét, kiszerelését,
hatáserõsségét és gyógyszerformáját, továbbá mennyiségét.”
(2) A 44/2005. EüM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A GYEMSZI az (1) bekezdésben szereplõ szakmai feltételeknek való megfelelés biztosítására a honlapján közzéteszi
az Európai Bizottság által e célból kiadott „Útmutató a gyógyszerek és vizsgálati gyógyszerek helyes gyógyszergyártási
gyakorlatához” címû részletes iránymutatást és ennek módosításait.”

16. §

A 44/2005. EüM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az
„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdésében az „az OGYI-hoz” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-hez” szöveg,
c) 3. § e) pontjában az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg,
d) 5. § (1), valamint (3) és (4) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg,
f) 1. melléklet „Hatósági ellenõrzések” alcímében az „az OGYI” szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,
g) 1. melléklet „A forgalomba hozatali engedélyben foglaltak betartása” alcímében az „az OGYI” szövegrészek
helyébe az „a GYEMSZI” szöveg, az „az OGYI-hoz” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-hez” szöveg,
h) 1. melléklet „Minõség-ellenõrzés” alcímében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg, az „Az OGYI”
szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg,
i) 1. melléklet „Panaszok, forgalomból való kivonás és vészhelyzeti kódfeltörés” alcímében az „az OGYI-t”
szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI-t” szöveg
lép.

17. §

A 44/2005. EüM rendelet 2. mellékletében a „telephely(ek)” szövegrész helyébe a „telephely” szöveg,
a „telephely(ek)en” szövegrész helyébe a „telephelyen” szöveg lép.

18. §

Hatályát veszti a 44/2005. EüM rendelet 2. § (3) bekezdés e) és f) pontja.

19. §

A 44/2005. EüM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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6. A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerek kereskedelmi árrésérõl szóló
5/2007. (I. 24.) EüM rendelet módosítása
20. §

(1) A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerek kereskedelmi árrésérõl szóló 5/2007. (I. 24.) EüM
rendelet (a továbbiakban: 5/2007. EüM rendelet) 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt táblázat helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A gyógyszer legmagasabb nagykereskedelmi árrése a termelõi (import beszerzési) ár függvényében
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszerek, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerint forgalomba
hozatalra, illetve egyedi felhasználásra engedélyezett gyógyszerek esetében a következõ táblázat vonatkozó termelõi
(import beszerzési) ár sorához tartozó százalékos mérték, illetve forintösszeg:]
„
Termelõi
(import beszerzési) ár
(Ft)

Nagykereskedelmi árrés a termelõi
(import beszerzési) ár százalékában

0–500
501–1000
1001–2000
2001–

8%
6,5%, de minimum 40 Ft
5%, de minimum 65 Ft
4,4%, de minimum 100 Ft

”
(2) Az 5/2007. EüM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyógyszer legmagasabb kiskereskedelmi árrése az (1) bekezdés szerinti árrést magába foglaló nagykereskedelmi eladási
ár függvényében
az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt gyógyszerek esetében a következõ táblázat vonatkozó nagykereskedelmi eladási ár
sorához tartozó százalékos mérték, illetve forintösszeg:]
„
Nagykereskedelmi ár
(Ft)

Árrés
(%, Ft)

Fogyasztói ár
(Ft)

0–500
501–590
591–1500
1501–1737
1738–3500
3501–3911
3912–5500
5501–

27%
136 Ft
23%
345 Ft
20%
700 Ft
18%
990 Ft

0–636
637–726
727–1845
1846–2082
2086–4200
4201–4611
4616–6490
6491–
”

21. §

Az 5/2007. EüM rendelet a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.)
EMMI rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés b) pontjában és 2. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt táblázat
rendelkezéseit 2012. augusztus 1-jétõl kell alkalmazni, azzal, hogy 2012. augusztus 1-jéig a legmagasabb
nagykereskedelmi árrés és a legmagasabb kiskereskedelmi árrés vonatkozásában az egyes gyógyszerészeti és
orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet hatálybalépését
megelõzõen hatályos rendelkezések alkalmazandók.”

7. A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével
kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet módosítása
22. §

A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási
szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: 21/2007. EüM rendelet)
a) 1. §-ában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az
„a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdésében az „az OGYI” szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI” szöveg,
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c) 2. § (3) bekezdésében az „OGYI” szövegrész helyébe a „GYEMSZI” szöveg,
d) 3. § (2) és (3) bekezdésében az „az OGYI-t” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-t” szöveg
lép.
23. §

A 21/2007. EüM rendelet 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére,
az ismertetõi tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati
segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó
részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet módosítása
24. §

Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetõi
tevékenységet végzõ személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos,
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet
7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Gyógyszerbõl és egyszer használatos gyógyászati segédeszközbõl – gyógyszerenként, illetve gyógyászati
segédeszközönként – a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és
forgalmazására jogosultanként térítésmentes mintaként évente legfeljebb két csomagolási egység adható azzal, hogy
gyógyászati segédeszköz esetén a két csomagolási egység az egy hónapra szükséges mennyiséget nem haladhatja
meg. 0%-osnál magasabb támogatási kategóriába tartozó gyógyszerbõl, valamint támogatással rendelhetõ
gyógyászati segédeszközbõl a gyógyszer és egyszer használatos gyógyászati segédeszköz magyarországi
értékesítésének megkezdését követõ év vége után térítésmentes minta nem adható.”

9. Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása
25. §

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: 4/2009. EüM rendelet) 2. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet alkalmazásában orvostechnikai eszköz (a továbbiakban: eszköz) az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § h) pont ha)–hd) alpontjában meghatározott eszköz.
(2) Orvostechnikai eszköznek kell tekinteni
a) az élettelen állati eredetû szövet vagy sejt felhasználásával készült eszközt;
b) a gyógyszernek minõsülõ készítmény beadására szolgáló eszközt;
c) azt az eszközt, melynek szerves része olyan, önmagában alkalmazva gyógyszernek minõsülõ anyag, amely
az eszközt kiegészítve hat az emberi testre;
d) azt az eszközt, melynek szerves része olyan humán vérbõl vagy humán plazmából származó, önmagában
alkalmazva gyógyszer alkotóelemnek vagy gyógyszernek minõsülõ anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az emberi
testre (a továbbiakban: humán vérszármazék),
amennyiben annak rendeltetési célja megfelel az Eütv. 3. § h) pont ha)–hd) alpontjában foglaltaknak.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti, szarvasmarha, juh és kecske fajokból, valamint szarvasból, jávorszarvasból,
nercbõl és macskafélékbõl származó szövetek felhasználásával készült eszközök esetében az egyes állati eredetû
szövetek felhasználásával gyártott orvostechnikai eszközökrõl szóló 52/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendeletben
meghatározott követelményeket is alkalmazni kell.
(4) A (2) bekezdés c)–d) pontja szerinti eszközök esetében e rendelet mellett a Gytv. rendelkezéseit kell alkalmazni
a gyógyszerek vonatkozásában.
(5) Egy adott termék eszköznek minõsülése kérdésében – kétség esetén – az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) határozatban dönt.”

26. §

A 4/2009. EüM rendelet
a) 1. § (2) bekezdés e) pontjában az „az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény szerint” szövegrész helyébe az „az emberi
alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) szerint” szöveg,
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1. § (2) bekezdés f) pontjában az „az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény” szövegrész helyébe az „a Gytv.” szöveg,
4. § (1) bekezdés 1. pontjában a „2. § (1) bekezdés a) pontja alá” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdése alá”
szöveg,
4. § (2) bekezdésében az „az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény” szövegrész helyébe az „az Eütv.”
szöveg,
12. § (5) bekezdés c) pontjában a „2. § (1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdésében”
szöveg,
1. melléklet „A.” II. rész 7. pont 7.4. alpontjában és a „B.” II. rész 10. pontjában az „az emberi alkalmazásra kerülõ
gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény”
szövegrész helyébe az „a Gytv.” szöveg

lép.

10. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása
27. §

A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes
szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész
a) 1. pont 1.2. alpontjában a „34,27 Ft” szövegrész helyébe a „27,22 Ft” szöveg,
b) 2. pont 2.2. alpontjában a „16,35 Ft” szövegrész helyébe a „15,59 Ft” szöveg,
c) 3. pont 3.2. alpontjában a „23,45 Ft” szövegrész helyébe a „22,22 Ft” szöveg,
d) 4. pont 4.2. alpontjában a „67,87 Ft” szövegrész helyébe a „45,14 Ft” szöveg
lép.

11. Záró rendelkezések
28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelethez

1. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklete a következő EÜ100 8/a2. ponttal egészül ki:

„EÜ100 8/a2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Kizárólag szekunder profilaxisban, amennyiben a megelőző kemoterápiás ciklusban grade 3-4-es
fokozatú neutropéniához társulóan az alábbiak közül valamelyik neutropéniás komplikáció
következett be:
- neutropénia miatti antibiotikus vagy antimikotikus kezelés;
- neutropénia miatti hospitalizáció;
- neutropénia miatti dózishalasztás vagy dóziscsökkentés;
- febrilis neutropénia.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
MUNKAHELY:
SZAKKÉPESÍTÉS:
JOGOSULTSÁG:
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel
Haematológia
írhat
rendelkező járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel
Klinikai onkológia
írhat
rendelkező járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel
Sugártherápia
írhat
rendelkező járóbeteg szakrendelés
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
R72”
2. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 23/a. pontjában az „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ
ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK”
rész az „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)” szövegrészt
megelőzően a következő sorral egészül ki:
„Kijelölt intézmény

Trópusi betegségek

írhat”

3. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 23/b. pontjában az „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ
ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK”
rész az „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)” szövegrészt
megelőzően a következő sorral egészül ki:
„Kijelölt intézmény

Trópusi betegségek

írhat”
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4. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 37/b. pontjában a Kijelölt intézmények
táblázata a következő sorokkal egészül ki:
(Város

Intézmény neve)

„Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.”

5. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 37/c. pontjában a Kijelölt intézmények
táblázata a következő sorokkal egészül ki:

(Város

Intézmény neve)

„Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.”

6. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 41. pontjában a Kijelölt intézmények
táblázata a következő sorokkal egészül ki:

(Város
„Budapest

Intézmény neve)
Magyar Honvédség Honvédkórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház”

7. A 32/2004. ESZCSM rendelet 2. számú melléklet EÜ100 53. pontjában a Kijelölt intézmények
táblázata a következő sorral egészül ki:

(Város
„SzékesfehérváS

Intézmény neve)
Fejér Megyei Szent György Kórház”

MAGYAR KÖZLÖNY
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2. melléklet a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelethez

1. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ50 3/a. pontjában az „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS
A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK”
rész az „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)” szövegrészt
megelőzően a következő sorokkal egészül ki:
„Megkötés nélkül
Neurológia
Megkötés nélkül
Pszichiátria
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap”

javaslatra írhat
javaslatra írhat

2. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ50 3/b. pontjában az „A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS
A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK”
rész az „ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)” szövegrészt
megelőzően a következő sorokkal egészül ki:
„Megkötés nélkül
Neurológia
Megkötés nélkül
Pszichiátria
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap”

javaslatra írhat
javaslatra írhat

3. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ70 18. pontjában a Kijelölt intézmények táblázata
a következő sorral egészül ki:
(Város
„Budapest

Intézmény neve)
Humán Reprodukciós Intézet Kft.”

4. A 32/2004. ESZCSM rendelet 3. számú melléklet EÜ90 10. pontjában a „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:”
helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Koleszterin-epekövek oldása az epehólyagban.
- Primer biliaris cirrhosis tüneti kezelése, amennyiben dekompenzált májcirrózis nem áll fenn.”
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3. melléklet a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelethez
„3. melléklet a 44/2005. (X. 19.) EüM rendelethez

Gyógyszerformák és tevékenységek megnevezése, amelyekre gyógyszergyártási engedély
kérhető

KÉRELMEZETT TEVÉKENYSÉG / REQUESTED OPERATIONS
Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek / Human Medicinal Products
Gyógyszergyártás (lásd 1. szakasz) / Manufacturing Operations of medicinal products
(according to Part 1)
Gyógyszer import (lásd 2. szakasz) / Importation of Medicinal Products
 BDDPSEJOHUP1BSU2)
Emberi felhasználásra szánt klinikai vizsgálati készítmények / Human Investigational Medicinal
Products
Klinikai vizsgálati készítmények gyártása (lásd 3. szakasz) / Manufacturing
Operations of Investigational Medicinal Products (according to Part 3)
Klinikai vizsgálati készítmények importja (lásd 4. szakasz) / Importation of
Investigational Medicinal Products (according to Part 4)

1. szakasz – GYÓGYSZERGYÁRTÁS / Part 1 – MANUFACTURING OPERATIONS
Megjegyzés / Comment: abban az esetben, ha az alábbiakban megjelölt gyógyszerformák különleges
gyártási körülményeket igényelnek (pl. radiofarmakonok, penicillinek, szulfonamidok,
citosztatikumok, cefalosporinok, hormonhatású, és egyéb veszélyes anyagok), ezt kérjük a vonatkozó
megjegyzés rovatban feltüntetni (1. és 3. szakasz valamennyi pontjára érvényes, kivéve az 1.5.2 és 1.6
pontot) / Indicate if the company is engaged in manufacture of products with special requirements, e.g
radiopharmaceuticals, products containing penicillines, sulphonamides, cytostatics, cepalosporines,
substances with hormonal activity or other potentially hazardous active ingredients this should be stated
under the relevant product type and dosage form any dosage form listed below (high containment
products, citotoxics, antibiotics, etc.). Applicable to all sections of Part 1 and 3, apart from sections 1.5.2
and 1.6.
1.1

Steril gyógyszerek / Sterile products
1.1.1 Aszeptikusan előállítottak (gyógyszerformák listája) / Aseptically prepared (List of
dosage forms)
1.1.1.1 Nagy térfogatú folyadékok / Large volume liquids
1.1.1.2

Liofilizátumok / Lyophilisates
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1.1.1.3

Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids

1.1.1.4

Kis térfogatú folyadékok / Small volume liquids

1.1.1.5

Szilárd gyógyszerformák és implantátumok / Solids and implants

1.1.1.6

Egyéb aszeptikusan gyártott gyógyszerek / Other aseptically prepared products

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
1.1.2 Végsterilezett (gyógyszerformák listája) / Terminally sterilised
1.1.2.1 Nagy térfogatú folyadékok / Large volume liquids
1.1.2.2

Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids

1.1.2.3

Kis térfogatú folyadékok / Small volume liquids

1.1.2.4

Szilárd gyógyszerformák és implantátumok / Solids and implants

1.1.2.5

Egyéb végsterilezett gyógyszerek / Other terminally sterilised prepared products

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
1.1.3 Csak felszabadítás / Batch certification only
1.2

Nem steril gyógyszerek / Non-sterile products
1.2.1 Nem steril gyógyszerek (gyógyszerformák listája) / Non-sterile products
1.2.1.1 Kemény kapszulák / Capsules, hard shell
1.2.1.2

Lágykapszulák / Capsules, soft shell

1.2.1.3

Rágótabletták / Chewing gums
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1.2.1.4

Folyadékok külső használatra / Liquids for external use

1.2.1.5

Folyadékok belső használatra / Liquids for internal use

1.2.1.6

Orvosi gázok / Medicinal gases

1.2.1.7

Egyéb szilárd gyógyszerformák / Other solid dosage forms

1.2.1.8

Aeroszolok / Pressurised preparations

1.2.1.9

Radioaktív izotópgenerátorok / Radionuclide generators

•
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1.2.1.10 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids
1.2.1.11 Kúpok / Suppositories
1.2.1.12 Tabletták / Tablets
1.2.1.13 Transzdermális tapaszok / Transdermal patches
1.2.1.14 Egyéb nem steril gyógyszerek / Other non-sterile medicinal products

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……

1.2.2 Csak felszabadítás / Batch Certification only
1.3

Biológiai gyógyszerek / Biological medicinal products
1.3.1 Biológiai gyógyszerek (termék típusok) / Biological medicinal products (list of product
types)
1.3.1.1 Vérkészítmények / Blood products
1.3.1.2

Immunológiai termékek / Immunological products

1.3.1.3

Sejtterápiás termékek / Cell therapy products

1.3.1.4

Génterápiás termékek / Gene therapy products
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1.3.1.5

Biotechnológiai termékek / Biotechnology products

1.3.1.6

Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /
Human or animal extracted products

1.3.1.7

Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
1.3.2 Csak felszabadítás (termék típusok) / Batch Certification only (list of product types)
1.3.2.1 Vérkészítmények / Blood products
1.3.2.2

Immunológiai termékek / Immunological products

1.3.2.3

Sejtterápiás termékek / Cell therapy products

1.3.2.4

Génterápiás termékek / Gene therapy products

1.3.2.5

Biotechnológiai termékek / Biotechnology products

1.3.2.6

Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /
Human or animal extracted products

1.3.2.7

Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
1.4

Egyéb gyógyszerek vagy egyéb gyártási tevékenység / Other products or manufacturing
activity
1.4.1 Gyártás / Manufacture of
1.4.1.1 Növényi gyógyszerek / Herbal products
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1.4.1.2

Homeopátiás gyógyszerek / Homeopathic products

1.4.1.3

Biológiailag aktív kiindulási anyagok / Biological active starting materials

1.4.1.4

Egyéb

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
1.4.2 Ható- és segédanyagok, végtermékek sterilizálása / Sterilisation of active
substances/excipients/finished product
1.4.2.1 Szűrés / Filtration
1.4.2.2

Száraz hő / Dry heat

1.4.2.3

Nedves hő / Moist heat

1.4.2.4

Kémiai / Chemical

1.4.2.5

Gamma-sugárzás / Gamma radiation

1.4.2.6

Elektronnyaláb / Electron beam

1.4.2.7

Egyéb / Other

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
1.5

Csak csomagolás / Packaging only
1.5.1 Elsődleges csomagolás Primary packing
1.5.1.1 Kemény kapszulák / Capsules, hard shell
1.5.1.2

Lágykapszulák /Capsules, soft shell

•

2012. évi 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 96. szám

1.5.1.3

Rágótabletták / Chewing gums

1.5.1.4

Folyadékok külső használatra / Liquids for external use

1.5.1.5

Folyadékok belső használatra / Liquids for internal use

1.5.1.6

Orvosi gázok / Medicinal gases

1.5.1.7

Egyéb szilárd gyógyszerformák / Other solid dosage forms

1.5.1.8

Aeroszolok / Pressurised preparations

1.5.1.9

Radioaktív izotópgenerátorok / Radionuclide generators

1.5.1.10 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids
1.5.1.11 Kúpok / Suppositories
1.5.1.12 Tabletták / Tablets
1.5.1.13 Transzdermális tapaszok / Transdermal patches
1.5.1.14 Egyéb nem steril gyógyszerek / Other non-sterile medicinal products

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
1.5.2 Másodlagos csomagolás / Secondary packing
1.6

Minőségellenőrző vizsgálatok / Quality control testing
1.6.1 Mikrobiológiai vizsgálatok: sterilitás / Microbiological: sterility
1.6.2 Mikrobiológiai vizsgálatok: nem sterilitás / Microbiological: non sterility
1.6.3 Kémiai-fizikai vizsgálatok / Chemical/Physical
1.6.4 Biológiai vizsgálatok / Biological
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2.
2.1

szakasz – GYÓGYSZER IMPORT / Part 2 – IMPORTATION OF MEDICINAL PRODUCT

Import gyógyszerek minőségellenőrző vizsgálata / Quality control of imported medicinal
product
2.1.1 Mikrobiológiai vizsgálatok: sterilitás / Microbiological: sterility
2.1.2 Mikrobiológiai vizsgálatok: nem sterilitás / Microbiological: non sterility
2.1.3 Kémiai-fizikai vizsgálatok / Chemical/Physical
2.1.4 Biológiai vizsgálatok / Biological

2.2

•

Import gyógyszerek felszabadítása / Batch certification of imported medicinal products
2.2.1 Steril gyógyszerek / Sterile Products
2.2.1.1 Aszeptikusan előállított / Aseptically prepared
2.2.1.2

Végsterilezett / Terminally sterilised

2.2.2 Nem steril gyógyszerek / Non-sterile products
2.2.3 Biológiai gyógyszerek / Biological medicinal products
2.2.3.1 Vérkészítmények / Blood products
2.2.3.2

Immunológiai termékek / Immunological products

2.2.3.3

Sejtterápiás termékek / Cell therapy products

2.2.3.4

Génterápiás termékek / Gene therapy products

2.2.3.5

Biotechnológiai termékek / Biotechnology products

2.2.3.6

Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /
Human or animal extracted products

2.2.3.7

Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products

……………………………………………………………………………..……
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2.2.4 Egyéb import tevékenység / Other import activities
2.2.4.1 Radioaktív gyógyszerek/Radioaktív izotópgenerátorok /
Radiopharmaceuticals/Radionuclide generators
2.2.4.2

Orvosi gázok / Medicinal gases

2.2.4.3

Növényi gyógyszerek / Herbal products

2.2.4.4

Homeopátiás gyógyszerek / Homeopathic products

2.2.4.5

Biológiailag aktív kiindulási anyagok / Biological active starting materials

2.2.4.6

Egyéb / Other

……………………………………………………………………………..……

3. szakasz – VIZSGÁLATI KÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA / Part 3 – MANUFACTURING OPERATIONS
OF INVESTIGATIONAL MEDICINAL PRODUCTS
3.1

Steril vizsgálati készítmények / Sterile investigational medicinal products
3.1.1 Aszeptikusan előállítottak (gyógyszerformák listája) / Aseptically prepared (List of
dosage forms)
3.1.1.1 Nagy térfogatú folyadékok / Large volume liquids
3.1.1.2 Liofilizátumok / Lyophilisates
3.1.1.3 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids
3.1.1.4 Kis térfogatú folyadékok / Small volume liquids
3.1.1.5 Szilárd gyógyszerformák és implantátumok / Solids and implants
3.1.1.6 Egyéb aszeptikusan gyártott gyógyszerek / Other aseptically prepared products

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
3.1.2 Végsterilezett (gyógyszerformák listája) / Terminally sterilised
3.1.2.1 Nagy térfogatú folyadékok / Large volume liquids
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3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

•
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Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids
Kis térfogatú folyadékok / Small volume liquids
Szilárd gyógyszerformák és implantátumok / Solids and implants
Egyéb végsterilezett gyógyszerek / Other terminally sterilised prepared products

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
3.1.3 Csak felszabadítás / Batch certification only
3.2

Nem steril vizsgálati készítmények / Non-sterile investigational medicinal products
3.2.1 Nem steril gyógyszerek (gyógyszerformák listája) / Non-sterile products
3.2.1.1 Kemény kapszulák / Capsules, hard shell
3.2.1.2 Lágykapszulák / Capsules, soft shell
3.2.1.3 Rágótabletták / Chewing gums
3.2.1.4 Folyadékok külső használatra / Liquids for external use
3.2.1.5 Folyadékok belső használatra / Liquids for internal use
3.2.1.6 Orvosi gázok / Medicinal gases
3.2.1.7 Egyéb szilárd gyógyszerformák / Other solid dosage forms
3.2.1.8 Aeroszolok / Pressurised preparations
3.2.1.9 Radioaktív izotópgenerátorok / Radionuclide generators
3.2.1.10 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids
3.2.1.11 Kúpok / Suppositories
3.2.1.12 Tabletták / Tablets
3.2.1.13 Transzdermális tapaszok / Transdermal patches
3.2.1.14 Egyéb nem steril gyógyszerek / Other non-sterile medicinal products
……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
3.2.2 Csak felszabadítás / Batch Certification only

3.3

Biológiai vizsgálati készítmények / Biological investigational medicinal products
3.3.1 Biológiai vizsgálati készítmények (termék típusok) / Biological investigational medicinal
products (list of product types)
3.3.1.1 Vérkészítmények / Blood products
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3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7

Immunológiai termékek / Immunological products
Sejtterápiás termékek / Cell therapy products
Génterápiás termékek / Gene therapy products
Biotechnológiai termékek / Biotechnology products
Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /
Human or animal extracted products
Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products

……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
3.3.2 Csak felszabadítás (termék típusok) / Batch Certification only (list of product types)
3.3.2.1 Vérkészítmények / Blood products
3.3.2.2 Immunológiai termékek / Immunological products
3.3.2.3 Sejtterápiás termékek / Cell therapy products
3.3.2.4 Génterápiás termékek / Gene therapy products
3.3.2.5 Biotechnológiai termékek / Biotechnology products
3.3.2.6 Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /
Human or animal extracted products
3.3.2.7 Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products
……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
3.4

Egyéb vizsgálati készítmények vagy gyártási tevékenység / Other investigational medicinal
products or manufacturing activity
3.4.1 Gyártás / Manufacture of
3.4.1.1 Növényi gyógyszerek / Herbal products
3.4.1.2 Homeopátiás gyógyszerek / Homeopathic products
3.4.1.3 Biológiailag aktív kiindulási anyagok / Biological active starting materials
3.4.1.4 Egyéb
……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
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3.4.2 Ható- és segédanyagok, végtermékek sterilizálása / Sterilisation of active
substances/excipients/finished product
3.4.2.1 Szűrés / Filtration
3.4.2.2 Száraz hő / Dry heat
3.4.2.3 Nedves hő / Moist heat
3.4.2.4 Kémiai / Chemical
3.4.2.5 Gamma-sugárzás / Gamma radiation
3.4.2.6 Elektronnyaláb / Electron beam
3.4.2.7 Egyéb / Other
……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
3.5

Csak csomagolás / Packaging only
3.5.1. Elsődleges csomagolás / Primary packing
3.5.1.1 Kemény kapszulák / Capsules, hard shell
3.5.1.2 Lágykapszulák /Capsules, soft shell
3.5.1.3 Rágótabletták / Chewing gums
3.5.1.4 Folyadékok külső használatra / Liquids for external use
3.5.1.5 Folyadékok belső használatra / Liquids for internal use
3.5.1.6 Orvosi gázok / Medicinal gases
3.5.1.7 Egyéb szilárd gyógyszerformák / Other solid dosage forms
3.5.1.8 Aeroszolok / Pressurised preparations
3.5.1.9 Radioaktív izotópgenerátorok / Radionuclide generators
3.5.1.10 Félszilárd gyógyszerformák / Semi-solids
3.5.1.11 Kúpok / Suppositories
3.5.1.12 Tabletták / Tablets
3.5.1.13 Transzdermális tapaszok / Transdermal patches
3.5.1.14 Egyéb nem steril gyógyszerek / Other non-sterile medicinal products
……………………………………………………………………………..……
Megjegyzés / Comment:
……………………………………………………………………………..……
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3.5.2. Másodlagos csomagolás / Secondary packing
3.6

Minőségellenőrző vizsgálatok / Quality control testing
3.6.1 Mikrobiológiai vizsgálatok: sterilitás / Microbiological: sterility
3.6.2 Mikrobiológiai vizsgálatok: nem sterilitás / Microbiological: non sterility
3.6.3 Kémiai-fizikai vizsgálatok / Chemical/Physical
3.6.4 Biológiai vizsgálatok / Biological
4. szakasz – VIZSGÁLATI KÉSZÍTMÉNYEK IMPORTJA / Part 4 – IMPORTATION OF INVESTIGATIONAL
MEDICINAL PRODUCTS

4.1

Import vizsgálati készítmények minőségellenőrző vizsgálata / Quality control of imported
investigational medicinal product
4.1.1 Mikrobiológiai vizsgálatok: sterilitás / Microbiological: sterility
4.1.2 Mikrobiológiai vizsgálatok: nem sterilitás / Microbiological: non sterility
4.1.3 Kémiai-fizikai vizsgálatok / Chemical/Physical
4.1.4 Biológiai vizsgálatok / Biological

4.2

Import vizsgálati készítmények felszabadítása / Batch certification of imported investigational
medicinal products
4.2.1 Steril gyógyszerek / Sterile Products
4.2.1.1 Aszeptikusan előállított / Aseptically prepared
4.2.1.2 Végsterilezett / Terminally sterilised
4.2.2 Nem steril gyógyszerek / Non-sterile products
4.2.3 Biológiai vizsgálati készítmények / Biological medicinal products
4.2.3.1 Vérkészítmények / Blood products
4.2.3.2 Immunológiai termékek / Immunological products
4.2.3.3 Sejtterápiás termékek / Cell therapy products
4.2.3.4 Génterápiás termékek / Gene therapy products
4.2.3.5 Biotechnológiai termékek / Biotechnology products
4.2.3.6 Humán vagy állati eredetű, kivonással készült termékek /
Human or animal extracted products
4.2.3.7 Egyéb biológiai gyógyszerek / Other biological products
……………………………………………………………………………..……
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4.2.4 Egyéb import tevékenység / Other import activities
4.2.4.1 Radioaktív gyógyszerek/Radioaktív izotópgenerátorok /
Radiopharmaceuticals/Radionuclide generators
4.2.4.2 Orvosi gázok / Medicinal gases
4.2.4.3 Növényi gyógyszerek / Herbal products
4.2.4.4 Homeopátiás gyógyszerek / Homeopathic products
4.2.4.5 Biológiailag aktív kiindulási anyagok / Biological active starting materials
4.2.4.6 Egyéb / Other
……………………………………………………………………………..……
”

4. melléklet a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet

10032000-01490576-00000000
Magyar Államkincstár
”
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A honvédelmi miniszter 10/2012. (VII. 19.) HM rendelete
a honvédelmi munkaügyi hatóság kijelölésérõl és az ágazati munkaügyi hatósági tevékenység
sajátos szabályairól
A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: Honvédség) katonai szervezeteire, valamint azon gazdasági társaságokra, amelyek esetében
a tulajdonosi jogokat az állam nevében a honvédelemért felelõs miniszter gyakorolja (a továbbiakban együtt:
honvédelmi foglalkoztatók).

2. §

(1) A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében az elsõfokú munkaügyi hatósági jogkört – országos illetékességgel –
a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: Hatóság) vezetõje gyakorolja.
(2) A Hatóság vezetõje hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak van alárendelve, közigazgatási
hatósági eljárása során, valamint közigazgatási hatósági ügyben hozandó döntésében nem utasítható.

3. §

Az állományilletékes parancsnok hatáskörébe nem tartozó, munkáltatói jogon, illetve kötelezettségen alapuló döntés
esetében honvédelmi foglalkoztatón a döntést elõkészítõ Honvédség központi személyügyi szervét kell érteni.

4. §

(1) A munkaügyi ellenõrzést a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. §-ában rögzített körben és
szempontok szerint a Hatóság munkaügyi felügyelõje (a továbbiakban: Felügyelõ) végzi.
(2) A Felügyelõ az (1) bekezdés szerinti munkaügyi ellenõrzést
a) helyszíni vizsgálat útján,
b) a honvédelmi foglalkoztatótól történõ okmány-, illetve adatkérés útján, valamint
c) a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszere integrált emberi erõforrás-gazdálkodási alrendszere
adatainak felhasználásával
hajtja végre.
(3) A munkaügyi hatósági ellenõrzés keretében lefolytatott helyszíni ellenõrzést a Hatóság legalább két felügyelõje
egyidejûleg végzi.
(4) A Felügyelõ az ellenõrzési jogosultságát – a helyszíni ellenõrzés megkezdésekor – munkaügyi felügyelõi igazolvány és
szolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszony tanúsítására alkalmas igazolvány felmutatásával köteles igazolni.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmincadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a munkaügyi ellenõrzések Magyar Honvédségnél történõ végrehajtásáról szóló 23/2006. (VIII. 30.)
HM rendelet.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 43/2012. (VII. 19.) NFM rendelete
a gazdaságfejlesztést szolgáló célelõirányzat 2012. évi felhasználásának részletes szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének 13. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok
alcím, 3. Gazdaságfejlesztést szolgáló célelõirányzat jogcímcsoport (a továbbiakban: elõirányzat) felhasználására
terjed ki.

2. §

(1) Az elõirányzat terhére a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: Támogató) forrást biztosít
a) a Széchenyi Kártya Program részeként mûködõ, a 4. §-ban meghatározott hiteltermékek (a továbbiakban:
Konstrukciók) keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi
díjtámogatásra, és
b) az elõirányzat mûködtetésével, kezelésével összefüggõ egyes fizetési kötelezettségek teljesítésére,
gazdaságfejlesztéssel összefüggõ feladatokra, a 2012. évben eredeti törvényi elõirányzattal nem rendelkezõ,
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 2. alcím
ba) 47. jogcímcsoport Kis- és középvállalkozói célelõirányzat (a továbbiakban: KKC),
bb) 39. jogcímcsoport Nemzeti beruházás ösztönzési célelõirányzat (a továbbiakban: NBC)
fejezeti kezelésû elõirányzatok mûködtetésével, kezelésével összefüggõ fizetési kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok megvalósítására a Támogató szerzõdést köt a MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: MAG Zrt.), és a KKC és NBC forrásaiból egyes hátrányos helyzetû
megyék részére decentralizált támogatási keretek terhére kötött támogatási szerzõdésekkel kapcsolatos feladatokat
ellátó megyei önkormányzatokkal vagy az általuk megbízott ügynökségekkel.

2. Értelmezõ rendelkezések
3. §

E rendelet alkalmazásában:
1. hitelintézet: a Széchenyi Kártya Konstrukciók mûködtetésében résztvevõ, a KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat
Közvetítõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal (a továbbiakban: KA-VOSZ Zrt.) és a Támogatóval
szerzõdéses kapcsolatban álló hitelintézet;
2. Széchenyi Kártya Program: olyan vállalkozási hitelprogram, amelynek keretében a mikro-, kis- és
középvállalkozások különbözõ hiteltípusok segítségével, egyszerûsített eljárással, a Kormány határozata szerinti
kamattámogatás és kezességi díjtámogatás mellett juthatnak finanszírozási lehetõségekhez,
3. Üzletszabályzat: a Támogató jóváhagyásával, a Széchenyi Kártya Programon belül kiadott, a Konstrukciók
részletes szabályait tartalmazó, a KA-VOSZ Zrt. honlapján közzétett, mindenkor hatályos üzletszabályzat,
4. vállalkozások: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 19. § 5. pontjában meghatározott azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a Törvény
3–5. §-ában megfogalmazott feltételeknek.
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II. FEJEZET
A KONSTRUKCIÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VÉGREHAJTÁSI FELADATOK
3. A Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás feltételei
4. §

A Konstrukciók keretében a
a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez,
b) Széchenyi Forgóeszköz Hitelhez,
c) Széchenyi Beruházási Hitelhez,
d) Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitelhez, és
e) Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitelhez
kamattámogatás és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., mint kezességvállaló intézmény által felszámított készfizetõ
kezességvállalási díjhoz kezességi díjtámogatás kapcsolódik.

5. §

A Konstrukciók keretében igényelhetõ kezességi díjtámogatás a kezességvállaló intézmény által nyújtott készfizetõ
kezességvállaláshoz kapcsolódik.

6. §

(1) Kedvezményezett lehet az olyan vállalkozás, amely fõ tevékenységként a következõ tevékenységek egyikét sem végzi:
a) fegyver- és lõszergyártás (TEÁOR 2540),
b) katonai harcjármû gyártás (TEÁOR 3040),
c) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200).
(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a Konstrukciók keretében igényelt támogatást a Szerzõdés 87. és
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendeletben (a továbbiakban: csekély összegû támogatásokról szóló bizottsági rendelet) 1. cikkben meghatározott
kivételek szerint használná fel.

7. §

A Konstrukciókhoz kapcsolódó támogatási jogosultság a következõ feltételek együttes teljesülése esetén áll fenn:
a) a hiteligénylõ lap benyújtója megfelel az e rendeletben a Konstrukciók igénybevételéhez meghatározott
feltételeknek,
b) a hiteligénylõ lap benyújtójának a hiteligénylõ lap benyújtásának idõpontjában nincs esedékessé vált és még
meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása,
kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a hiteligénylõ lap benyújtója a hiteligénylõ lap benyújtásakor írásban hozzájárul ahhoz, hogy a kamattámogatás
és kezességi díjtámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a hitelintézet a Támogató megbízásából az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.) 53. § (2) bekezdése szerinti összeggel
a fizetési számláját megterhelje,
d) a hiteligénylõ lap benyújtója a Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás
igényléséhez szükséges nyilatkozatokat megadja,
e) a hiteligénylõ lap benyújtójával szemben a Konstrukciók keretében nyújtandó kamattámogatás és kezességi
díjtámogatás folyósítását kizáró ok nem áll fenn,
f) a hiteligénylõ lap benyújtója a választása szerinti hitelintézettel a Konstrukciók keretében hatályos
hitelszerzõdéssel rendelkezik.

8. §

(1) A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás a támogatói okirat 11. § (3) bekezdése szerinti kiállítása alapján
a hitelszerzõdés hatálybalépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet.
(2) A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás legfeljebb a hitelszerzõdés bármely okból történõ megszûnéséig
folyósítható.
(3) A hitelszerzõdés megszûnése – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 82. §-ában meghatározott esetek kivételével – a hitelszerzõdés lejáratának vagy megszûnésének idõpontjáig
már kifizetett, vagy a hitelszerzõdés megszûnéséig járó, még kifizetendõ kamattámogatásokat és kezességi
díjtámogatásokat nem érinti.
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A hitelintézet az e rendeletben foglaltak fennállása esetén a kedvezményezettõl a kamatnak és a kezességi díjnak csak
a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be.
(1) A Konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint
a kezességvállaló intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás csekély összegû (de minimis) támogatásnak
minõsül, és a csekély összegû támogatásokról szóló bizottsági rendeletben és az e §-ban meghatározott feltételek
szerint nyújtható.
(2) A csekély összegû támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett a csekély összegû támogatásokról szóló
bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti nyilatkozata szerinti és az e rendelet alapján igénybevett támogatás
támogatástartalma nem lépi túl a csekély összegû támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felsõ
határt.
(3) A kedvezményezett számára adott évben megítélt csekély összegû támogatás összegébe az e rendelet alapján
a megítélt hitelkeret támogatott futamidejének idõszakára jutó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás, valamint
a kezességvállaló intézmény kedvezményes kezességvállalásából adódó állami támogatás összege számít bele.
(4) Az önrész kiegészítésére nyújtott támogatás és egyéb forrásból igénybe vett támogatás együttesen nem
eredményezhet olyan támogatási arányt, amely a regionális beruházási támogatás esetében elõírt 25%-os saját forrás
követelményébe ütközik.
(5) A KA-VOSZ Zrt. köteles tájékoztatni a kedvezményezettet arról, hogy csekély összegû támogatásban részesül.
A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegû támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva
annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia
a támogatás összegét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján
kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

4. A Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatás és kezességi díjtámogatás igénylése és folyósítása
11. §

(1) Azon vállalkozások listáját, amelyek a hitelintézetekkel a tárgyhónapban hatályba lépett hitelszerzõdést kötöttek,
a hitelintézet által megküldött kimutatás alapján, a tárgyhónapot követõ második hónap utolsó napjáig a KA-VOSZ Zrt.
a támogatói okirat elõkészítése érdekében megküldi a Támogatónak.
(2) Az adatszolgáltatás utólagos módosítására vagy kiegészítésére a KA-VOSZ Zrt.-nek a változásról való tudomásszerzés
hónapját követõ hónap utolsó napjáig van lehetõsége, azzal, hogy a módosításra vonatkozó jelzést legkésõbb az
(1) bekezdésben meghatározott határidõig meg kell küldeni a Támogató részére.
(3) A Támogató az adatszolgáltatás szerinti listán szereplõ, e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ
vállalkozások kamattámogatásáról és kezességi díjtámogatásáról támogatói okiratot ad ki.
(4) A támogatói okiratot a Támogató a kötelezettségvállalást követõ 10 napon belül megküldi a MAG Zrt.-nek.

12. §

(1) A KA-VOSZ Zrt. a hitelintézet által a kamattámogatás összegére vonatkozóan rendelkezésére bocsátott kimutatás
alapján az általa elõzetesen átvizsgált és a teljesítést alátámasztó, a támogatáslehívást részletezõ, a hitelintézettel
egyeztetett és ellenõrzött dokumentumokat negyedévente, azok átvételét követõ 15 napon belül küldi meg a MAG
Zrt. részére.
(2) A KA-VOSZ Zrt. a hitelintézet által a kezességi díjtámogatás összegére vonatkozóan rendelkezésére bocsátott
kimutatás alapján az általa elõzetesen megvizsgált és a teljesítést alátámasztó, a támogatáslehívást részletezõ,
a hitelintézettel egyeztetett és ellenõrzött dokumentumokat
a) a tárgyhónapban hatályba lépett ügyletekre vonatkozóan havonta,
b) az egy évnél hosszabb futamidejû, kezességi díjtámogatásban részesített, elõzõ év december 31-én fennálló
hitelekre vonatkozóan évente is, azok átvételét követõ 15 napon belül
küldi meg a MAG Zrt. részére.
(3) A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás összegét a MAG Zrt. az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumok
ellenõrzését és teljesítésigazolását követõ 5 napon belül annak a hitelintézetnek folyósítja, amellyel
a kedvezményezett az adott konstrukció keretében hitelszerzõdést kötött.
(4) A pénzügyi teljesítés határidejét úgy kell megállapítani, hogy az ne legyen késõbbi, mint a megkötött hitelszerzõdés
alapján kamattámogatással és kezességi díjtámogatással érintett idõszak leteltét követõ hatodik hónap vége.
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5. A Konstrukciókhoz nyújtott kamattámogatás és kezességi díjtámogatás ellenõrzése
és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésének rendje
13. §

(1) A Konstrukciók keretében nyújtott kamattámogatáshoz és a kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódóan ellenõrzésre
a Támogató, a Támogató megbízásából eljáró KA-VOSZ Zrt. és MAG Zrt. jogosult.
(2) Ha a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás jogosulatlan igénybevétele miatt a kedvezményezett 7. § c) pontja
szerinti nyilatkozata felhasználásra kerül, azt az összeget, amellyel a hitelintézet a kedvezményezett fizetési számláját
e célból megterhelte, a hitelintézet legkésõbb a megterhelést követõ három banki munkanapon belül átutalja az
elõirányzattal kapcsolatban vezetett fizetési számlára. Ha a hitelintézet ezen átutalás teljesítésével késedelembe esik,
késedelme után a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.
(3) Ha a kedvezményezett fizetési számláján nincs elegendõ fedezet a jogosulatlanul igénybe vett kamattámogatás és
kezességi díjtámogatás visszafizetéséhez, a MAG Zrt. a hitelintézet errõl szóló tájékoztatását követõen felszólítást küld
a kedvezményezett részére a jogosulatlanul igénybevett kamattámogatásnak és kezességi díjtámogatásnak az
(2) bekezdés szerint meg nem térült részének az elõirányzattal kapcsolatban vezetett fizetési számlára történõ
10 napon belüli megfizetése érdekében.
(4) A (3) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége esetén a MAG Zrt. a követelésnek az Áht. 53. § (2) bekezdése
szerinti behajtása iránt intézkedik.

III. FEJEZET
A KONSTRUKCIÓK MÛKÖDTETÉSE, AZ ELÕIRÁNYZAT-KEZELÕ SZERV FELADATAI ÉS IRATTÁROZÁS
6. A Konstrukciók mûködtetésével kapcsolatos és az elõirányzathoz kapcsolódó kezelõ szervi feladatok
ellátása
14. §

(1) Az elõirányzat kezelõ szerve a MAG Zrt.
(2) A MAG Zrt. az (1) bekezdés szerinti feladatkörében gondoskodik
a) az elõirányzathoz kapcsolódó kötelezettségvállalások és teljesítésigazolások naprakész, tételes, a Konstrukciók
kapcsán évenkénti és hitelintézeti bontásban készített nyilvántartásáról,
b) a Konstrukciókhoz kapcsolódó teljesítésigazolással,
c) a Konstrukciókhoz kapcsolódóan, a teljesítésigazolás alapján a kezességi díjtámogatás benyújtást követõen
havonta történõ számlaérvényesítéssel, ellenjegyzéssel és utalványozással, folyósítással,
d) a Konstrukciókhoz kapcsolódóan, a teljesítésigazolás alapján a kamattámogatás benyújtást követõen
negyedévente történõ számlaérvényesítéssel, ellenjegyzéssel és utalványozással, folyósítással,
e) a könyvvezetéssel,
f) a havi könyvelési feladásokkal,
g) a kincstári adatszolgáltatással,
h) a negyedéves mérlegkészítésekkel,
i) a féléves és az éves beszámoló elõkészítésével,
j) az elõirányzat könyvvizsgálatával,
k) az elõirányzat ellenõrzésével, valamint
l) a követelések kezelésével
kapcsolatos feladatok ellátásáról.

15. §

A Konstrukciók mûködtetésével kapcsolatosan
a) a KA-VOSZ Zrt.
aa) fogadja, tájékoztatja és regisztrálja a Konstrukciók keretében igényelt hitelhez kapcsolódóan
kamattámogatást és kezességi díjtámogatást igénylõ vállalkozásokat,
ab) ellenõrzi, hogy a kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás igénybevételének feltételei a vállalkozások
esetében fennállnak-e,
ac) ellátja a Konstrukciók keretében e rendelet alapján nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatáshoz
kapcsolódó tájékoztatási feladatot,
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ad)

b)

elõzetesen átvizsgálja a hitelintézetek kamattámogatás és kezességi díjtámogatás lehívásait tartalmazó
kimutatásokat,
ae) a hiteligénylõ lap benyújtójának hozzájárulása alapján kezeli a kamattámogatással és a kezességi
díjtámogatással összefüggésben megismert és keletkezõ adatokat,
af) ellátja a Konstrukciók mûködtetésével, a kamattámogatással és a kezességi díjtámogatással
összefüggésben az Üzletszabályzatban meghatározott feladatokat.
a MAG Zrt.
ba) naprakész, tételes, évenkénti és hitelintézeti bontású nyilvántartást vezet a kamattámogatásról és
a kezességi díjtámogatásról a KA-VOSZ Zrt. és a Támogató által rendelkezésére bocsátott dokumentumok
alapján,
bb) ellenõrzi a hitelintézetek kamattámogatás és kezességi díjtámogatás lehívásait, a KA-VOSZ Zrt. által
elõzetesen megvizsgált, a teljesítés igazolását alátámasztó dokumentumokat, továbbá
a támogatáslehívásban szereplõ kedvezményezettek jogosultságát, a keret rendelkezésre állását,
a kezességi díjra jutó támogatást,
bc) havonta egyezteti a KA-VOSZ Zrt.-vel a megszûnt támogatási jogviszonyú vállalkozások listáját,
bd) elõzetesen ellenõrzi a kiutalások jogosságát és összegszerûségét,
be) indokolt esetben felfüggeszti a kamattámogatás és kezességi díjtámogatás folyósítását,
bf) ellátja – a kamattámogatáshoz és a kezességi díjtámogatáshoz kapcsolódó – követeléskezelési és
a 13. § (1) bekezdésében meghatározott ellenõrzési feladatokat.

7. Irattározás
16. §

(1) A KA-VOSZ Zrt. és a MAG Zrt. a kötelezettségvállalással és követeléskezeléssel kapcsolatos – hozzájuk beérkezett és
továbbításra nem került – minden eredeti dokumentumot a támogatási jogviszony létrejöttét követõ 10. év utolsó
napjáig megõrzik.
(2) A MAG Zrt. gondoskodik a számviteli dokumentumoknak a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában
meghatározott módon történõ megõrzésérõl.
(3) A kedvezményezett az állami támogatással kapcsolatos dokumentumokat a támogatási jogviszony megszûnését
követõ 10. év utolsó napjáig megõrzi.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. Hatálybalépés
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A 21. § az e rendelet hatálybalépését követõ napon lép hatályba.
(3) E rendelet rendelkezéseit a 2012. január 1-jét követõen létrejött hitelszerzõdések kapcsán az e rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.

9. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang
18. §

Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379, 2006.12.28. 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást
tartalmaz.

10. Módosító rendelkezések
19. §

A területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggõ feladatokat szolgáló elõirányzat felhasználásának részletes
szabályairól szóló 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ, 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § Az elõirányzatból a 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt központi pályázati rendszer keretében nyújtott
támogatásokkal kapcsolatban a támogatási szerzõdés megkötését követõen indult eljárásokban – ideértve
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a megkötött támogatási szerzõdésekhez kapcsolódóan már folyamatban lévõ eljárásokat is – a Támogató feladatait
a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.”
20. §

Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A pályázatot a felhívás közzétételét követõ 45 napon belül lehet személyesen vagy postai úton benyújtani
a Kincstár területileg illetékes megyei szervezeteihez. Postai úton történõ benyújtás esetén a pályázatot igazolható
módon kell postára adni, és a pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell tekinteni. Kétség esetén
a határidõn belül történõ postára adást a pályázónak kell bizonyítania.”

11. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
21. §

Hatályát veszti
a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása elõirányzat 2011. évi felhasználásának részletes
szabályairól szóló 18/2011. (V. 10.) NFM rendelet,
b) a gazdaságfejlesztést szolgáló célelõirányzat 2011. évi felhasználásának részletes szabályairól szóló
41/2011. (VIII. 9.) NFM rendelet.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1246/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
egyes kiemelt projektek – a Dél-Alföldi Operatív Program és a Dél-Dunántúli Operatív Program
keretét érintõ – támogatásának a növelésérõl
A Kormány
1. jóváhagyja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazda közút felújítási kiemelt projektjei 1. melléklet szerinti
támogatásának a növelését, és
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
a támogatási szerzõdés módosítását megkösse.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A támogatás emelésével
a támogatási szerzõdés
módosításában szerepeltethetõ
összegek

Támogatási szerzõdésben
jelenleg szereplõ összegek
Sorszám

DAOP-3.1.1/
A-09-2f-20110011

2.

DAOP-3.1.1/
A-09-2f-20110009

3.

DAOP-3.1.1/
A-09-2f-20110010

4.

DAOP-3.1.1/
A-09-2f-20110013

Kedvezményezett
neve

Magyar Közút
Nonprofit ZRt.

Projekt címe

Térségi
elérhetõség
javítása az
5305. j. úton
Térségi
elérhetõség
javítása az
5402. j. úton
Térségi
elérhetõség
javítása az
5501. j. úton
Térségi
elérhetõség
javítása az
5512. j. úton

Projekt által érintett
települések

Harta,
Állampuszta,
Dunatetétlen,
Járáspuszta
Kiskunfélegyháza,
Jászszentlászló,
Kiskunmajsa
Baja,
Mátéházpuszta,
Bácsbokod,
Bácsalmás
Mórahalom

Összesen
5.

DDOP

Összesen
Mindösszesen

DDOP-5.1.3/
A-09-2f-20110002

Magyar Közút
Nonprofit ZRt.

Térségi
Komló, Mánfa
elérhetõség
javítása a 6543.
j. úton

Beruházás
hossza
(km)

támogatás összege
(bruttó Ft)

önerõ
összege

támogatás összege
(bruttó Ft)

(Ft)

szükséges
önerõ
összege

támogatás része
(bruttó Ft)

szükséges
önerõ
része
(Ft)

(Ft)

13,39

881 689 372

0

1 553 439 873

0

671 750 501

0

27,68

1 439 857 660

0

3 112 231 641

0

1 672 373 981

0

17,97

839 119 104

0

1 404 595 027

0

565 475 923

0

9,87

625 973 193

0

1 081 439 705

0

455 466 512

0

68,9

3 786 639 329

0

7 151 706 246

0

3 365 066 917

0

6,86

537 764 862

0

913 866 409

0

376 101 547

0

6,86

537 764 862

0

913 866 409

0

376 101 547

0

75,76

4 324 404 191

0,00

8 065 572 655

0,00

3 741 168 464

0,00
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DAOP

Projektazonosító

•

1.

Érintett operatív
program, prioritás

A közbeszerzések eredményei
által igazolt támogatásemelés
és az áfa kompenzáció miatti
változás összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1246/2012. (VII. 19.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1247/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítésérõl,
valamint a TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1, TÁMOP-5.4.1-12/1, TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1 kiemelt projektek
támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történõ nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Humán
Erõforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse,
2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint a TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1, a TÁMOP-5.4.1-12/1 és a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1 azonosító
számú, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatokat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Konstrukció kódja

Projekt megnevezése

Támogatást igénylõ neve

Kiemelt
projekt
támogatási
összege1
(KONV+KMR
Mrd Ft)

Wekerle Sándor Alapkezelõ

1

TÁMOP 4.2.4.A/2-11/1

Nemzeti Kiválóság Program – Hazai
hallgatói, illetve kutatói személyi
támogatást biztosító rendszer kidolgozása
és mûködtetése konvergencia program

Wekerle Sándor Alapkezelõ

5,5

TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1

Nemzeti Kiválóság Program – Campus
Hungary K+F projektekhez és képzési
programokhoz kapcsolódó nemzetközi
hallgatói mobilitás személyi támogatási
rendszerének fejlesztése országos program

Balassi Intézet (konzorciumi partner:
Tempus Közalapítvány)

1,32

A kiemelt projekt célja egy átfogó pályázati
rendszer felállítása a hazai tudomány
minden korosztálya és kutatói területe
számára. A magyar innovációs kultúrát és
intézményrendszert, valamint
humán-erõforrásháttér és tudásbázis
kialakulását inspirálná a hatékonyan,
professzionális szakmai háttérrel
mûködtetett, a kutatói életpálya egészében
támogatást kínáló pályázati és támogatási
konstrukció.
A TÁMOP 4.2.4.A/2-11/1 kiemelt projekt
a TÁMOP 4.2.4.A/1-11/1 által fejlesztett
támogatási rendszerhez illeszkedve
a konvergencia régiókra koncentrálva segíti
a magyarországi kutatók számának
növelését, és így egy átfogó
ösztöndíjrendszer mûködtetésén és
kapcsolódó szolgáltatások nyújtásán
keresztül a konvergencia régiókban
megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy
a kutatói pálya vonzóvá váljon.
A konstrukció célja a felsõoktatási hallgatók
kifelé történõ mobilitásának támogatása,
külföldi részképzésekben, tudományos
tevékenységekben, kutatásokban való
részvételük erõsítése, a hallgatói életpálya
tervezhetõségének elõsegítése és
a tehetséggondozás, valamint a hazai
felsõoktatási intézmények
versenyképességének és a magyar oktatás
nemzetközi elismertségének növelése.
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Nemzeti Kiválóság Program – Hazai
hallgatói, illetve kutatói személyi
támogatást biztosító rendszer kidolgozása
és mûködtetése országos program

•

TÁMOP 4.2.4.A/1-11/1

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság
feltételei
(amenynyiben
releváns)

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1247/2012. (VII. 19.) Korm. határozathoz

14047

1

A szociális szolgáltatások modernizációja,
központi és területi stratégiai tervezési
kapacitások megerõsítése, szociálpolitikai
döntések megalapozása

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
(konzorciumi partner: Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal)

1,62
(a konstrukció
akciótervi
kerete:
1,64MrdFt)

14048

TÁMOP 5.4.1-12/1

A projekt átfogó célja a szociális
szolgáltatások modernizációját segítõ
szakmai, módszertani fejlesztések elvégzése
a társadalmi befogadás növelése
érdekében. Alapvetõ cél a megkezdett
ágazati modernizációs program folytatása,
a már elsõ ütemben megalkotott Országos
Szolgáltatástervezési Koncepció és Szakmai
szabályozók fejlesztése által kijelölt
útvonalon; a modernizációs folyamatba
bevont szolgáltatások körének bõvítése;
a szakmai szabályzó rendszerek
továbbfejlesztése, várhatóan
a projektidõszakban bevezetésre kerülõ új
jogszabályi keretekkel összhangban; és
a projekt idõszak alatt hatékony
szolgáltatási, tervezési és elosztási struktúra
kialakítása.

Megítélt támogatás.

2. melléklet az 1247/2012. (VII. 19.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja

Nemzeti Kiválóság Program – Hazai
hallgatói, illetve kutatói személyi
támogatást biztosító rendszer kidolgozása
és mûködtetése konvergencia program

Támogatást igénylõ neve

Wekerle Sándor Alapkezelõ

5,5

Projekt rövid bemutatása

•
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A TÁMOP 4.2.4.A/2-11/1 kiemelt projekt
a TÁMOP 4.2.4.A/1-11/1 által fejlesztett
támogatási rendszerhez illeszkedve
a konvergencia régiókra koncentrálva segíti
a magyarországi kutatók számának
növelését, és így egy átfogó
ösztöndíjrendszer mûködtetésén és
kapcsolódó szolgáltatások nyújtásán
keresztül a konvergencia régiókban
megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy
a kutatói pálya vonzóvá váljon.

Támogathatóság
feltételei
(amenynyiben
releváns)

MAGYAR KÖZLÖNY

TÁMOP 4.2.4.A/2-11/1

Projekt megnevezése

Kiemelt
projekt
támogatási
összege2
(KONV+KMR
Mrd Ft)

TÁMOP 5.4.1-12/1

A szociális szolgáltatások modernizációja,
központi és területi stratégiai tervezési
kapacitások megerõsítése, szociálpolitikai
döntések megalapozása

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
(konzorciumi partner: Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal)

2

1,32

A konstrukció célja a felsõoktatási hallgatók
kifelé történõ mobilitásának támogatása,
külföldi részképzésekben, tudományos
tevékenységekben, kutatásokban való
részvételük erõsítése, a hallgatói életpálya
tervezhetõségének elõsegítése és
a tehetséggondozás, valamint a hazai
felsõoktatási intézmények
versenyképességének és a magyar oktatás
nemzetközi elismertségének növelése.
1,62
A projekt átfogó célja a szociális
(a konst- szolgáltatások modernizációját segítõ
rukció szakmai, módszertani fejlesztések elvégzése
akciótervi a társadalmi befogadás növelése
kerete: érdekében. Alapvetõ cél a megkezdett
1,64MrdFt) ágazati modernizációs program folytatása,
a már elsõ ütemben megalkotott Országos
Szolgáltatástervezési Koncepció és Szakmai
szabályozók fejlesztése által kijelölt
útvonalon; a modernizációs folyamatba
bevont szolgáltatások körének bõvítése;
a szakmai szabályzó rendszerek
továbbfejlesztése, várhatóan
a projektidõszakban bevezetésre kerülõ új
jogszabályi keretekkel összhangban; és
a projekt idõszak alatt hatékony
szolgáltatási, tervezési és elosztási struktúra
kialakítása.
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Balassi Intézet (konzorciumi partner:
Tempus Közalapítvány)

•

Nemzeti Kiválóság Program – Campus
Hungary K+F projektekhez és képzési
programokhoz kapcsolódó nemzetközi
hallgatói mobilitás személyi támogatási
rendszerének fejlesztése országos program

MAGYAR KÖZLÖNY

TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1

Megítélt támogatás.

14049

14050

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1248/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról,
illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintõ egyes intézkedésekrõl szóló
2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi
költségvetés általános tartalékát érintõ egyes intézkedésekrõl szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 19. pont b) alpontjában a „2012. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2012. október
31-éig” szöveg lép.
2. A Korm. határozat a következõ 38. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„38. a Jászsági Népi Együttes székházának felújítása és korszerûsítése érdekében felhívja a belügyminisztert, hogy
a támogatással kapcsolatos utólagos elszámolási kötelezettség határidejének módosítása esetén a támogatási
szerzõdés módosítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: azonnal”
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1249/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél Magyarországot képviselõ kormányzótanácsi tagok
felmentésérõl, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezésérõl
A Kormány
1. 2012. július 19-i hatállyal
a) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában dr. Nyikos Györgyit a Magyarországot képviselõ
helyettes kormányzói tisztségbõl felmenti és egyidejûleg Zsarnóci Csabát a Magyarországot képviselõ helyettes
kormányzóvá kinevezi;
b) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában Kármán Andrást a Magyarországot képviselõ
helyettes kormányzói tisztségbõl felmenti és egyidejûleg Pleschinger Gyulát a Magyarországot képviselõ
helyettes kormányzóvá kinevezi;
c) a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség Kormányzótanácsában Nátrán Rolandot a Magyarországot
képviselõ kormányzói tisztségbõl felmenti és egyidejûleg Zsarnóci Csabát a Magyarországot képviselõ
kormányzóvá kinevezi;
2. felhívja a külügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltakról az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeket
tájékoztassa.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•

14051
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A Kormány 1250/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén
a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló
Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettõs
adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat elõadójának
a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1251/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
a Kormány ügyrendjérõl szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat, valamint a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság létrehozásáról és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásával
összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1221/2012. (VII. 2.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány ügyrendjérõl szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a következõ 77/A. ponttal egészül ki:
„77/A. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásáról és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
létrehozásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1221/2012. (VII. 2.) Korm. határozat
7. pontja alapján hozott döntések szövegének véglegesítésérõl a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár gondoskodik
és azt a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár felterjesztésében a miniszterelnök írja alá.”
2. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásáról és a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság létrehozásával
összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1221/2012. (VII. 2.) Korm. határozat 7. pontjában
a „4–5. §-ban” szövegrész helyébe az „1. §-ában, valamint 4–5. §-ában” szöveg lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

14052

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
a Nemzeti Jogszabálytár mûködtetéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében – a Nemzeti
Jogszabálytár 2012. évi mûködési költségeinek biztosítása érdekében – 397,6 millió forint átcsoportosítását rendeli el
az 1. melléklet szerint;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
érintett miniszterek
Határidõ:
azonnal
2. felhívja
a) a nemzeti fejlesztési minisztert annak felmérésére, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. ellátási
körébe tartozó minisztériumok és a Miniszterelnökség, valamint az azok irányítása és felügyelete alá tartozó
szervek milyen jogtár-szolgáltatást vesznek igénybe, a jelenleg hatályban lévõ szolgáltatási szerzõdés mikor jár le
és milyen feltételekkel szüntethetõ meg, a szolgáltatási szerzõdések hány felhasználóra terjednek ki, az egyes
költségvetési fejezetekbõl évente mekkora összeg kerül kifizetésre a jogtár-szolgáltatások igénybevételére,
b) a külügyminisztert és a honvédelmi minisztert annak felmérésére, hogy az általuk vezetett minisztériumok,
valamint az irányításuk és felügyeletük alá tartozó szervek milyen jogtár-szolgáltatást vesznek igénybe, a jelenleg
hatályban lévõ szolgáltatási szerzõdés mikor jár le és milyen feltételekkel szüntethetõ meg, a szolgáltatási
szerzõdések hány felhasználóra terjednek ki, az egyes költségvetési fejezetekbõl évente mekkora összeg kerül
kifizetésre a jogtár-szolgáltatások igénybevételére,
c) valamennyi minisztert annak felmérésére, hogy a minisztériumok, valamint az azok irányítása és felügyelete alá
tartozó szervek állományába tartozók közül hány felhasználó esetében szükséges a többletszolgáltatást nyújtó
jogtár fenntartása,
és a felmérés eredményérõl tájékoztassák a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzetgazdasági
minisztert;
Felelõs:
érintett miniszterek
Határidõ:
2012. július 31.
3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2013. évi központi
költségvetési törvény keretében és az azt követõ évek központi költségvetésének tervezése során gondoskodjanak
a Nemzeti Jogszabálytár mûködéséhez szükséges forrásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben
történõ biztosításáról.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a 2013. évi költségvetési forrás biztosítására: 2013. január 15.,
a 2013. évet követõ évekre vonatkozóan a központi költségvetés tervezése során
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1252/2012. (VII. 19.) Korm. határozathoz

•

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma szám

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Kiemelt elĘirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Millió forintban, egy tizedessel
Módosítás A módosítás
(+/-)
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

X.

000505

004240

002587

003704

006343

280645

004107

005214

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
XII.
Vidékfejlesztési Minisztérium
1
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
XIII.
Honvédelmi Minisztérium
1
Honvédelmi Minisztérium
1
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
XIV.
Belügyminisztérium
1
Belügyminisztérium igazgatása
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium
1
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
XVIII.
Külügyminisztérium
1
Külügyminisztérium központi igazgatása
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
XX.
Emberi ErĘforrások Minisztériuma
1
Emberi ErĘforrások Minisztériuma igazgatása
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ

KIADÁSOK

1

397,6

-56,8

-56,8

-56,8

-56,8

-56,8

-56,8

-56,8

14053

14054

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma szám

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTELEK

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
Módosítás A módosítás
(+/-)
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma szám

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

X.

000505
004240

002587
003704
006343
280645
004107

1

Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
idĘarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

-56,8
-56,8
-56,8
-56,8
-56,8
-56,8

I. negyedév

+/- 397,6

II. né.

III. né.

+/- 397,6

IV.né.
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1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

-56,8

•

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

397,6

MAGYAR KÖZLÖNY

005214

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
XII.
Vidékfejlesztési Minisztérium
1
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
XIII.
Honvédelmi Minisztérium
1
Honvédelmi Minisztérium
1
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
XIV.
Belügyminisztérium
1
Belügyminisztérium igazgatása
XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium
1
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
XVIII.
Külügyminisztérium
1
Külügyminisztérium központi igazgatása
XX.
Emberi ErĘforrások Minisztériuma
1
Emberi ErĘforrások Minisztériuma igazgatása
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

Millió forintban, egy tizedessel
Módosítás A módosítás
(+/-)
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

MAGYAR KÖZLÖNY

•

14055
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A Kormány 1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
1. A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése
alapján úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt
helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek.
2. Az ingyenes tulajdonba adásról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) az önkormányzattal
– 2012. november 30-ig – a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére alkalmas szerzõdést
(a továbbiakban: szerzõdés) köt.
3. A szerzõdés megkötése elõtt az MNV Zrt. a Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemû eljárásnak, együttmûködési és
tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve köteles tájékoztatni az önkormányzatokat az ingatlanra vonatkozó
terhekrõl, korlátozásokról, a folyamatban lévõ eljárásokról és az egyéb jogi természetû ügyekrõl, valamint átadni az
ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat. A szerzõdésekben – a tulajdonátruházási szerzõdésekre
vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenõen – a következõk rögzítése is szükséges:
a) az önkormányzat saját költségvetése terhére vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség
esetén kármentesítését, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges
engedélyek megszerzését, az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülõ
általános forgalmi adó megtérítését;
b) az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg;
c) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem
támaszt;
d) a bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított ingatlan esetében az önkormányzat vállalja a fennálló
jogviszonyokból eredõ kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövõbeni
követelésekért való helytállást;
e) az önkormányzat vállalja, hogy a szerzõdésben elõírt kötelezettségek teljesítésérõl – a szerzõdés hatályba lépését
követõ évtõl számított – minden év december 31. napjáig írásban tájékoztatja az MNV Zrt.-t; amennyiben az
önkormányzat e kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlanok szerzõdésben rögzített bruttó forgalmi
értékének 5 százalékát köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétõl számított 30 napon belül,
mint késedelmi kötbért megfizetni;
f) az ingatlant az önkormányzat a tulajdonjog megszerzésétõl számított 15 évig nem idegenítheti el, és az ingatlant
a birtokbavételtõl számított 15 évig az 1. mellékletben és a szerzõdésben meghatározott, az adott ingatlanra
megjelölt hasznosítási célnak megfelelõen köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; ha az önkormányzat
e kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles az MNV Zrt. felszólítására, a felszólításban
meghatározott határidõig a jogsértõ állapotot megszüntetni; a jogsértõ állapot megszüntetésére szabott
határidõ elmulasztása esetén az önkormányzat köteles a szerzõdésben rögzített forgalmi értéknek
a kötelezettség megszegésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét
nemteljesítési kötbérként az MNV Zrt.-nek megfizetni a felszólítás kézhezvételétõl számított 60 napon belül; az
MNV Zrt. a jogsértõ állapot megszüntetésére szabott határidõ elmulasztása esetén a nemteljesítési kötbér
követelése helyett a szerzõdéstõl elállhat;
g) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a vagyonkezelõ, annak felügyeleti szerve
vagy a sportigazgatási szerv az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.
4. A szerzõdés csak abban az esetben köthetõ meg, ha az önkormányzat a szerzõdés általa történõ aláírásának
idõpontjában az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak
minõsül, és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A köztartozással kapcsolatos kizáró feltétel
fennállásának hiányát a jogosult harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy nyilatkozik arról,
hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter a 2–4. pontokban meghatározott feladatok végrehajtásáért
Határidõ:
2012. november 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozathoz
Helyi önkormányzatok részére ingyenesen átadandó ingatlanok
Ingatlan-nyilvántartási
megnevezés

Terület
(m2)

kivett irodaház

655

kivett beépítetlen
terület

54083

kivett sporttelep

62707

kivett közterület

3888

kivett közterület

925

kivett vízmû

407

kivett beépítetlen
terület

259

településrendezés/
közterület fenntartása

kivett beépítetlen
terület

44

településrendezés/
közterület fenntartása

kivett beépítetlen
terület

184

kivett irodaház,
udvar, gazdasági
épület

10396

kivett saját
használatú út

12260

kivett udvar, épület
(3 épület)

11892

kivett út

1458

Sorszám

Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni hányad

Feladat/cél

1.

Baksa Község
Önkormányzata

Baksa 201
1/1

2.

Budapest IV. ker.
Újpest
Önkormányzata

Budapest 76334/7
1/1

3.

Dunakeszi Város
Önkormányzata

Dunakeszi 5073
1/1

4.

Dunaújváros Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Dunaújváros Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Eger Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Dunaújváros 87/10
1/1

Gyõr 4876/2
1/1

települési könyvtári ellátás
biztosítása, valamint
közokiratok és
magánlevéltári anyagok
védelme/könyvtár, levéltár
sport támogatása/
sportolási lehetõségek
bõvítése, sportélet
fejlesztése
sport támogatása/
verseny- és tömegsport
élénkítése a tanórán kívüli
szabadidõs
sporttevékenységek
támogatása
közterület fenntartása/
város rehabilitáció
megvalósítása
közterület fenntartása/
város rehabilitáció
megvalósítása
településfejlesztés,
településrendezés, az
épített és természeti
környezet
védelme/területrendezés
településrendezés/
közterület fenntartása

Gyõr 4874/2
1/1
Gyõr 4869/2
1/1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gyõr Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
Gyõr Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
Gyõr Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
Hidasnémeti Község
Önkormányzata

Dunaújváros 87/13
1/1
Eger 9435
1/1

11.

Hosszúhetény
Község
Önkormányzata

Hosszúhetény 0195
1/1

12.

Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét 21887
1/1

szociális ellátás biztosítása,
foglalkoztatás
megoldásában való
közremûködés/Idõsek
átmeneti otthona, raktár
és telephely
köztisztaság,
településtisztaság
biztosítása, gondoskodás
a helyi tûzvédelemrõl,
közremûködés a helyi
energiaszolgáltatásban/
Püspökszentlászló
településrész
megközelítése
fejlesztési terület
létrehozása

Kecskemét 21888
1/1

fejlesztési terület
létrehozása

13.

Hidasnémeti 366/6
1/1
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Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét 21889
1/1

fejlesztési terület
létrehozása

kivett épület, udvar
(4 épült)

13246

Kecskemét 21890
1/1

fejlesztési terület
létrehozása

kivett út

1419

Kecskemét 21891
1/1

fejlesztési terület
létrehozása

kivett 4 épület, udvar

13443

Kecskemét 21927

kivett építési terület

10293

18.

Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét 21928
1/1

kivett út

2404

19.

Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét 21929
1/1

kivett beépítetlen
terület

8850

20.

Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét 21932
1/1

kivett udvar, épület

6022

21.

Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét 21933
1/1

kivett út

1491

22.

Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét 21934/1
1/1

kivett udvar, épület
(1 épület)

3329

23.

Kecskemét Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Kecskemét 21934/2
1/1

kivett udvar, épület
(3 épület)

12521

24.

Magyarlukafa Község
Önkormányzata
Mezõtúr Város
Önkormányzata

Magyarlukafa 1
1/1
Mezõtúr 1937/1
1/1

kivett
autóbusz-pályaudvar
kivett telephely

2652
34321

Mezõtúr Város
Önkormányzata

Mezõtúr 1937/2
1/1

oktatás biztosítása/Lestár
Péter Egységes
Középiskola, Szakiskola és
Óvoda bõvítése
oktatás biztosítása/Lestár
Péter Egységes
Középiskola, Szakiskola és
Óvoda bõvítése
oktatás biztosítása/Lestár
Péter Egységes
Középiskola, Szakiskola és
Óvoda bõvítése
lakásgazdálkodási
feladatok ellátása/
bérlakás-rendszer
kialakítása
lakásgazdálkodási
feladatok ellátása/
bérlakás-rendszer
kialakítása
lakásgazdálkodási
feladatok ellátása/
bérlakás-rendszer
kialakítása
lakásgazdálkodási
feladatok ellátása/
bérlakás-rendszer
kialakítása
helyi közlekedés
biztosítása/buszmegálló
településfejlesztés,
a foglalkoztatás
megoldásában való
közremûködés és annak
feltételei elõsegítése/
mezõgazdasági
felsõoktatás újraindítása,
felnõttképzési feladat
ellátása
településfejlesztés,
a foglalkoztatás
megoldásában való
közremûködés és annak
feltételei elõsegítése/
mezõgazdasági
felsõoktatás újraindítása,
felnõttképzési feladat
ellátása

kivett telephely

14384

15.

16.

17.

25.

26.
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27.

Mezõtúr Város
Önkormányzata

Mezõtúr 2032
1/1

28.

Narda Község
Önkormányzata

Narda 087
1/1

29.

Narda Község
Önkormányzata

Narda 088/2
1/1

30.

Narda Község
Önkormányzata

Narda 088/1
1/1

31.

Narda Község
Önkormányzata

Narda 093/2
1/1

32.

Németbánya Község
Önkormányzata

Németbánya 56/2
1/1

33.

Pécs Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Pécs 23583
1/1

34.

Rönök Község
Önkormányzata
Salgótarján Megyei
Jogú Város
Önkormányzata
Salgótarján Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Rönök 215/3
1/1
Salgótarján 6427/3
3595/8375

35.

36.

Salgótarján 6921/1
1/1

37.

Salgótarján Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Salgótarján 2975
1/1

38.

Siófok Város
Önkormányzata

Siófok 7920/6

39.

Szabadhídvég
Község
Önkormányzata

Szabadhídvég 363
1/1

•
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településfejlesztés,
kivett egyetem
a foglalkoztatás
megoldásában való
közremûködés és annak
feltételei elõsegítése/
mezõgazdasági
felsõoktatás újraindítása,
felnõttképzési feladat
ellátása
településrendezés,
kivett saját
gyermek és ifjúsági
használatú út
feladatokról való
gondoskodás/idegenforgalmi és turisztikai
központ létrehozása
településrendezés,
kivett lakóház udvar
gyermek és ifjúsági
feladatokról való
gondoskodás/idegenforgalmi és turisztikai
központ létrehozása
településrendezés,
kivett épület, udvar
gyermek és ifjúsági
feladatokról való
gondoskodás/idegenforgalmi és turisztikai
központ létrehozása
településrendezés,
kivett vízmû
a gyermek és ifjúsági
feladatokról való
gondoskodás/idegenforgalmi és turisztikai
központ létrehozása
vízrendezés, vízelvezetés,
kivett saját
csatornázás, helyi közutak
használatú út
és közterületek
fenntartása/közút
fenntartása
épített és természeti
kivett beépítetlen
környezet védelme/Tüskés
terület
réti tó funkciójának
bõvítése
településfejlesztés/
kivett lakóház, udvar,
szükséglakás kialakítása
gazdasági épület
vízrendezés, csapadékvíz
kivett beépítetlen
elvezetés/nyíltvíz elvezetõ
terület
árok kialakítása
helyi közutak és
kivett gazdasági
közterületek
épület
fenntartása/parkoló
kialakítása
helyi közutak és
kivett parkoló
közterületek
fenntartása/parkoló
kialakítása
helyi közutak és
kivett út
közterületek fenntartása/
gyalogos út kialakítása
foglakoztatás
kivett lakóház udvar,
megoldása/közcélú
gazdasági épület
munkavállalók elhelyezése

47636

5582

3668

15564

435

306

11531

929
3631

16

770

248

1500
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Szabadhídvég
Szabadhídvég 182
Község
1/1
Önkormányzata
Szombathely Megyei Szombathely 7029/3
Jogú Város
1/1
Önkormányzata

Tarnaszentmária
Község
Önkormányzata
Tornanádaska
Község
Önkormányzata

44.

Tornanádaska
Község
Önkormányzata

45.

Tornanádaska
Község
Önkormányzata

46.

Tornanádaska
Község
Önkormányzata

47.

Tornanádaska
Község
Önkormányzata

48.

Tornanádaska
Község
Önkormányzata

49.

Tornanádaska
Község
Önkormányzata

50.

Tornanádaska
Község
Önkormányzata

közösségi tér
biztosítása/közpark
kialakítása
településfejlesztés,
településrendezés, helyi
tömegközlekedés
biztosítása/intermodális
autóbusz pályaudvar
Tarnaszentmária 089 egészséges ivóvízellátás
1/1
biztosítása/ kút
mûködtetése
Tornanádaska 98/2 általános iskolai oktatás
1/1
kötelezõ önkormányzati
feladat
ellátása/felzárkóztató
iskola kialakítása
Tornanádaska
általános iskolai oktatás
98/8/A/1
kötelezõ önkormányzati
1/1
feladat
(és a kapcsolódó
ellátása/felzárkóztató
eszmei tulajdoni
iskola kialakítása
hányad)
Tornanádaska
általános iskolai oktatás
98/8/A/2
kötelezõ önkormányzati
1/1
feladat
ellátása/felzárkóztató
iskola kialakítása
Tornanádaska
általános iskolai oktatás
98/8/A/3
kötelezõ önkormányzati
1/1
feladat
(és a kapcsolódó
ellátása/felzárkóztató
eszmei tulajdoni
iskola kialakítása
hányad)
Tornanádaska
általános iskolai oktatás
98/8/A/4
kötelezõ önkormányzati
1/1
feladat
(és a kapcsolódó
ellátása/felzárkóztató
eszmei tulajdoni
iskola kialakítása
hányad)
Tornanádaska
általános iskolai oktatás
98/8/B/1
kötelezõ önkormányzati
1/1
feladat
(és a kapcsolódó
ellátása/felzárkóztató
eszmei tulajdoni
iskola kialakítása
hányad)
Tornanádaska
általános iskolai oktatás
kötelezõ önkormányzati
98/8/B/2
feladat
1/1
ellátása/felzárkóztató
(és a kapcsolódó
iskola kialakítása
eszmei tulajdoni
hányad)
Tornanádaska 98/9 általános iskolai oktatás
1/1
kötelezõ önkormányzati
feladat
ellátása/felzárkóztató
iskola kialakítása

posta

558

kivett udvar

871

kivett vízmû

599

kivett beépítetlen
terület

1294

kivett lakás

69

kivett lakás

73

kivett lakás

70

kivett lakás

73

kivett garázs

23

kivett garázs

23

kivett beépített
terület 4 épület és
udvar

11018
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51.

Uraiújfalu Község
Önkormányzata

Uraiújfalu 04/8
1/1

52.

Velem Község
Önkormányzata

Velem 791
1/1

sport támogatása,
egészséges életmód
közösségi feltételeinek
elõsegítése/Uraiújfalu
Sportegyesület labdarúgó
csapatának kvalifikaciós
(mûködési) feltételeinek
biztosítása
településfejlesztés,
településrendezés, az
egészséges életmód
közösségi feltételeinek
elõsegítése/ közösségi
centrum kialakítása
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kivett sportöltözõ
udvar

4122

kivett lakóház, udvar

2465

A Kormány 1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési
és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról
A Kormány a területfejlesztési politika megújítása, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció
kidolgozása érdekében a következõ határozatot hozza:
1. Hazánk kiegyensúlyozott társadalmi, gazdasági és területi fejlõdése, valamint környezetminõségének javítása
érdekében a Kormány felkéri a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs minisztert, hogy a területfejlesztésért
felelõs miniszter és a feladatkörükben érintett miniszterek, valamint a fõvárosi és a megyei önkormányzatok
bevonásával dolgozza ki az új Országos Területfejlesztési Koncepciót és vele összhangban az új Országos Fejlesztési
Koncepciót.
Felelõs:
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidõ:
2012. november 30.
2. Az Országos Területfejlesztési Koncepció és vele összhangban az Országos Fejlesztési Koncepció:
2.1. adjon iránymutatást hosszú és középtávra a fejlesztési- és a területfejlesztési politika számára, megfogalmazva
az ország, valamint a nemzet újjáépítésének fejlesztési és területfejlesztési célkitûzéseit,
2.2. tegyen koncepcionális javaslatot az egyes ágazati stratégiák hosszú- és középtávú fejlesztési irányainak
összehangolására,
2.3. jelölje ki 2020-ig az európai uniós programciklus nemzeti fejlesztési, és területfejlesztési koncepcionális irányait és
azt érvényesítse az európai uniós fejlesztéspolitikai, és területpolitikai dokumentumok kidolgozásakor,
2.4. biztosítsa térségenként az eltérõ fejlesztési megoldások alkalmazását,
2.5. rögzítse, hogy a települések besorolásánál a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségi
sorrendjét is figyelembe kell venni,
2.6. jelölje ki a gazdaság dinamizálásának irányait, segítse és növelje a nemzet, az ország és térségei, települései,
valamint nemzeti közösségei és szervezetei versenyképességét, valamint innovációs potenciálját,
2.7. erõsítse a gazdaság helyi pilléreit, elsõsorban a vidéki térségek önfenntartó, öngondoskodó képességét, különös
tekintettel a gazdasági válságra, csökkentse az ország kitettségét a globális folyamatokkal szemben,
2.8. járuljon hozzá az aktivitási és a foglalkoztatási szint növeléséhez a munkahelyteremtés ösztönzésével,
a társadalom munkaképességének fokozásával és atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésével,
2.9. járuljon hozzá a nemzet demográfiai problémáinak megoldásához, az egészségügy, a szociális és a nyugdíj
ellátórendszer és a humán szolgáltatások megfelelõ szintû hozzáféréséhez és minõségi fejlesztéséhez,
a szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez, az egészséges és biztonságos települési élet- és környezetminõség
javításához,
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2.10. támogassa a megváltozott munkaképességûek, fogyatékkal élõk és egyéb hátrányos helyzetûek társadalmi és
munkaerõ-piaci integrációját és esélyegyenlõségét,
2.11. járuljon hozzá a társadalmi felzárkózás céljainak érvényesítéséhez, segítse elõ a szegénységben és társadalmi
kirekesztettségben élõk, kiemelten a roma népesség gazdasági integrációját és társadalmi felzárkózását,
2.12. segítse a közoktatás és a felsõoktatás minõségi fejlesztését, a szolgáltatások megfelelõ szintû elérhetõségét,
2.13. biztosítsa a lakosság mûvelõdését, a kultúrához való hozzáférés erõsítése által,
2.14. erõsítse a lakosság egészségesebb életmódhoz és sporthoz való hozzáférését,
2.15. járuljon hozzá az ország környezeti állapotának javításához, természeti, táji és kulturális értékeinek és
örökségének védelméhez és fenntartható, érték alapú hasznosításához, különös tekintettel a termõföldre, erdõre
és az ivóvízkészletekre, valamint a biológiai sokféleségre, továbbá járuljon hozzá az épített örökségben rejlõ
társadalmi és gazdasági potenciál kiaknázásához,
2.16. járuljon hozzá a környezet védelméhez, a hazai és európai uniós környezetvédelmi és természetvédelmi
célkitûzések teljesüléséhez és a környezetvédelmi iparban rejlõ lehetõségek kihasználásához,
2.17. az egészségesebb társadalom érdekében járuljon hozzá az öngondoskodásra képes, felelõs térségi és helyi
közösségek, valamint a családok kohéziójának megerõsítéséhez, a társadalom lelki és fizikai gyógyulásához,
a társadalom nemzeti és helyi-térségi identitásának, valamint a hazai nemzetiségek identitásának erõsödéséhez,
2.18. támogassa a Magyarországon boldogulást keresõ külföldiek integrációját,
2.19. erõsítse az ország többközpontú és a tágabb térségébe harmonikusan illeszkedõ területi fejlõdését, segítve
a határok elválasztó szerepének csökkentését az állampolgárok és a gazdasági szereplõk számára,
2.20. járuljon hozzá a határon túli nemzetrészek szülõföldön maradásához, boldogulásához és fejlõdéséhez,
2.21. adjon iránymutatást Magyarország és térségei geopolitikai pozíciójával kapcsolatban, tartalmazzon európai,
közép-európai, és Kárpát-medencei kitekintést, építve a Kárpát-medencei magyarságra,
2.22. segítse a legkedvezõtlenebb helyzetû térségek, települések, rétegek lemaradásának csökkentését, a társadalmi
igazságosság és szolidaritás erõsítését,
2.23. erõsítse a határon átnyúló, nemzeti, Kárpát-medencei, a közép-európai, európai és nemzetközi gazdasági és
társadalmi, környezeti és területi együttmûködést, kooperációt és hálózatosodást,
2.24. jelölje ki a térségi, a nemzetrészi, és a településhálózati tervezés stratégiai irányait, a településhálózati tervezés
stratégiai irányainak meghatározásával adjon keretet a települési, különösen a városfejlesztési tervezésnek,
valamint a város és vidéke kapcsolatok fejlesztésének,
2.25. járuljon hozzá a fenntartható fejlõdés céljainak eléréséhez, az energiahatékonyság és megújuló energiák
használatának növelése révén, csökkentse az ország kitettségét a globális folyamatokkal szemben,
2.26. jelölje ki a területfejlesztési eszközrendszer új irányait úgy, hogy az a pénzügyi, a szabályozási és egyéb eszközök
használatára is kiterjedjen, illetve segítse a piaci szféra orientálását a partnerség jegyében a megállapodások
rendszerének kialakításával annak érdekében, hogy az egyes térségek fejlõdését az érintett piaci, köz és civil
szereplõk együtt, egymás hatását felerõsítve segítsék elõ,
2.27. biztosítsa a nem profitorientált közösségek véleményének megjelenítését szakpolitikai és területi dimenzióban
egyaránt, valamint segítse a lakossági együttmûködések kialakulását, erõsödését a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának támogatása által.
3. A Kormány felkéri a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs minisztert és a területfejlesztésért felelõs minisztert,
hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával nyújtsanak szakmai segítséget a megyei önkormányzatok
területfejlesztési koncepciói és területfejlesztési programjai kidolgozásához.
Felelõs:
a megyei területfejlesztési koncepciók vonatkozásában – területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs
miniszter és a feladatkörükben érintett miniszterek
a megyei területfejlesztési programok vonatkozásában – területfejlesztésért felelõs miniszter és
a feladatkörükben érintett miniszterek
Határidõ:
2013. február 28. a megyei területfejlesztési koncepció véglegesítése
2013. március 31. a megyei területfejlesztési program véglegesítése
4. A Kormány felkéri a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs minisztert, hogy a feladatkörükben érintett
miniszterekkel együttmûködve készítse elõ az Országos Fejlesztési Koncepcióban és az Országos Területfejlesztési
Koncepcióban meghatározott egyes célkitûzések megvalósítását szolgáló szakpolitikai programokat, melyek
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integráltan tartalmazzák egy-egy nemzeti szempontból meghatározó jelentõségû tématerület fejlesztési
elképzeléseit és feladatait. A kidolgozandó szakpolitikai programok tématerületeit tartalmazó listát a részletes
kidolgozás elõtt a Kormánynak jóváhagyás céljából be kell nyújtani.
Felelõs:
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter
feladatkörükben érintett miniszterekkel együttmûködve
Határidõ:
2012. november 30. a tématerületek véglegesítése
2013. március 31. a szakpolitikai programok kidolgozása
5. A Kormány felkéri a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs minisztert, hogy a területfejlesztési tervezési
rendszer hatékonyságának növelése érdekében a területfejlesztésért felelõs miniszter bevonásával dolgozza ki
a területfejlesztési tervezési rendszer új szabályait.
Felelõs:
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter
területfejlesztésért felelõs miniszter
Határidõ:
2013. április 30.
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1255/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes megvalósításához
és a Hõsök tere forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekrõl szóló
1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Andrássy negyed részeként az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes megvalósításához és a Hõsök tere
forgalomcsillapításához szükséges intézkedésekrõl szóló 1353/2011. (X. 20.) Korm. határozat 1.3. pontjában foglalt
határidõ 2012. augusztus 31. napjára módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1256/2012. (VII. 19.) Korm. határozata
a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos
egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokról szóló 1203/2010. (X. 5.)
Korm. határozat 1.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.2. a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának a Debrecen II. ker. belterület 22334 és
22331 helyrajzi számú ingatlanokat érintõ megvalósításához szükséges állami támogatást a 2011–2014. évi
költségvetések összeállításakor – az 1.1. pontban foglaltakra tekintettel – figyelembe veszi;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ: a költségvetési törvény összeállításával egyidejûleg”
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2. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokról szóló 1262/2010. (XI. 30.)
Korm. határozat 1.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.2. elrendeli, hogy a rekonstruált debreceni Nagyerdei Stadion a projekttársaság tulajdonába kerüljön és
a projektcég az üzemeltetésre piaci alapon történõ pályázatot írjon ki;
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: a beruházás befejezését követõen azonnal”
3. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokról szóló 1262/2010. (XI. 30.)
Korm. határozat 1.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.4. a debreceni Nagyerdei Stadion rekonstrukciójának a Debrecen II. ker. belterület 22334 és 22331 helyrajzi számú
ingatlanokat érintõ megvalósításához az emberi erõforrások minisztere felügyelete alá tartozó fejezetben összesen
12,5 milliárd forint forrást biztosít a 2011–2014. évben.
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ: az adott évi költségvetési elõirányzat tervezése során”
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 90/2012. (VII. 19.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben,
az emberi erõforrások minisztere elõterjesztésére megállapítom, hogy
Skultéty László, az Emberi Erõforrások Minisztériuma helyettes államtitkára kormányzati szolgálati jogviszonya
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdése a) pontja alapján történõ
áthelyezésére tekintettel
– 2012. július 15-ei hatállyal –
megszûnt.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 91/2012. (VII. 19.) ME határozata
miniszterelnöki biztos felmentésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
32. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztost e tisztségébõl
– 2012. július 16-ai hatállyal –
felmentem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 92/2012. (VII. 19.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, az emberi erõforrások minisztere
javaslatára
dr. Bathó Ferencet az Emberi Erõforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává
– 2012. július 16-ai hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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.

