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Kormányrendeletek

A Kormány 179/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a ZED-TBM Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a ZED-TBM Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 01-09-936659, székhely:
1117 Budapest, Irinyi J. utca 4–20. B. ép. 5. em.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté
minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a ZED-TBM Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át
alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 180/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
az ATTAND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány az ATTAND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 16-09-014242, székhely: 5000
Szolnok, Bacsó Nándor utca 12.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy az ATTAND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át
alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

17384
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A Kormány 181/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a B.M. Invest Ingatlanforgalmazó, Beruházó és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a B.M. Invest Ingatlanforgalmazó, Beruházó és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 01-09-686933,
székhely: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 6/a.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté
minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a B.M. Invest Ingatlanforgalmazó, Beruházó és Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában
a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 182/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
az FK-Raszter Sport-1 Sportlétesítményeket Hasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag
kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány az FK-Raszter Sport-1 Sportlétesítményeket Hasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 05-09-013321,
székhely: 3533 Miskolc, Felsõszinva u. 73.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté
minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy az FK-Raszter Sport-1 Sportlétesítményeket Hasznosító
Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában
a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 183/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a K'-Art Építész Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó
szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a K'-Art Építész Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 06-09-006107, székhely: 6800
Hódmezõvásárhely, Szabadság tér 71.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a K'-Art Építész Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság,
mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 184/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a KEREX BICSKE TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a KEREX BICSKE TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.1-09-887525, székhely: 1117
Budapest, Budafoki utca 111.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a KEREX BICSKE TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át
alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 185/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a KEREX IVÁNCSA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a KEREX IVÁNCSA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.01-09-887524, székhely:
1117 Budapest, Budafoki utca 111.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a KEREX IVÁNCSA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át
alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 186/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a KEREX TATA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a KEREX TATA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 01-09-899466, 1117 Budapest,
Budafoki u. 111–113.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a KEREX TATA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át
alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY
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A Kormány 187/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
az Öko-Komplex Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány az Öko-Komplex Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 03-09-111741, székhely: 6000
Kecskemét, Tatár sor 6.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy az Öko-Komplex Építõipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át
alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 188/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Somogy Tornaterem 2006 Sportlétesítményt Üzemeltetõ, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a Somogy Tornaterem 2006 Sportlétesítményt Üzemeltetõ, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Cg. 20-09-067232, székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû
gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a Somogy Tornaterem 2006 Sportlétesítményt
Üzemeltetõ, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 189/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Trend-Építõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó
szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a Trend-Építõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg. 01-10-045591, székhely: 1047 Budapest, Baross u.
74.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban:
Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a Trend-Építõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 190/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a ZEMPLÉNKÕ Kelet-magyarországi Építõipari Fõvállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelõsségû
Társaság stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a ZEMPLÉNKÕ Kelet-magyarországi Építõipari Fõvállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Cg. 05-09-008473, székhely: 3950 Sárospatak, Páncél-hegy) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû
gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a ZEMPLÉNKÕ Kelet-magyarországi Építõipari
Fõvállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó
szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 191/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a 3P KÉSZ Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a 3P KÉSZ Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Cg. 03-09-113865, székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû
gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a 3P KÉSZ Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok
Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 192/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
az ALISCA BAU Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt jelentõségû
gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány az ALISCA BAU Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 17-09-006821, székhely: 7140 Bátaszék,
Bonyhádi utca 30.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy az ALISCA BAU Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni
kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 193/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a BÁCS-FÜRDÕ Építõipari, Beruházó, Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a BÁCS-FÜRDÕ Építõipari, Beruházó, Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg. 01-09-865142, székhely: 1136 Budapest, Balzac utca 17–19.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és
a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a BÁCS-FÜRDÕ Építõipari, Beruházó, Ingatlanfejlesztõ és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 194/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
az ÉMR-FÜRDÕ Építõipari, Beruházó, Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány az ÉMR-FÜRDÕ Építõipari, Beruházó, Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg. 01-09-869900, székhely: 1136 Budapest, Balzac utca 17–19.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és
a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy az ÉMR-FÜRDÕ Építõipari, Beruházó, Ingatlanfejlesztõ és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 195/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a KEREX IBRÁNY TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a KEREX IBRÁNY TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 01-09-868688, székhely: 1117
Budapest, Budafoki út 111.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a KEREX IBRÁNY TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át
alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 196/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Mohács Uszoda Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt jelentõségû
gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a Mohács Uszoda Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 06-09-010866, székhely: 6762
Sándorfalva, Sövényházi út 1.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a Mohács Uszoda Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni
kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 197/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó
szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 02-09-064787, székhely: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1.)
gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.)
65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a SZIGET-VÍZ Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint
stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 198/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a TANÚSZ Tanuszodákat Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a TANÚSZ Tanuszodákat Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 01-09-899943, székhely: 1138
Budapest, Karikás Frigyes utca 20.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a TANÚSZ Tanuszodákat Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át
alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 199/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a THERMA Kereskedelmi, Uszodatechnika és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány a THERMA Kereskedelmi, Uszodatechnika és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg. 09-09-002748,
székhely: 4029 Debrecen, Kígyó u. 19.) gazdasági társaságot a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsíti.

2. §

A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a THERMA Kereskedelmi, Uszodatechnika és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv.
65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 200/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény
melléklete módosításának kihirdetésérõl
1. §

A Kormány a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel
kihirdetett nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) I. mellékletének módosítását e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény I. melléklete módosításának hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása
a következõ:
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„INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT
Annex I - Prohibited List - International Standard
Paris, 1 January 2012
THE 2012 PROHIBITED LIST
WORLD ANTI-DOPING CODE
Valid 1 January 2012

In accordance with Article 4.2.2 of the World Anti-Doping Code all Prohibited Substances
shall be considered as “Specified Substances” except Substances in classes S1, S2, S4.4, S4.5
and S6(a) and Prohibited Methods M1, M2 and M3.
SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES
(IN- AND OUT-OF-COMPETITION)
PROHIBITED SUBSTANCES
S0. NON-APPROVED SUBSTANCES
Any pharmacological substance which is not addressed by any of the subsequent sections of
the List and with no current approval by any governmental regulatory health authority for
human therapeutic use (e.g. drugs under pre-clinical or clinical development or discontinued,
designer drugs, veterinary medicines) is prohibited at all times.
S1. ANABOLIC AGENTS
Anabolic agents are prohibited.
S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS)
(a) Exogenous* AAS, including:
1-androstenediol (5Į-androst-1-ene-3ȕ,17ȕ-diol ), 1-androstenedione (5Į- androst-1-ene
3,17-dione), bolandiol (estr-4-ene-3ȕ,17ȕ-diol), bolasterone, boldenone, boldione
(androsta-1,4-diene-3,17-dione), calusterone, clostebol, danazol (17Į-ethynyl-17ȕhydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole), dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17ȕhydroxy-17Į-methylandrosta- 1,4-dien-3-one), desoxymethyltestosterone (17Į-methyl-5Įandrost-2-en-17ȕ-ol),
drostanolone,
ethylestrenol
(19-nor-17Į-pregn-4-en-17-ol);
fluoxymesterone, formebolone, furazabol (17ȕ-hydroxy-17Į-methyl-5Į- androstano[2,3-c]furazan), gestrinone, 4-hydroxytestosterone (4,17ȕ- dihydroxyandrost-4-en-3-one),
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mestanolone,
mesterolone,
metenolone,
methandienone
(17ȕ-hydroxy-17Įmethylandrosta-1,4-dien-3-one), methandriol, methasterone (2Į, 17Į-dimethyl-5Įandrostane-3-one-17ȕ-ol), methyldienolone (17ȕ-hydroxy-17Į-methylestra-4,9-dien-3-one),
methyl-1-testosterone (17ȕ-hydroxy-17Į-methyl-5Į-androst-1-en-3-one),
methylnortestosterone (17ȕ-hydroxy-17Į-methylestr-4-en-3-one), methyltestosterone,
metribolone
(methyltrienolone17ȕ-hydroxy-17Į-methylestra-4,9,11-trien-3-one),
mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione), norboletone,
norclostebol, norethandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymesterone, oxymetholone,
prostanozol (17ȕ-hydroxy-5Į-androstano [3,2-c]pyrazole), quinbolone, stanozolol,
stenbolone, 1-testosterone (17ȕ-hydroxy-5Į-androst-1-en-3-one), tetrahydrogestrinone
(18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17ȕ-ol-3-one), trenbolone, and other substances with a
similar chemical structure or similar biological effect(s).
(b) Endogenous** AAS when administered exogenously:
Androstenediol (androst-5-ene-3ȕ,17ȕ-diol), androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione),
dihydrotestosterone
(17ȕ-hydroxy-5Į-androstan-3-one),
prasterone
(dehydroepiandrosterone, DHEA), testosterone,
and their metabolites and isomers, including but not limited to:
5Į-androstane-3Į,17Į-diol, 5Į-androstane-3Į,17ȕ-diol, 5Į-androstane-3ȕ,17Į-diol, 5Įandrostane-3ȕ,17ȕ-diol; androst-4-ene-3Į,17Į-diol, androst-4-ene-3Į,17ȕ-diol, androst4-ene-3ȕ,17Į-diol, androst-5-ene-3Į,17Į-diol; androst-5-ene-3Į,17ȕ-diol, androst-5-ene3ȕ,17Į-diol, 4-androstenediol (androst-4-ene-3ȕ,17ȕ-diol), 5-androstenedione (androst-5ene-3,17-dione), epi-dihydrotestosterone, epitestosterone, 3Į-hydroxy-5Į-androstan-17one, 3ȕ-hydroxy-5Į-androstan-17-one, 7Į-hydroxy-DHEA, 7ȕ-hydroxy-DHEA, 7-ketoDHEA, 19-norandrosterone, 19-noretiocholanolone.
S1.2. Other Anabolic Agents, including but not limited to:
Clenbuterol, selective androgen receptor modulators (SARMs), tibolone, zeranol,
zilpaterol.

For purposes of this section:
*
“exogenous” refers to a substance which is not ordinarily capable of being
produced by the body naturally.
** “endogenous” refers to a substance which is capable of being produced by the
body naturally.
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S2. PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS AND RELATED SUBSTANCES
The following substances and their releasing factors are prohibited:
1. Erythropoiesis-Stimulating Agents [e.g. erythropoietin (EPO), darbepoetin
(dEPO), hypoxia-inducible factor (HIF) stabilizers, methoxy polyethylene glycolepoetin beta (CERA), peginesatide (Hematide)];
2. Chorionic Gonadotrophin (CG) and Luteinizing Hormone (LH) in males;
3. Insulins;
4. Corticotrophins;
5. Growth Hormone (GH), Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1), Fibroblast
Growth Factors (FGFs), Hepatocyte Growth Factor (HGF), Mechano Growth
Factors (MGFs), Platelet-Derived Growth Factor (PDGF), Vascular-Endothelial
Growth Factor (VEGF), as well as any other growth factor affecting muscle, tendon
or ligament protein synthesis/degradation, vascularisation, energy utilization,
regenerative capacity or fibre type switching;
and other substances with similar chemical structure or similar biological effect(s).
S3. BETA-2 AGONISTS
All beta-2 agonists (including both optical isomers where relevant) are prohibited except
salbutamol (maximum 1600 micrograms over 24 hours), formoterol (maximum 36
micrograms over 24 hours) and salmeterol when taken by inhalation in accordance with the
manufacturers’ recommended therapeutic regime.
The presence in urine of salbutamol in excess of 1000 ng/mL or formoterol in excess of 30
ng/mL is presumed not to be an intended therapeutic use of the substance and will be
considered as an Adverse Analytical Finding unless the Athlete proves, through a controlled
pharmacokinetic study, that the abnormal result was the consequence of the use of the
therapeutic inhaled dose up to the maximum indicated above.
S4. HORMONE AND METABOLIC MODULATORS
The following are prohibited:
1. Aromatase inhibitors including, but not limited to: aminoglutethimide, anastrozole,
androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4- androstene-3,6,17
trione (6-oxo), exemestane, formestane, letrozole, testolactone;
2. Selective estrogen receptor modulators (SERMs) including, but not limited to:
raloxifene, tamoxifen, toremifene;
3. Other anti-estrogenic substances including, but not limited to: clomiphene,
cyclofenil, fulvestrant;
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4. Agents modifying myostatin function(s) including but not limited to: myostatin
inhibitors;
5. Metabolic modulators: Peroxisome Proliferator Activated Receptor į (PPARį)
agonists (e.g. GW 1516), PPARį-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis
agonists (e.g. AICAR).
S5. DIURETICS AND OTHER MASKING AGENTS
Masking agents are prohibited. They include:
Diuretics, desmopressin, plasma expanders (e.g. glycerol, intravenous administration of
albumin, dextran, hydroxyethyl starch and mannitol), probenecid, and other substances
with similar biological effect(s). Local application of felypressin in dental anaesthesia is not
prohibited.
Diuretics include:
Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlorthalidone, etacrynic acid,
furosemide,
indapamide,
metolazone,
spironolactone,
thiazides
(e.g.
bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamterene, and other
substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s) (except
drospirenone, pamabrom and topical dorzolamide and brinzolamide which are not prohibited).
The use In- and Out-of-Competition, as applicable, of any quantity of a substance subject to
threshold limits (i.e. formoterol, salbutamol, morphine, cathine, ephedrine, methylephedrine
and pseudoephedrine) in conjunction with a diuretic or other masking agent requires the
deliverance of a specific Therapeutic Use Exemption for that substance in addition to the one
granted for the diuretic or other masking agent.
PROHIBITED METHODS
M1. ENHANCEMENT OF OXYGEN TRANSFER
The following are prohibited:
1. Blood doping, including the use of autologous, homologous or heterologous blood or red
blood cell products of any origin;
2. Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen, including, but not
limited to, perfluorochemicals, efaproxiral (RSR13) and modified haemoglobin products
(e.g. haemoglobin-based blood substitutes, microencapsulated haemoglobin products),
excluding supplemental oxygen.
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M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION
The following are prohibited:
1. Tampering, or attempting to tamper, in order to alter the integrity and validity of Samples
collected during Doping Control is prohibited. These include but are not limited to urine
substitution and/or adulteration (e.g. proteases);
2. Intravenous infusions and/or injections of more than 50 mL per 6 hour period are
prohibited except for those legitimately received in the course of hospital admissions or
clinical investigations;
3. Sequential withdrawal, manipulation and reintroduction of any quantity of whole blood
into the circulatory system.
M3. GENE DOPING
The following, with the potential to enhance sport performance, are prohibited:
1. The transfer of nucleic acids or nucleic acid sequences;
2. The use of normal or genetically modified cells.

SUBSTANCES AND METHODS
PROHIBITED IN-COMPETITION
In addition to the categories S0 to S5 and M1 to M3 defined above, the following
categories are prohibited In-Competition:
PROHIBITED SUBSTANCES
S6. STIMULANTS
All stimulants (including both optical isomers where relevant) are prohibited, except
imidazole derivatives for topical use and those stimulants included in the 2012 Monitoring
Program.*
Stimulants include:
(a) Non-Specified Stimulants:
Adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil, benfluorex,
benzphetamine, benzylpiperazine, bromantan, clobenzorex, cocaine, cropropamide,
crotetamide, dimethylamphetamine, etilamphetamine, famprofazone, fencamine,
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fenetylline, fenfluramine, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine,
mesocarb, methamphetamine(d-), p-methylamphetamine methylenedioxyamphetamine,
methylenedioxymethamphetamine, modafinil, norfenfluramine, phendimetrazine,
phenmetrazine, phentermine, 4-phenylpiracetam (carphedon), prenylamine, prolintane.
A stimulant not expressly listed in this section is a Specified Substance.
(b) Specified Stimulants (examples):
Adrenaline**, cathine***, ephedrine****, etamivan, etilefrine, fenbutrazate,
fencamfamin,
heptaminol,
isometheptene,
levmetamfetamine,
meclofenoxate,
methylephedrine****, methylhexaneamine (dimethylpentylamine), methylphenidate,
nikethamide, norfenefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphetamine, pemoline,
pentetrazol, phenpromethamine, propylhexedrine, pseudoephedrine*****, selegiline,
sibutramine, strychnine, tuaminoheptane, and other substances with a similar chemical
structure or similar biological effect(s).
* The following substances included in the 2012 Monitoring Program (bupropion, caffeine,
nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol, synephrine) are not considered as
Prohibited Substances
** Local administration (e.g. nasal, ophthalmologic) of Adrenaline or coadministration with
local anesthetic agents is not prohibited.
*** Cathine is prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per
milliliter.
**** Each of ephedrine and methylephedrine is prohibited when its concentration in urine
is greater than 10 micrograms per milliliter.
***** Pseudoephedrine is prohibited when its concentration in urine is greater than 150
micrograms per milliliter.
S7. NARCOTICS
The following are prohibited:
Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl and its derivatives,
hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine,
pethidine.
S8. CANNABINOIDS
Natural (e.g. cannabis, hashish, marijuana) or synthetic delta 9-tetrahydrocannabinol (THC)
and cannabimimetics [e.g. “Spice” (containing JWH018, JWH073), HU-210) are prohibited.
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S9. GLUCOCORTICOSTEROIDS
All glucocorticosteroids are prohibited when administered by oral, intravenous, intramuscular
or rectal routes.
SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR
SPORTS
P1. ALCOHOL
Alcohol (ethanol) is prohibited In-Competition only, in the following sports. Detection will be
conducted by analysis of breath and/or blood. The doping violation threshold (haematological
values) is 0.10 g/L.
• Aeronautic (FAI)
• Archery (FITA)
• Automobile (FIA)

• Karate (WKF)
• Motorcycling (FIM)
• Powerboating (UIM)

P2. BETA-BLOCKERS
Unless otherwise specified, beta-blockers are prohibited In-Competition only, in the following
sports:
• Aeronautic (FAI)
• Archery (FITA) (also prohibited Out-of-Competition)
• Automobile (FIA)
• Billiards (all disciplines) (WCBS)
• Boules (CMSB)
• Bridge (FMB)
• Darts (WDF)
• Golf (IGF)
• Ninepin and Tenpin bowling (FIQ)
• Powerboating (UIM)
• Shooting (ISSF, IPC) (also prohibited Out-of-Competition)
• Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, freestyle aerials/halfpipe and
snowboard halfpipe/big air.
Beta-blockers include, but are not limited to, the following:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol,
celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol,
pindolol, propranolol, sotalol, timolol.”
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„SPORTBELI DOPPING ELLENI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY
I. melléklet - Tiltólista – Nemzetközi követelmények
Párizs, 2012. január 1.
2012. ÉVI TILTÓLISTA
NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT
Érvényes 2012. január 1-jétĘl
A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 4.2.2 cikke értelmében minden Tiltott szer
„Meghatározott szer”-nek minĘsül, kivéve az S1, S2, S.4.4, S.4.5 es S6.a osztályokba tartozó
anyagokat, valamint az M1, M2 es M3 Tiltott Módszereket.
MINDENKOR (VERSENYEN ES VERSENYEN KÍVÜL) TILTOTT SZEREK ES
MÓDSZEREK

TILTOTT SZEREK

S0. NEM ENGEDELYEZETT SZEREK
Minden esetben tiltott bármely olyan farmakológiai szer, amely nem szerepel a Lista valamely
következĘ részében, és amely jelenleg nem rendelkezik valamely kormányzati szabályozó
egészségügyi hatóság humán terápiás használatra történĘ jóváhagyásával (például preklinikai
vizsgálatra engedélyezett anyag vagy klinikai vizsgálatra engedélyezett vizsgálati készítmény,
vagy forgalomból kivont gyógyszerek és vizsgálati készítmények, dizájner drogok1,
állatgyógyászati készítmények).
S1. ANABOLIKUS SZEREK
Az anabolikus szerek tiltottak.
S.1.1 Anabolikus Androgén Szteroidok (AAS)
a. Exogén* anabolikus androgén szteroidok, úgymint:
1-androsztendiol (5Į-androszt-1-én-3ȕ,17ȕ-diol); 1-androsztendion (5Į-androszt-1-én-3,17-dion);
bolandiol (esztr-4-én-3ȕ,17ȕ-diol ); bolaszteron; boldenon; boldion (androszta-1,4-dién-3,17-dion);
kaluszteron;
klosztebol;
danazol
(17Į-etinil-17ȕ-hidroxiandroszt-4-eno[2,3-d]izoxazol);
dehidroklórmetiltesztoszteron
(4-klór-17ȕ-hidroxi-17Į-metilandroszta-1,4-dién-3-on);
dezoximetiltesztoszteron (17Į-metil-5Į-androszt-2-én-17ȕ-ol); drosztanolon; etilesztrenol (19-nor17Į-pregn-4-én-17-ol); fluoximeszteron; formebolon; furazabol (17ȕ-hidroxi-17Į-metil-5Įandrosztano[2,3-c]-furazán); gesztrinon; 4-hidroxitesztoszteron (4,17ȕ-dihidroxiandroszt-4-én-3on); mesztanolon; meszterolon; metenolon; metandienon (17ȕ-hidroxi-17Į-metilandroszta-1,4dién-3-on); metandriol; metaszteron (2Į, 17Į-dimetil-5Į-androsztán-3-on-17ȕ-ol); metildienolon
(17ȕ-hidroxi-17Į-metilesztra-4,9-dién-3-on);
metil-1-tesztoszteron
(17ȕ-hidroxi-17Į-metil-5Į1

„Dizájner drogok” kifejezés alatt „tiltólistán lévĘ szer módosításával elĘállított anyagok” értendĘ.
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androszt-1-én-3-on);
metilnortesztoszteron
(17ȕ-hidroxi-17Į-metilesztr-4-én-3-on);
metiltesztoszteron; metribolon (metiltrienolon, 17ȕ-hidroxi-17Į-metilesztra-4,9,11-trién-3-on);
miboleron; nandrolon; 19-norandrosztendion (esztr-4-én-3,17-dion); norboleton; norklosztebol;
noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximeszteron; oximetolon; prosztanozol (17ȕ-hidroxi-5Įandrosztano[3,2-c] pirazol); kvinbolon; sztanozolol; sztenbolon; 1-tesztoszteron (17ȕ-hidroxi-5Įandroszt-1-én-3-on); tetrahidrogesztrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trién-17ȕ-ol-3-on); trenbolon;
illetve egyéb, hasonló kémiai szerkezetĦ vagy hasonló biológiai hatású szerek.
b. Endogén**anabolikus androgén szteroidok exogén módon alkalmazva:
androsztendiol
(androszt-5-én-3ȕ,17ȕ-diol);
androsztendion
(androszt-4-én-3,17-dion);
dihidrotesztoszteron (17ȕ-hidroxi-5Į-androsztán-3-on); praszteron (dehidroepiandroszteron,
DHEA); tesztoszteron,
valamint ezek metabolitjai és izomerei, a teljesség igénye nélkül:

5Į-androsztan-3Į,17Į-diol; 5Į-androsztan-3Į,17ȕ-diol; 5Į-androsztan-3ȕ,17Į-diol; 5Įandrosztan-3ȕ,17ȕ-diol; androszt-4-en-3Į,17Į-diol; androszt-4-en-3Į,17ȕ-diol; androszt4-en-3ȕ,17Į-diol; androszt-5-en-3Į,17Į-diol; androszt-5-en-3Į,17ȕ-diol; androszt-5-en3ȕ,17Į-diol; 4-androsztendiol (androszt-4-en-3ȕ,17ȕ-diol); 5-androsztendion (androszt-5en-3,17-dion); epi-dihidrotesztoszteron; epitesztoszteron; 3Į-hidroxi-5Į-androsztan-17on; 3ȕ-hidroxi-5Į-androsztan-17-on; 7Į-hidroxi-DHEA ; 7ȕ-hidroxi-DHEA ; 7-ketoDHEA; 19-norandroszteron; 19-noretiokolanolon.
S.1.2 Egyéb anabolikus hatóanyagok, a teljesség igénye nélkül:
Klenbuterol, szelektív androgén receptor modulátorok (SARM-ok), tibolon, zeranol, zilpaterol.

A jelen rész vonatkozásában:
* „exogénnek” tekintendĘ az a szer, amelyet az emberi szervezet természetes módon általában
nem képes elĘállítani.
** „endogénnek” tekintendĘ az a szer, amelyet az emberi szervezet természetes módon
elĘállíthat.
S2. PEPTIDHORMONOK, NÖVEKEDÉSI FAKTOROK ÉS ROKONVEGYÜLETEK

Az alábbi szerek, valamint az emberi szervezetben való felszabadításukat elĘidézĘ faktorok
tiltottak
1.

Eritropoézist serkentĘ ágensek [pl. eritropoietin (EPO), darbepoetin (dEPO),
hipoxia indukált faktor (HIF) stabilizálók, beta-epoetin metoxi-polietilénglikol
(CERA), peginesatide (Hematide)];

2.

Koriogonadotropin (CG) es luteinizalo hormon (LH) férfiak esetében;

3.

Inzulinok;

4.

Kortikotrofinek;
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Növekedési hormon (GH), inzulin típusú növekedési faktor-1 (IGF-1), fibroblaszt
növekedési faktorok (FGF-ek), hepatocita növekedési faktor (HGF),
mechanoszenzitív növekedési faktorok (MGF-ek), trombocita-eredetĦ növekedési
faktor (PDGF), vaszkuláris endotél növekedési faktor (VEGF), továbbá bármely
egyéb növekedési faktor, ami hatást gyakorol az izom, ín, ínszalag fehérje
szintézisére/lebontására, az érképzĘdésre, az energiahasznosításra, a regenerálódási
képességre vagy az izomrost típus átalakításra;

továbbá a hasonló kémiai szerkezetĦ vagy hasonló biológiai hatású szerek.

S3. BÉTA-2 AGONISTÁK

Az összes béta-2 agonista (beleértve - ha értelmezhetĘ - mindkét optikai izomert) tiltott,
kivéve az inhalált szalbutamolt (24 óra alatt legfeljebb 1600 mikrogramm), formoterolt (24
óra alatt legfeljebb 36 mikrogramm) és szalmeterolt, a gyártó által ajánlott terápiás eljárás
szerint alkalmazva.
Ha a szalbutamol koncentrációja a vizeletben meghaladja a 1000 ng/ml értéket, vagy a
formoterolé a 30 ng/ml értéket, azt nem lehet a szer terápiás célú alkalmazásának tekinteni és
pozitív vizsgálati eredménynek tekintendĘ, hacsak a sportoló ellenĘrzött farmakokinetikai
vizsgálattal igazolni nem tudja, hogy a normál értektĘl eltérĘ mérési eredmény legfeljebb a
fent megjelölt terápiás célú, maximális inhalációs dózis alkalmazásának tudható be.
S4. HORMON- ÉS METABOLIKUS MÓDOSÍTÓK
Az alábbiak tiltottak:

1. Aromatáz inhibitorok, a teljesség igénye nélkül: aminoglutetimid, anasztrozol,
androszta-1,4,6-trien-3,17-dion (androsztatriendion), 4-androsztén-3,6,17 trion
(6-oxo), exemesztan, formesztan, letrozol, tesztolakton.
2. Szelektív ösztrogén-receptor modulátorok (SERM-ek), a teljesség igénye nélkül:

raloxifen, tamoxifen, toremifen.
3. Egyéb antiösztrogén hatású szerek, a teljesség igénye nélkül: klomifen, ciklofenil,

fulvesztrant.
4. A miosztatin funkció(ka)t módosító hatóanyagok, a teljesség igénye nélkül:

miosztatin inhibitorok.
5. Metabolikus módosítók: peroxiszóma proliferátor aktivált receptor į (PPARį)

agonisták (pl. GW 1516), PPARį-AMP-aktivált
tengelyhez kapcsolódó agonisták (pl. AICAR).

protein-kináz (AMPK)
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S5. DI S5. VÍZHAJTÓK ÉS EGYÉB MASZKÍROZÓ ANYAGOK
A maszkírozó anyagok tiltottak. Ilyenek például:

Vizhajtók, dezmopresszin, plazma expanderek (pl. glicerin; albumin, dextran,
hidroxietil keményítĘ és mannitol intravénás alkalmazása), probenecid; valamint egyéb,
hasonló biológiai hatású szerek. Fogorvosi anesztézia keretében a felipresszin helyi
alkalmazása nem tiltott.
Vízhajtók például:

Acetazolamid, amilorid, bumetanid, kanrenon, klórtalidon, etakrinsav, furoszemid,
indapamid, metolazon, spironolakton, tiazidek (pl. bendroflumetiazid, klórtiazid,
hidroklórtiazid), triamteren; és egyéb, hasonló kémiai szerkezetĦ vagy hasonló biológiai
hatású szerek (a droszperinon, a pamabrom és a helyileg alkalmazott dorzolamid es
brinzolamid kivételével, amelyek nem tiltottak).
Mind versenyen, mind versenyen kívül, a küszöbértekkel rendelkezĘ szer (például formoterol,
szalbutamol, morfin, katin, efedrin, metilefedrin, pszeudoefedrin) bármely mennyiségének
vízhajtóval vagy más maszkírozó anyaggal együtt történĘ használata esetén az adott anyagra
vonatkozóan gyógyászati célú mentesség kiadására van szükség, a vízhajtóra és más
maszkírozó anyagra vonatkozóan kiadott gyógyászati célú mentesség mellett.
TILTOTT MÓDSZEREK
M1. AZ OXIGÉNTRANSZFER FOKOZÁSA
Az alábbiak tiltottak:
1. Vérdopping, ideértve bármilyen eredetĦ autológ, homológ vagy heterológ vér- illetve

vörösvérsejt-készítmény alkalmazását.
2. Az oxigénfelvétel, -szállítás vagy –bevitel mesterséges fokozása, a teljesség igénye

nélkül ideértve a perfluor vegyületeket, az efaproxiralt (RSR13), illetve a módosított
hemoglobinkészítményeket
(pl.
hemoglobinalapú
vérpótló
készítmények,
mikrokapszulázott hemoglobin készítmények), kivéve a kiegészítĘ oxigénadást.
M2. VEGYI ÉS FIZIKAI BEAVATKOZÁS
Az alábbiak tiltottak:
1. Tiltott a manipulálás vagy manipulálás kísérlete azon célból, hogy megváltoztassák a

DoppingellenĘrzés során levett Minták integritását vagy érvényességét. Ilyenek a
teljesség igénye nélkül a vizeletminta helyettesítése és/vagy meghamisítása (pl.
proteázok).
2. A 6 órás idĘtartam alatt 50 ml-t meghaladó intravénás infúziók és/vagy injekciók

tiltottak, kivéve a kórházi felvétel vagy klinikai vizsgálatok során indokoltan
kapottakat.
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3. Bármely mennyiségĦ teljes vér sorozatos levétele, annak kezelése, majd a keringési

rendszerbe történĘ visszajuttatása tilos.
M3. GÉNDOPPING

Az alábbi, a sportteljesítmény fokozására alkalmas módszerek tiltottak:
1. Nukleinsavak vagy nukleinsav-szekvenciák átvitele;
2. Normál vagy genetikailag módosított sejtek alkalmazása.

VERSENYEN TILTOTT
SZEREK ÉS MÓDSZEREK
A fentiekben meghatározott S0-S5 és M1-M3 kategóriák mellett a versenyen az alábbi
kategóriák is tiltottak:
TILTOTT SZEREK
S6. STIMULÁNSOK
Minden stimuláns (mindkét optikai izomerjével egyetemben, ahol releváns) tiltott, a helyileg
alkalmazott imidazol-származékok és a 2012. évi monitoring programban* szereplĘ stimulánsok
kivételével.
A stimulánsok, úgymint:
a. Nem meghatározott stimulánsok:
Adrafinil; amfepramon; amifenazol; amfetamin; amfetaminil; benfluorex; benzfetamin;
benzilpiperazin;
bromantan;
klobenzorex;
kokain;
kropropamid;
krotetamid;
dimetilamfetamin; etilamfetamin; famprofazon; fenkamin; fenetilin; fenfluramin;
fenproporex; furfenorex; mefenorex; mefentermin; mezokarb; metamfetamin(d-); pmetilamfetamin
metiléndioxiamfetamin;
metiléndioximetamfetamin;
modafinil;
norfenfluramin; fendimetrazin; fenmetrazin; fentermin; 4-fenilpiracetam (karfedon);
prenilamin; prolintan.
Az e részben kifejezetten fel nem sorolt stimulánsok Meghatározott Szerek közé tartoznak.
b. Meghatározott stimulánsok (példák):
Adrenalin**; katin***; efedrin****; etamivan; etilefrin; fenbutrazát; fenkamfamin;
heptaminol;
izometeptén;
levmetamfetamin;
meklofenoxát;
metilefedrin****;
metilhexánamin (dimetilpentilamin); metilfenidát; niketamid; norfenefrin; oktopamin;
oxilofrin; parahidroxiamfetamin; pemolin; pentetrazol; fenprometamin; propilhexedrin;
pszeudoefedrin*****; szelegilin; szibutramin; sztrichnin; tuaminoheptán; illetve egyéb,
hasonló kémiai szerkezetĦ vagy hasonló biológiai hatású szerek.
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*A 2012. évi monitoring programban szereplĘ alábbi szerek (bupropion, koffein, nikotin, fenilefrin,
fenilpropanolamin, pipradol, szinefrin) nem tekinthetĘk Tiltott Szereknek.
** Az adrenalin helyileg (pl. orrban, szemészeti céllal) alkalmazva, vagy helyi érzéstelenítĘ szerekkel
együtt alkalmazva nem tiltott.
***A katin tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 5 mikrogrammot.
****Az efedrin és a metilefedrin egyaránt tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a
milliterenkénti 10 mikrogrammot.
***** A pszeudoefedrin tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 150
mikrogrammot.

S7. KÁBÍTÓSZEREK
Az alábbiak tiltottak:
Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin (heroin), fentanil és származékai, hidromorfon,
metadon, morfin, oxikodon, oximorfon, pentazocin, petidin.
S8. KANNABINOIDOK
A természetes (például kannabisz, hasis, marihuána) vagy szintetikus delta-9-tetrahidrokannabinol
(THC) és a kannabimimetikumok [például a (JWH018, JWH073 tartalmú) „Spice”és a HU-210]
tiltottak.
S9. GLÜKOKORTIKOSZTEROIDOK
Minden glükokortikoszteroid orális, intravénás, intramuszkuláris vagy rektális úton történĘ
alkalmazása tiltott.

BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT SZEREK

P1. ALKOHOL
Az alkohol (etanol) fogyasztása kizárólag verseny közben tiltott az alábbi sportágakban. Kimutatása a
kilélegzett levegĘ és/vagy levett vér elemzésével történik. A doppingvétség küszöbértéke
(hematológiai értékek) 0,10 g/l.
• MĦrepülés (FAI)
• Íjászat (FITA)
• Autóverseny (FIA)

• Karate (WKF)
• Motorverseny (FIM)
• Motorcsónak verseny (UIM)
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P2. BÉTA-BLOKKOLÓK
Egyéb, ellenkezĘ értelmĦ rendelkezés hiányában a béta-blokkolók kizárólag versenyen tiltottak az
alábbi sportágakban.
• MĦrepülés (FAI)
• Íjászat (FITA) (versenyen kívül is tiltott)
• Autóverseny (FIA)
• Biliárd (minden szakág) (WCBS)
• Golyósportok (CMSB)
• Bridzs (FMB)
• Darts (WDF)
• Golf (IGF)
• Kilenc- és tízbábus teke (FIQ)
• Motorcsónak verseny (UIM)
• Lövészet (ISSF, IPC) (versenyen kívül is tiltott)
• Síelésen/hódeszkázáson (FIS) belül: síugrás, a szabadstílusú síakrobatika/félcsĘ, hódeszka
félcsĘ/ugrás.
A béta-blokkolók, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bizoprolol, bunolol, karteolol, karvedilol, celiprolol,
eszmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol,
propranolol, szotalol, timolol.”
3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a sportpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.
(3) Hatályát veszti az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény
módosításának kihirdetésérõl szóló 42/2011. (III. 23.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 201/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A Kormány a Hivatalt jelöli ki:]
„b) a felsõoktatásról szóló törvény szerinti felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv és
a felsõoktatási intézmények nyilvántartását vezetõ szerv mûködtetésére, továbbá a hallgatói ösztöndíjszerzõdések
tekintetében a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv mûködtetésére.”

2. §

Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ nap hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és
a 3. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) az oktatásért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ központi hivatal.

2. §

(1)
(2)
(3)
(4)

3. §

(1) A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki
a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs
törvény) alapján átvett közoktatási intézmények tekintetében a konszolidációs törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja
és 9. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására,
b) az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján
átvett közoktatási intézmények tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek
átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 3. § (1) bekezdése és 8. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására,
c) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevõ szervként, ennek keretében az állami
fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására.
(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott intézményfenntartói feladatok a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt fenntartói jogokra nem terjednek ki.

4. §

(1) Az Intézményfenntartó Központot elnök vezeti.
(2) Elnöknek az nevezhetõ ki, aki központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább tíz éves vezetõi gyakorlattal,
pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával, valamint a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerinti egyetemi szintû pedagógus szakképzettséggel rendelkezik és szerepel az
országos közoktatási szakértõi névjegyzéken tanügyigazgatási szakterületen.

Az Intézményfenntartó Központ központi szervbõl és területi szervekbõl áll.
Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a tankerület és a megyeközponti tankerület.
A tankerület illetékességi területe azonos a járás illetékességi területével.
A megyeközponti tankerület a megye székhelyén mûködõ tankerület, amelynek illetékességi területe a szakképzõ
iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, amelynek székhelyén mûködik, ezen kívül
ellátja a (3) bekezdésben foglalt illetékességi területen a (6) bekezdésben foglalt feladatokat.
(5) A megyeközponti tankerület az (6) bekezdésben foglaltakon kívül a szakképzõ iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai
szakszolgálati feladatokat, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó közoktatási intézmények
fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és mûködési szabályzatában számára
meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(6) A tankerület az illetékességi területén mûködõ általános iskolák, alapfokú mûvészeti iskolák és gimnáziumok
fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és mûködési szabályzatában számára
meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
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5. §

(1) A tankerületet és a megyeközponti tankerületet a tankerületi igazgató vezeti.
(2) Tankerületi igazgatónak az nevezhetõ ki, aki az oktatási igazgatás területén szerzett legalább öt éves gyakorlattal,
pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával és a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerinti
a) egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus vagy
b) egyetemi szintû jogász vagy
c) közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsõoktatásban
szerzett
szakképzettséggel rendelkezik.

6. §

(1) Az elnök – az Nkt. és a (2) bekezdésben meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja az
Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogokat.
(2) A tankerület igazgatójával kapcsolatban a kinevezés, a vezetõi megbízás, a megbízás visszavonása és a jogviszony
megszüntetésének jogát – az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal
kormánymegbízottja véleményének kikérésével – a miniszter gyakorolja.

7. §

(1) Az elnök:
a) ellátja – a 3. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói
feladatokat,
b) érvényesíti és – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá tartozó köznevelési
intézmények tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erõforrásokkal, így
különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési elõirányzatával, engedélyezett létszámával és
a kezelésében álló vagyonnal való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit,
c) elõkészíti és a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó köznevelési intézmény vezetõjének kinevezésére és
felmentésére vagy megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó dokumentumot,
d) ellátja az oktatáspolitika kialakításához, az azzal kapcsolatos döntés-elõkészítéshez szükséges és a költségvetési
támogatásból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
e) javaslatot tesz a tankerületek illetékességi területének módosítására, a tankerületek kapacitásai és ellátási területe
felosztásának általa kidolgozott módszertana alkalmazásával,
f) elemzi az irányítása alá tartozó köznevelési intézményben lefolytatott ellenõrzések eredményeit, és ennek
alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására,
módosítására, és
g) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat.
(2) A szakképzõ iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával,
vezetõjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntése elõtt az elnök kikéri a szakképzésért
és felnõttképzésért felelõs miniszter véleményét.
(3) Az Intézményfenntartó Központ tevékenysége során együttmûködik a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel,
valamint az országos nemzetiségi önkormányzatokkal.

8. §

(1) A konszolidációs törvény, valamint Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLXXXVI. törvény alapján állami fenntartásba került közoktatási intézmények tekintetében ellátott
intézményfenntartói feladatokat – a 3. § (2) bekezdésben foglalt feladatok kivételével – az Intézményfenntartó
Központ veszi át.
(2) A megyei intézményfenntartó központok foglalkoztatotti állományából az Intézményfenntartó Központ
foglalkoztatotti állományába kerülnek az (1) bekezdésben meghatározott szakmai és funkcionális feladatokat ellátó
kormánytisztviselõk és munkavállalók.

9. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 3. § (1) bekezdés a)–b) pontja, a 3. § (2) bekezdése, a 8. § és a 10. § 2012. október 1-jén lép hatályba.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja és a 9. § (4) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
Hatályát veszti a 3. § (2) bekezdése.
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A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány az átvett intézmények tekintetében – a közoktatási intézmények kivételével – a megyei
intézményfenntartó központ jelöli ki a Törvény 3. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására.”
Orbán Viktor s.k.
miniszterelnök

A Kormány 203/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött hatósági keretszerzõdés hatálya – pályázati eljárás
lefolytatása nélkül – legfeljebb 2012. augusztus 31-ig meghosszabbítható, illetve megújítható, ha a munkáltató
a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

2. §

A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött hatósági keretszerzõdés hatálya – pályázati eljárás lefolytatása
nélkül – legfeljebb 2012. augusztus 31-ig meghosszabbítható, illetve megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban
elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. §

A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 15. § elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 3. § (4) bekezdésétõl, illetve 4. §
(6) bekezdésétõl eltérõen a védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének, illetve
a rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását a tárgyhónapra vonatkozóan a tárgyhónap 10. napjáig
lehet kérelmezni.”

4. §

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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A Kormány 204/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszerérõl szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (3) bekezdésében,
a 8. § b) pontja tekintetében a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – a 8. § b) pontja tekintetében
a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével – a következõket rendeli el:
1. §

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszerérõl szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet
(a továbbiakban. R.) 3. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„e) export: olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet a gazdálkodó szervezet a számviteli szabályok
szerint exportárbevételként számol el;”

2. §

Az R. 3. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„h) CIRR Bizottság: a pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium és az
Eximbank szakértõibõl álló Kamatkiegyenlítési Rendszer Szakértõi Bizottság.”

3. §

Az R. 5. § (2) bekezdés b) bontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a (2) bekezdés a következõ c) ponttal egészül
ki:
(A kamatkiegyenlítés exporthitelek és pénzkölcsönök finanszírozásához csak akkor vehetõ igénybe, ha)
„b) az Eximbank által az OECD Tanácsának az „Államilag támogatott exporthitelek közös környezetvédelmi
szemléletérõl” szóló, vagy az ennek helyébe lépõ, az „Exporthitelekrõl és a kellõ környezeti és társadalmi
körültekintésrõl” szóló Ajánlásának megfelelõen elvégzett környezeti célú átvilágítás, környezeti hatástanulmány
vagy környezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minõsül a környezetre nézve
károsnak és
c) az Eximbank lefolytatta az OECD „Alacsony jövedelmû országoknak történõ hivatalos exporthitelnyújtása
vonatkozó fenntartható hitelezési gyakorlatok támogatására vonatkozó elvekrõl és iránymutatásokról” szóló
dokumentumban elõírt eljárásokat.”

4. §

Az R. 11/A. § (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) Az Eximbank az Európai Bizottság számára készítendõ éves tevékenységi jelentéshez a 2. mellékletben
meghatározott tartalmú jelentést készít. A jelentésben azokat az ügyleteket, amelyekhez az Eximbank és a Magyar
Exporthitel Biztosító Részvénytársaság közösen nyújtott hivatalos támogatást, az Európai Uniónak és az OECD-nek
megküldött jelentések esetén követett gyakorlatnak megfelelõen csak az egyik intézmény szerepeltetheti. Az
Eximbank a tevékenységi jelentésben megadja közérdekû adatai elektronikus elérhetõségét is.”

5. §

Az R. a következõ 13. §-sal egészül ki:
„13. § A 2. melléklet a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint
a 2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

6. §

Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

7. §

Az R.
a) 11/A. § (8) bekezdésében
aa) az „a mellékletben” szövegrész helyébe az „az 1. mellékletben”,
ab) a „melléklet” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet”,
b) mellékletének megjelölésében a „Melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet”
szöveg lép.
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8. §

Hatályát veszti
a) az R.
aa) 1. § (2) bekezdése,
ab) 3. § c) pontjában az „ , a két éven belüli futamidejû exporthiteleknél az 1. § (2) bekezdésében meghatározott
kamatfeltételekkel” és az „ , illetve az 1. § (2) bekezdés” szövegrészek,
ac) 8. § (1) bekezdése,
ad) 10. §-ában az „A CIRR Bizottság hagyja jóvá az 1. § (2) bekezdésében szereplõ kamatokra és díjakra
vonatkozó számítási módszert.” szövegrész,
ae) 11/A. § (5) bekezdésében az „A két éven belüli futamidejû garanciáért felszámított díjakat az e bekezdésben
meghatározott elvek szerint, az 1. § (2) bekezdésében a díjakra vonatkozó elõírások figyelembevételével
kell meghatározni.” szövegrész,
b) a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § 36. pont b) és d) alpontja.

9. §

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

10. §

A 4. § és a 6. § a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint
a 2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének és az I. Melléklet 1. és 2. pontjának végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 204/2012. (VII. 27.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelethez

A 11/A. § (13) bekezdésében foglaltak teljesítéséhez az 1233/2011/EU rendelet alapján az Európai
Bizottság számára összeállítandó éves tevékenységi jelentés tartalmára vonatkozó ellenõrzési lista
I.

Jelentéstevõre vonatkozó adatok
1
2
3

II.

Ország
Adatszolgáltatás dátuma
Jelentõ intézmény, ECA megnevezése

A jelentést tevõ ország jogára és szabályozására vonatkozó információk
1
2

3

Az ECA jogi státusza és mandátuma
Az OECD Megállapodás 5. pontja alá tartozó
hivatalosan támogatott exporthitel programok a
jelentés (……. ) évében
A jelentés évére vonatkozó éves beszámoló
elérhetõsége
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A jelentést tevõ ország exporthitelezésre vonatkozó politikái
1

2

3
4

5

6

7
8
IV.

•

Általános bemutatás, ideértve mindazon
információkat, amelyek segítik a Bizottságot, hogy
értékelje a jelentéstevõ ECA Európai Unió céljainak
és kötelezettségeinek való megfelelését az
1233/2011/EU Rendelet I. melléklet 3. pontja
értelmében
Az alábbi politikákra vonatkozó sajátos információk
1) Környezet:
a) Alkalmazzák-e az OECD Államilag támogatott
exporthitelek közös környezetvédelmi szemléletérõl,
vagy az ezt felváltó, az Exporthitelekrõl és a Kellõ
Környezeti és Társadalmi Körültekintésrõl szóló
Ajánlásának környezeti vonatkozásait?
b) egyéb kapcsolódó információk
2) Emberi jogok
a) Alkalmazzák-e az OECD Államilag támogatott
exporthitelek közös környezetvédelmi szemléletérõl,
vagy az ezt felváltó, az Exporthitelekrõl és a Kellõ
Környezeti és Társadalmi Körültekintésrõl szóló
Ajánlásának emberi jogi vonatkozásait?
b) egyéb kapcsolódó információk
3) Vesztegetés elleni intézkedések:
a) Alkalmazzák-e az OECD Vesztegetésre és a
hivatalosan támogatott exporthitelekre vonatkozó
Ajánlását?
b) egyéb kapcsolódó információk
4) Fenntartható hitelezési gyakorlat:
a) Alkalmazzák-e az OECD
Alapelveit és Iránymutatásait az alacsony jövedelmû
országokba irányuló fenntartható hitelezési
gyakorlatok támogatására?
b) egyéb kapcsolódó információk
5) Egyéb politikák

Éves tevékenységi adatok:
1
2
3
4

5

6

7
8
9

A) Az OECD Megállapodás 5 a 1) pontja szerinti hivatalos támogatás exporthitel garancia vagy biztosítás
(tiszta fedezet) nyújtás (HUF és EUR):
Eszközök áttekintése
Források áttekintése
Összesített nominális kockázati kitettség
– 01-01-20xx
– 31-12-20xx
a) Kibocsátott biztosítási kötvények alapján
összesített nominális kockázati kitettség
– 01-01-20xx
– 31-12-20xx
b) Ígérvények és biztosítási ajánlatok alapján
összesített nominális kockázati kitettség
– 01-01-20xx
– 31-12-20xx
Díjbevétel
Megtérülések
Kárfizetés vagy garanciabeváltás
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15
16
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B) Az OECD Megállapodás 5a 2) pontja szerinti hivatalos támogatás (hivatalos finanszírozási támogatás)
nyújtása (HUF és EUR):
Eszközök áttekintése
Források áttekintése
a) a hivatalosan támogatott kölcsönök nominális
állományának értéke
– 01-01-20xx
– 31-12-20xx
b) mérleg alatti kötelezettségek összesen
– 01-01-20xx
– 31-12-20xx
Kamatbevételek
Éves eredmény vagy veszteség

Feltételes kötelezettségvállalások
1

VI.

•

Tüntesse fel azokat az OECD Megállapodás
5. pontja alá tartozó hivatalosan támogatott
exporthitelezési tevékenységeit, amelyekbõl
feltételes kötelezettségvállalás jelentkezhet

A környezeti kockázatok értékelése
1
2
3
4

Környezeti kockázatok
a) az A Kategóriájú ügyletek száma és a kitettség
értéke (HUF és EUR)
b) a B Kategóriájú ügyletek száma és a kitettség
értéke (HUF és EUR)
Hogyan kerülnek figyelembe vételre az OECD
Megállapodás 5. pontja alá tartozó hivatalosan
támogatott exporthitelezési tevékenységükben
azok a környezeti kockázatok, amelyek egyéb
jelentõs kockázatokat okozhatnak?
”

A Kormány 205/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány
készfizetõ kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:
1.§

A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizetõ kezessége
mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeirõl szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) export: olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet a gazdálkodó szervezet a számviteli szabályok
szerint exportárbevételként számol el;”
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2. §

Az R. 2. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„n) érdekeltség: olyan külföldön bejegyzett, a biztosított tulajdonosi érdekeltségébe tartozó gazdálkodó szervezet,
na) amelyben a biztosított vagy a biztosított bármely többségi tulajdonosa közvetlenül vagy közvetve többségi
tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, vagy
nb) amely vagy amelynek bármely többségi tulajdonosa a biztosított gazdálkodó szervezetben közvetve vagy
közvetlenül többségi tulajdonosi részesedéssel rendelkezik.”

3. §

Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Mehib Rt. által biztosítható:)
„b) a külföldi adóssal szembeni exportirányú külkereskedelmi szerzõdésbõl és hitelszerzõdésbõl származó követelés,
ideértve az érdekeltség biztosítottól átvett áru külföldi adós részére történõ továbbértékesítésébõl származó
követelését is.”

4. §

Az R. 6. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Az exporthitelnyújtáshoz kapcsolódó biztosításoknál a biztosítási szerzõdés megkötésének feltétele, hogy)
„d) a Mehib Rt. által az OECD Tanácsának az „Államilag támogatott exporthitelek közös környezetvédelmi
szemléletérõl” szóló, vagy az ennek helyébe lépõ, az „Exporthitelekrõl és a kellõ környezeti és társadalmi
körültekintésrõl” szóló Ajánlásának megfelelõen elvégzett környezeti célú átvilágítás, környezeti hatástanulmány
vagy környezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minõsül a környezetre nézve
károsnak.
e) Mehib Rt. lefolytatta az OECD „Alacsony jövedelmû országoknak történõ hivatalos exporthitelnyújtása vonatkozó
fenntartható hitelezési gyakorlatok támogatására vonatkozó elvekrõl és iránymutatásokról” szóló dokumentumban
elõírt eljárásokat.”

5. §

Az R. 21. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Mehib Rt. az Európai Bizottság számára készítendõ éves tevékenységi jelentéshez az 5. mellékletben
meghatározott tartalmú jelentést készít. A jelentésben azokat az ügyleteket, amelyekhez a Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaság és a Mehib Rt. közösen nyújtott hivatalos támogatást, az Európai Uniónak és az OECD-nek
megküldött jelentések esetén követett gyakorlatnak megfelelõen csak az egyik intézmény szerepeltetheti. A Mehib Rt.
a tevékenységi jelentésben megadja közérdekû adatai elektronikus elérhetõségét is.”

6. §

Az R. 22. § (7) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„e) az Európai Parlament és a Tanács 1233/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a hivatalosan támogatott
exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat
hatályon kívül helyezésérõl.”

7. §

Az R. az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

8. §

Az R.
a) 7. § (9) bekezdésében a „felügyelõ bizottságának” szövegrész helyébe az „igazgatóságának” szöveg, az
„a felügyelõ bizottság” szövegrész helyébe az „az igazgatóság” szöveg,
b) 10. § (3) és (5) bekezdésében a „felügyelõ bizottsága” szövegrész helyébe az „igazgatósága” szöveg, az
„A felügyelõ bizottság” szövegrész helyébe az „Az igazgatóság” szöveg,
c) 10. § (4) bekezdésében és 21. § (1) bekezdésében a „felügyelõ bizottsága” szövegrész helyébe az „igazgatósága”
szöveg
lép.

9. §

Az R. 1. számú mellékletében az „I. Az Európai Unió tagállamai” szövegrész helyébe az „I. Az Európai Unió tagállamai
Görögország kivételével” szöveg lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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Az 5. § és a 7. § a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a
2001/76 és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének és az I. Melléklet 1. és 2. pontjának a végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 205/ 2012. (VII. 27.) Korm. rendelethez
„ 5. melléklet a 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 21. § (10) bekezdésben foglaltak teljesítéséhez az 1233/2011/EU rendelet alapján az Európai Bizottság
számára összeállítandó éves tevékenységi jelentés tartalmára vonatkozó ellenõrzési lista
I.

Jelentéstevõre vonatkozó adatok
1
2
3

II.

A jelentést tevõ ország jogára és szabályozására vonatkozó információk
1
2

3

III.

Ország
Adatszolgáltatás dátuma
Jelentõ intézmény, export-hitelügynökség
(a továbbiakban: ECA) megnevezése

Az ECA jogi státusza és mandátuma
Az OECD Megállapodás 5. pontja alá tartozó
hivatalosan támogatott exporthitel programok
a jelentés (……. ) évében
A jelentés évére vonatkozó éves beszámoló
elérhetõsége

A jelentést tevõ ország exporthitelezésre vonatkozó politikái
1

2

3
4

Általános bemutatás, ideértve mindazon
információkat, amelyek segítik a Bizottságot, hogy
értékelje a jelentéstevõ ECA Európai Unió céljainak
és kötelezettségeinek való megfelelését az
1233/2011/EU Rendelet I. melléklet 3. pontja
értelmében
Az alábbi politikákra vonatkozó sajátos információk
1) Környezet:
a) Alkalmazzák-e az OECD Államilag támogatott
exporthitelek közös környezetvédelmi
szemléletérõl, vagy az ezt felváltó, az
Exporthitelekrõl és a Kellõ Környezeti és Társadalmi
Körültekintésrõl szóló Ajánlásának környezeti
vonatkozásait?
b) egyéb kapcsolódó információk
2) Emberi jogok
a) Alkalmazzák-e az OECD Államilag támogatott
exporthitelek közös környezetvédelmi
szemléletérõl, vagy az ezt felváltó, az
Exporthitelekrõl és a Kellõ Környezeti és Társadalmi
Körültekintésrõl szóló Ajánlásának emberi jogi
vonatkozásait?
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b) egyéb kapcsolódó információk
3) Vesztegetés elleni intézkedések:
a) Alkalmazzák-e az OECD Vesztegetésre és a
hivatalosan támogatott exporthitelekre vonatkozó
Ajánlását?
b) egyéb kapcsolódó információk
4) Fenntartható hitelezési gyakorlat:
a) Alkalmazzák-e az OECD
Alapelveit és Iránymutatásait az alacsony
jövedelmû országokba irányuló fenntartható
hitelezési gyakorlatok támogatására?
b) egyéb kapcsolódó információk
5) Egyéb politikák

Éves tevékenységi adatok:
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
V.

•

A) Az OECD Megállapodás 5 a 1) pontja szerinti hivatalos támogatás exporthitel garancia vagy biztosítás
(tiszta fedezet) nyújtás (HUF és EUR):
Eszközök áttekintése
Források áttekintése
Összesített nominális kockázati kitettség
– 01-01-20xx
– 31-12-20xx
a) Kibocsátott biztosítási kötvények alapján
összesített nominális kockázati kitettség
– 01-01-20xx
– 31-12-20xx
b) Ígérvények és biztosítási ajánlatok alapján
összesített nominális kockázati kitettség
– 01-01-20xx
– 31-12-20xx
Díjbevétel
Megtérülések
Kárfizetés vagy garanciabeváltás
B) Az OECD Megállapodás 5a 2) pontja szerinti hivatalos támogatás (hivatalos finanszírozási támogatás)
nyújtása (HUF és EUR):
Eszközök áttekintése
Források áttekintése
a) a hivatalosan támogatott kölcsönök nominális
állományának értéke
– 01-01-20xx
– 31-12-20xx
b) mérleg alatti kötelezettségek összesen
– 01-01-20xx
– 31-12-20xx
Kamatbevételek
Éves eredmény vagy veszteség

Feltételes kötelezettségvállalások
1

Tüntesse fel azokat az OECD Megállapodás
5. pontja alá tartozó hivatalosan támogatott
exporthitelezési tevékenységeit, amelyekbõl
feltételes kötelezettségvállalás jelentkezhet
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A környezeti kockázatok értékelése
1
2
3
4

Környezeti kockázatok
a) az A Kategóriájú ügyletek száma és a kitettség
értéke (HUF és EUR)
b) a B Kategóriájú ügyletek száma és a kitettség
értéke (HUF és EUR)
Hogyan kerülnek figyelembe vételre az OECD
Megállapodás 5. pontja alá tartozó hivatalosan
támogatott exporthitelezési tevékenységükben
azok a környezeti kockázatok, amelyek egyéb
jelentõs kockázatokat okozhatnak?
”

A Kormány 206/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1. § tekintetében
az államháztartásról szóló törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
3/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3/A. § Az államháztartásról szóló törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szervként a Kormány
a Fõigazgatóságot jelöli ki.”

2. §

Az R. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Fõigazgatóság ellenõrei az alábbiakra jogosultak:)
„b) az ellenõrzött szervezetnél az ellenõrzés tárgyához kapcsolódó minõsített adatot, adó- és üzleti vagy egyéb titkot
tartalmazó iratokba és más dokumentumokba, az elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni
a jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi elõírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve
tanúsítványt készíttetni;”

3. §

Az R. 13. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Fõigazgatóság az éves ellenõrzési tervét és annak módosításait azok jóváhagyását követõ 5 napon belül
megküldi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Magyar Államkincstár részére.”

4. §

Az R. 15. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 206/2012. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit
a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §

Hatályát veszti az R. 11. § (2)–(4) bekezdése és 12. §-a.

6. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2013.
január 2-án hatályát veszti.
(2) A 2. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 207/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Magyar Kármentõ Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) 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. §

(1) A Magyar Kármentõ Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § b) pont
bd) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Alap forrásai a következõ célokra használhatók fel:
b) az a) pont szerinti célok veszélyeztetése nélkül]
„bd) a katasztrófával érintett térség revitalizációjával összefüggõ beruházásokra és fejlesztésekre, így
településrehabilitációra, települési infrastruktúra fejlesztésre, terület- és településrendezésre, településfejlesztésre,
tájrehabilitációra, természet- és tájvédelemre, mûemlékvédelemre, a lakosság közszolgáltatásokkal való
maradéktalan ellátásához szükséges fejlesztésekre (ideértve a közlekedésfejlesztést is), a megújuló energiaforrások
elõállítására és az így elõállított energia felhasználását támogató beruházásokra, továbbá az innovációs
fejlesztésekre,”
(2) A Korm. rendelet 9. § b) pontja a következõ be) alponttal egészül ki:
[Az Alap forrásai a következõ célokra használhatók fel:
b) az a) pont szerinti célok veszélyeztetése nélkül]
„be) a katasztrófával érintett, 10. § szerinti településeken a hátrányos helyzetû gyermekek felzárkóztatása érdekében
indított programok igazolt dologi kiadásainak, valamint a programokban közremûködõ szakemberek, mentorok
igazolt bérjellegû költségeinek támogatására.”

2. §

A Korm. rendelet 10. §-a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 9. § b) pont bc) és bd) alpontjai szerinti támogatási célokat a helyi önkormányzat a kizárólagos részesedésével
mûködõ gazdasági társasága közremûködésével is megvalósíthatja.
(6) Az Alapból bér- és egyéb járulékos költségre akkor nyújtható támogatás, ha az a 9. § b) pont be) alpontja szerinti
támogatási cél megvalósítását szolgálja.”

3. §

A Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) Az Alap az e rendelet hatálybalépésétõl 2013. június 30-ig tartó idõszakban mûködik.
(2) Az Alap legfõbb szerve az Alap megszûnésének fordulónapjára vonatkozóan 2013. december 31-ig záró
beszámolót és zárójelentést készít.”

4. §

A Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében a „bér- és egyéb járulékos költségre” szövegrész helyébe az „– a (6) bekezdés
szerinti kivétellel – bér- és egyéb járulékos költségre” szöveg lép.

5. §

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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A Kormány 208/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az
önkormányzatok számára történõ ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára
történõ ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet
a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû
(de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó támogatást tartalmaz.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 209/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
egyes külkereskedelmi engedélyezésrõl szóló kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló
2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A kettõs felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A kettõs felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed:)
„e) a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá esõ termékek kivitelére.”

2. §

(1) Az R1. 2. § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. Nemzetközi non-proliferációs kötelezettség: az Ausztrália Csoport, a Rakétatechnológia Ellenõrzési Rendszer,
a Nukleáris Szállítók Csoportja, a Wassenaari Megállapodás, a Zangger-bizottság, valamint az 1997. évi CIV. törvénnyel
kihirdetett, a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint
megsemmisítésérõl szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény (a továbbiakban: Vegyifegyver Tilalmi
Egyezmény), az 1970. évi 12. törvényerejû rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyûlésének
XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló
szerzõdés, az 1975. évi 11. törvényerejû rendelettel kihirdetett, a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek
kifejlesztésének, elõállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítésérõl szóló, az Egyesült
Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Biológiai- és
Toxin-fegyver Tilalmi Egyezmény).”
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(2) Az R1. 2. §-a a következõ 9a. és 9b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9a. Nemzetközi szankció: az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Európai Biztonsági és Együttmûködési
Szervezet által elfogadott kereskedelmi szankció.
9b. Nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá esõ termék: az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági
Tanácsa és az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet által elfogadott nemzetközi szankcióban elrendelt
kiviteli korlátozás alá esõ kettõs felhasználású és nem kettõs felhasználású termék.”
(3) Az R1. 2. § 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„12. Transzfer: a 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt kettõs felhasználású terméknek az Európai
Unió vámterületén belüli átadása.”
3. §

Az R1. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ügyletekkel összefüggõ vámeljárásban, a kérelmezõnek az egységes
vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel kell tüntetnie az engedély vagy a Nemzetközi importigazolás számát, Uniós
Általános Exportengedély használata esetén annak azonosító számát. Az egységes vámáru-nyilatkozat 31. rovatában a
kérelmezõnek az engedélyen vagy a Nemzetközi importigazoláson szereplõ árumegnevezést, ellenõrzési
jegyzékszámot, vegyi anyagok esetében a vegyületet egyedileg azonosító számot (a továbbiakban: CAS szám) is fel
kell tüntetnie.”

4. §

Az R1. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A globális exportengedélyek alapján lebonyolított ügyletekrõl – ha a globális exportengedélyrõl szóló határozat
másképpen nem rendelkezik – az exportõr minden év július 31. napjáig az adott naptári év elsõ hat hónapjában,
minden év január 31. napjáig az elõzõ naptári év utolsó hat hónapjában folytatott tevékenységérõl megküldi
összesítését a Hivatalnak, mely összesítés tartalmazza:
a) az értékesített termék megnevezését, mennyiségét és értékét;
b) a termék ellenõrzési jegyzékszámát;
c) a kapcsolódó vámtarifa besorolást;
d) a rendeltetési országot;
e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;
f) az értékesítés dátumát; és
g) a kivitel ideiglenes vagy végleges jellegét.”

5. §

(1) Az R1. 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kettõs felhasználású termék Nemzeti Általános Exportengedély alapján lebonyolított kiviteléhez kapcsolódó
fuvarokmányon vagy a szállítmányt végigkísérõ kereskedelmi számlán a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kell
feltüntetni.”
(2) Az R1. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nemzeti általános exportengedély alapján lebonyolított ügyletekrõl az exportõr minden év július 31. napjáig az
adott naptári év elsõ hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az elõzõ naptári év utolsó hat hónapjában
folytatott tevékenységérõl megküldi összesítését a Hivatalnak, mely összesítés tartalmazza:
a) a termék megnevezését, mennyiségét és értékét;
b) a termék ellenõrzési jegyzékszámát;
c) a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat;
d) a rendeltetési országot;
e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;
f) az értékesítés dátumát; és
g) a kivitel ideiglenes vagy végleges jellegét.”

6. §

Az R1. 9. alcíme és az azt követõ 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. Uniós Általános Exportengedély
13. § (1) Az Uniós Általános Exportengedély kiadására jogosult szervezet az Európai Unió.

17422

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 102. szám

(2) A 428/2009/EK tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott kettõs felhasználású termék, valamint rendeltetési
országok esetében, az ott meghatározott feltételekkel és elõírások figyelembevételével, a kivitel az Uniós Általános
Exportengedély (Exportengedélyek) alapján bonyolítható le.
(3) Az Uniós Általános Exportengedély alapján lebonyolított kettõs felhasználású termék kiviteléhez kapcsolódó
fuvarokmányon vagy a szállítmányt végigkísérõ kereskedelmi számlán a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot kell
feltüntetni.
(4) Az Uniós Általános Exportengedély alapján lebonyolított ügyletekrõl az exportõr minden év július 31. napjáig az
adott naptári év elsõ hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az elõzõ naptári év utolsó hat hónapjában
folytatott tevékenységérõl megküldi összesítését a Hivatalnak, mely összesítés tartalmazza:
a) a termék megnevezését, mennyiségét és értékét;
b) a termék ellenõrzési jegyzékszámát;
c) a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat;
d) a rendeltetési országot;
e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;
f) az értékesítés dátumát;
g) az uniós exportengedély számát;
h) a kivitel végleges vagy ideiglenes jellegét; és
i) ideiglenes kivitel esetében a visszaszállítás dátumát.”
7. §

Az R1. 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a külpolitikáért felelõs miniszter megtagadja a hozzájárulást, a Hivatal kezdeményezheti az
(1) bekezdésben szereplõk véleményegyeztetõ-ülésének összehívását.”

8. §

Az R1. 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az engedélykérelmeket a Hivatal elutasítja, a hatályos engedélyeket visszavonja a 428/2009/EK tanácsi rendelet 12. cikk
(1) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülésén kívül abban az esetben, ha:]
„c) a kereskedelmi tevékenység Magyarország kül- és biztonságpolitikai érdekét, vagy nemzetbiztonsági érdekét sérti
vagy veszélyezteti, vagy”

9. §

Az R1. 20. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A mûszaki segítségnyújtásra vonatkozó (1) bekezdés szerinti elõírások nem alkalmazhatóak:]
„a) ha a mûszaki segítségnyújtás a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. mellékletének második részében felsorolt
országok bármelyikében kerül alkalmazásra, vagy”

10. §

Az R1. IV. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:
„IV. Fejezet
A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá esõ termék kivitelének ellenõrzése
26. § (1) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá esõ termék kiviteléhez engedély
szükséges.
(2) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá esõ termék kivitelére csak egyedi
exportengedély adható, mely legfeljebb hat hónapig hatályos.
(3) A Hivatal a kérelmet elutasítja, ha
a) nemzetközi szankció a termék kivitelét tiltja vagy
b) fennáll a 15. § (1) bekezdésében foglalt bármely feltétel.
(4) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá esõ termék kivitelével kapcsolatos
engedélyezési eljárásra az egyedi exportengedélyre vonatkozó szabályok irányadók.”

11. §

Az R1. 28. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A Hivatal százezer forinttól ötmillió forintig terjedõ bírsággal sújtja azt, aki:)
„e) nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozásból eredõ kötelezettségét gondatlanul megszegi.”
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Az R1. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet
a) a kettõs felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi
ellenõrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet,
b) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló, 2007. március 27-i
329/2007/EK tanácsi rendelet,
c) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl, valamint a 817/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító,
a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl szóló 194/2008/EK tanácsi
rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztésérõl szóló, 2012. május
14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,
d) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekrõl és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet és
e) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
(1) Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

14. §

Az R1.
a) 1. § (1) bekezdés d) pontjában, 2. § 1. pont a) alpontjában, 2. § 1. pont c) alpontjában, 2. § 5. pont b) alpontjában,
2. § 5. pont c) alpontjában, 11. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 24. § (1) és
(2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) és d) pontjában, 28. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 24. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében az „Az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti tevékenységekhez” szövegrész helyébe az „Az
1. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontja szerinti tevékenységekhez, az Európai Unión belüli transzfert kivéve,” szöveg,
d) 11. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében és 25. § (2) bekezdésében az „a Katonai
Felderítõ Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg,
e) 15. § (1) bekezdésében a „12. cikk (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „12. cikk (1) bekezdése és 12. cikk
(2) bekezdése” szöveg,
f) 28. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaságnak a nemzetközi non-proliferációs kötelezettségek”
szövegrész helyébe a „Magyarországnak a nemzetközi non-proliferációs kötelezettségei” szöveg
lép.

15. §

Hatályát veszti az R1. 16. § (3) bekezdése, valamint 5. melléklete.

2. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet
módosítása
16. §

(1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R2.) 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet
a) az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során
alkalmazható áruk kereskedelmérõl szóló, 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet,
b) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló, 2007. március 27-i
329/2007/EK tanácsi rendelet,
c) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl, valamint a 817/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító,
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a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl szóló 194/2008/EK tanácsi
rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztésérõl szóló, 2012. május
14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,
d) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekrõl és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet és
e) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
(2) Az R2. 28. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„b) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében
történõ módosításáról szóló, 2012. március 22-i 2012/10/EU bizottsági irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja.)

3. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok vámhatárt, vagy országhatárt átlépõ
kereskedelmérõl szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása
17. §

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok vámhatárt, vagy országhatárt átlépõ kereskedelmérõl
szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a következõ 19. §-sal egészül ki:
„19. § Ez a rendelet
a) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló, 2007. március 27-i
329/2007/EK tanácsi rendelet,
b) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl, valamint a
817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet, valamint az
azt módosító, a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl szóló
194/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztésérõl
szóló, 2012. május 14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,
c) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekrõl és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet és
d) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

4. Záró rendelkezések
18. §
19. §

E rendelet a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(1) Ez a rendelet
a) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló, 2007. március 27-i
329/2007/EK tanácsi rendelet,
b) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl, valamint a
817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet, valamint
az azt módosító, a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl
szóló 194/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának
felfüggesztésérõl szóló, 2012. május 14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,
c) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekrõl és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2012.
március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet és
d) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
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(2) Ez a rendelet a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke
tekintetében történõ módosításáról szóló, 2012. március 22-i 2012/10/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 209/2012. (VII. 27.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez

A kettõs felhasználású termékeknek a Nemzeti Általános Exportengedély alapján megvalósuló exportját
kísérõ szállítási okmányokon feltüntetendõ nyilatkozat [12. § (4) bekezdése]
Ezen termékek kivitele az EU .............. számú Nemzeti Általános Exportengedély alapján, az abban meghatározott
országokba történik, kizárólag a hivatkozott Általános Exportengedélyben foglalt feltételeknek és követelményeknek
megfelelõ rendeltetéssel. A termékeknek ettõl eltérõ rendeltetéssel való kivitele a magyar hatóságok elõzetes
egyetértése nélkül nem megengedett, reexportálásukra pedig az adott ország nemzeti jogszabályai szerint kerülhet
sor.
Kelt ............................................
..........................................................
aláírás”

2. melléklet a 209/2012. (VII. 27.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez

A kettõs felhasználású termékeknek az Uniós Általános Exportengedély alapján megvalósuló exportját
kísérõ szállítási okmányokon feltüntetendõ nyilatkozat [13. § (3) bekezdése]
Ezen termékek kivitele az EU ......... számú Közösségi (Uniós) Általános Exportengedély alapján, az abban meghatározott
országokba történik, kizárólag a hivatkozott Általános Exportengedélyben foglalt feltételeknek és követelményeknek
megfelelõ rendeltetéssel. A termékeknek ettõl eltérõ rendeltetéssel való kivitele a magyar hatóságok elõzetes
egyetértése nélkül nem megengedett, reexportálásukra pedig az adott ország nemzeti jogszabályai szerint kerülhet
sor.
These items are exported under the Community (Union) General Export Authorisation number EU .......... to the
countries listed therein and shall be used exclusively for a purpose that is in compliance with the conditions and
requirements set out in the above referenced General Export Authorisation. These items may not be exported for any
other purpose without the prior consent of the Hungarian authorities, and may be re-exported according to the
national legislation of the respective country.
Kelt/Date ............................................
..................................................
aláírás/signature”
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A Kormány 210/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak
meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról szóló 103/2012. (V. 25.) 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. §

A Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és
egyes jogszabályok módosításáról szóló 103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A közösségi agrármarketing és közösségi bormarketing tevékenységhez kapcsolódó feladatokat a Magyar
Turizmus Zrt. látja el, amely során támogatások nyújtására jogosult.
(2) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2011. november
30-án hatályos 24/A. § (3) bekezdése alapján, 2010. december 1. és 2011. november 30. között befizetett bor
forgalombahozatali járuléknak a Btv. 2011. november 30-án hatályos 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerint
felhasználható, 2012. június 30-ig fel nem használt, a Vidékfejlesztési Minisztérium által a Magyar Turizmus Zrt. részére
átadott részét, valamint a bormarketing pályázatokból visszafizetésre kerülõ forrásokat a Magyar Turizmus Zrt.
kizárólag közösségi bormarketing tevékenységre használhatja fel. A felhasználásról a Magyar Turizmus Zrt. jogosult
dönteni.”

2. §

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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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 13/2012. (VII. 27.) HM rendelete
a XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó 2012. évi fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának 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. melléklet 11. 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:

1. Általános rendelkezések
1. §

E rendelet hatálya
a) a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet
XIII. Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet 8. címe alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokra,
b) az elõzõ évekrõl áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõjének (a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá rendelt fejezeti kezelésû elõirányzatok a Kormány által e rendeletben foglalt célokra
jóváhagyott maradványára,
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésû elõirányzatokra
[az a)–c) pont szerinti elõirányzatok a továbbiakban együtt: elõirányzatok] terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában kötelezettségvállaló a miniszter, továbbá az általa az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 28. § (1) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott személy.

3. §

Az elõirányzatok pénzforgalomi rendezését, továbbá a könyvvezetést és a beszámolást – a honvédelmi szervezetek
mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott központi ellátás keretében – a Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) végzi.

2. Az elõirányzatok felhasználásának általános szabályai
4. §

Ha a mûködési támogatás kedvezményezettje a tárgyévet megelõzõ évben is részesült mûködési támogatásban,
– a 18. §-ban és a 19. §-ban foglaltak kivételével – a tárgyévi támogatási szerzõdés megkötésére és a támogatás
utalására az elõzõ évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után kerülhet sor.

5. §

A költségvetési támogatásnak minõsülõ elõirányzatokhoz kapcsolódóan elõleg nem folyósítható.

6. §

A költségvetési támogatásnak minõsülõ elõirányzatok vonatkozásában – ha az Ávr. 77. § (1) bekezdése alapján
a biztosíték kikötésétõl eltekinteni nem lehet – a kötelezettségvállaló a támogatási szerzõdésben az Ávr. 77. §
(2) bekezdése szerinti felhatalmazó nyilatkozatot köti ki biztosítékként.
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3. A pályázatok lebonyolításának szabályai
7. §

8. §

(1) A pályázati kiírás az Ávr. 66. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a pályázat kódszámát,
b) a költségvetési támogatásnak a pályázó általános mûködési költségeire fordítható része mértékét,
c) a miniszter által a pályázatok objektív elbírálásához kialakított szempont- és ahhoz kapcsolódó pontrendszert.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti mérték legalább a költségvetési támogatása 15%-a és legfeljebb annak 25%-a lehet.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti elbírálás szempontrendszerének elemei:
a) tartalmi szempontok:
aa) a pályázati kiírás céljának való megfelelés,
ab) a projekt megvalósíthatósága,
ac) szakmai színvonal,
b) hatékonysági szempontok:
ba) az elérni, megszólítani kívánt célcsoport,
bb) az ágazati, szakmai célhoz való illeszkedés, a honvédelem és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
társadalmi beágyazottságának növelése,
bc) társadalmi hasznosság,
c) költségvetési szempontok:
ca) költséghatékonyság,
cb) önrész nagysága,
d) a pályázóval kapcsolatos információk:
da) szakmai referenciák,
db) személyi háttér,
dc) együttmûködések más szervezetekkel.
A pályázatot az 1. melléklet szerinti adatlapon lehet benyújtani.

9. §

(1) A pályázat benyújtása határidejének lejárta után benyújtott pályázatot érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.
(2) A határidõre beérkezett pályázatot – az Ávr. 67. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – el kell utasítani, ha
a) a pályázat a pályázati kiírás témakörétõl eltér, vagy
b) a pályázó a pályázati kiírásban elõírt mellékleteket nem nyújtja be.

10. §

(1) A beérkezett pályázatokat a miniszter által az általa vezetett minisztérium állományából létrehozott bizottság – a 7. §
(3) bekezdése figyelembevételével – értékeli, amely az értékelést követõen javaslatot tesz a kötelezettségvállaló
részére a támogatottak körére és a támogatások összegére.
(2) A bizottságba a miniszter szakértõket hívhat meg.
(3) A bizottság tagjai között a beérkezett pályázatok vizsgálat céljából történõ kiosztása véletlenszerûen történik.
(4) A kötelezettségvállaló a bizottság javaslatait figyelembe véve a pályázatok benyújtására vonatkozó határidõtõl
számított 38. napig dönt a támogatottak körérõl és a támogatások összegérõl.

11. §

(1) Ha a beérkezett pályázatok szerinti támogatási igény nem éri el a támogatásra szánt keretösszeget, a megtakarítás
a miniszter döntésének megfelelõen, az adott pályázattal azonos jogcímen felhasználható vagy más feladat
fedezeteként átcsoportosítható.
(2) Ha a beérkezett érvényes pályázatok szerinti támogatási igény meghaladja a támogatásra szánt keretösszeget,
a pályázatot benyújtók az értékelési pontrendszer alapján felállított sorrend szerint, a rendelkezésre álló keretösszeg
határáig részesülnek az igényelt támogatásban.

4. A beszámolás és a visszakövetelés rendje
12. §

(1) A beszámoló szakmai beszámolóból és pénzügyi elszámolásból áll.
(2) A kedvezményezett a szakmai beszámolóban a támogatási szerzõdésben meghatározott célok megvalósításáról és
vállalások teljesítésérõl tételesen számol el, a ráfordított kiadások hozzárendelésével, összhangban a pénzügyi
elszámolásban kimutatott kiadásokkal.
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(3) A pénzügyi elszámolás a 2. melléklet szerinti számlaösszesítõbõl és a támogatás felhasználását igazoló számviteli
bizonylatoknak, a kifizetést igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerû és a céljának megfelelõ
felhasználását igazoló egyéb okmányoknak a kedvezményezett hivatalos képviselõje által hitelesített másolatából áll,
továbbá tartalmazza az Ávr. 80. § (4) bekezdése szerinti külön nyilatkozatot.
(4) A költségek felmerülését igazoló eredeti számlákat, számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal látja el,
amelyben jelzi, hogy a számlán, számviteli bizonylaton szereplõ összegbõl mennyit számolt el a szerzõdésszámmal
hivatkozott támogatási szerzõdés terhére.
(5) A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatáshoz kapcsolódó eredeti számlákat, számviteli bizonylatokat,
kifizetést igazoló bizonylatokat és egyéb okmányokat a pénzügyi elszámolás elfogadását követõ 5 évig megõrizni és
a költségvetési támogatás felhasználásának ellenõrzésére jogosult, jogszabályban vagy a támogatási szerzõdésben
meghatározott szerv vagy annak meghatalmazottja részére a helyszíni ellenõrzés során bemutatni.
(6) A költségvetési támogatásnak a pénzügyi elszámolásban kimutatott maradványösszegét a kedvezményezett
a beszámoló benyújtásával egyidejûleg – a támogatási szerzõdés számára történõ hivatkozással – visszautalja
a miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára. A keletkezett maradvány visszautalásáról a beszámoló során
a kedvezményezett nyilatkozni köteles.
13. §

A miniszter a beszámoló elfogadásáról és az esetleges visszafizetési kötelezettségrõl a támogatási szerzõdésben
meghatározott határidõn belül írásban értesíti a kedvezményezettet.

5. A költségvetési támogatás ellenõrzése
14. §

(1) A miniszter a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségek betartását dokumentum alapú és helyszíni ellenõrzés
formájában ellenõrzi.
(2) Az ellenõrzés céljából a kedvezményezettek kötelesek a támogatások felhasználásával kapcsolatos dokumentációt
elkülönítetten nyilvántartani.

6. Az elõirányzatok felhasználásának szabályai
15. §

(1) A Központilag kezelt lakástámogatások (8/1/5) elõirányzat a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igényjogosultak részére az abban meghatározott
támogatási célokra nyújt fedezetet.
(2) Az elõirányzatból a miniszter egyedi döntése alapján
a) visszatérítendõ, hosszú lejáratú lakáscélú munkáltatói kölcsön, vagy
b) vissza nem térítendõ támogatás
nyújtható.
(3) Az elõirányzat rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, elõfinanszírozással, az (1) bekezdés szerinti
személyek részére az OTP Bank Nyrt.-n keresztül történõ kifizetéssel valósul meg.
(4) Az elõirányzat kezelõ szerve a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH).

16. §

(1) A Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) kiadásai (8/2/1) elõirányzat
a NATO és az EU részére felajánlott készenléti alegységek felkészülése és alkalmazása során felmerülõ kiadások
fedezetét biztosítja.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, támogatásértékû kiadásként és bevételként kerül elszámolásra.
(3) Az elõirányzat kezelõ szerve a HM KPH.

17. §

(1) A Társadalmi szervek pályázati támogatása (8/2/3/6) elõirányzat a kulturális, sport, hagyományõrzõ,
hadisírgondozással kapcsolatos és egyéb, a honvédelem alaptevékenységébe nem tartozó, de állami feladatot segítõ
társadalmi szervezetek pályázati úton történõ támogatásával kerül felhasználásra.
(2) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti, elõfinanszírozással történõ, vissza nem térítendõ támogatás
nyújtásával valósul meg.
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18. §

(1) A Társadalmi szervek támogatása (8/2/3/19) elõirányzat egyedi döntéssel fedezetet biztosít
1. a Magyar Hadtudományi Társaság (a továbbiakban: MHTT),
2. a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége,
3. a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége,
4. a Magyar Tartalékosok Szövetsége,
5. a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége,
6. a Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség (a továbbiakban: MHKHSZ),
7. a Budapesti Honvéd Sportegyesület,
8. a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége,
9. a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége,
10. a Vak Hadigondozottak Országos Egyesülete,
11. a Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége,
12. a Honvéd Kulturális Egyesület,
13. a Magyar Atlanti Tanács,
14. a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete,
15. a Honvédszakszervezet,
16. a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége és
17. a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
mûködésének és alapszabályában rögzített feladatai végrehajtásának támogatására.
(2) Az egyedi döntés során a kedvezményezett katonai hagyományõrzõ, a honvédelmet népszerûsítõ, vagy katonai
érdekképviseleti tevékenysége kerül figyelembevételre.
(3) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti, elõfinanszírozással történõ, vissza nem térítendõ támogatás
nyújtásával valósul meg.

19. §

(1) A Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támogatása (8/2/5) elõirányzat elsõdlegesen a nonprofit korlátolt
felelõsségû társaságok általános mûködésének elõsegítését szolgálja. Ennek keretében a miniszter egyedi döntéssel
támogatás nyújt
a) a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaságnak, különösen
a toborzással, a kommunikációval, a kutatásokkal, az elemzésekkel, a kiadványokkal, hagyományápolással,
honvédelmi neveléssel, kulturális, szabadidõs és tömegsporttal kapcsolatos feladatokra;
b) a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságnak, különösen a térképészeti, a nyomdai
és egyéb sokszorosítási tevékenységekre;
c) a Monostori Erõd Hadkultúra Központ Mûemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -Hasznosító Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaságnak, különösen a történelmi hely, építmény, látványosság
mûködtetésre;
d) a Katonai Emlékpark Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaságnak (Pákozdi Katonai Emlékhely), különösen
az emlékhely fenntartására;
e) a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság feladataira.
(2) Az egyedi döntés során a honvédelem érdekében végrehajtott támogatási feladatokhoz, a katonai
hagyományõrzéssel, és a honvédelem népszerûsítésével összefüggõ tevékenységekhez, valamint a nonprofit
korlátolt felelõsségû társaságok mûködéséhez szükséges forrásigények kerülnek figyelembevételre.
(3) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti, elõfinanszírozással történõ, vissza nem térítendõ támogatás
nyújtásával valósul meg.

20. §

(1) A Nemzetközi kártérítés (8/2/15) elõirányzat a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi
kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint
a) az MH feladatával összefüggésben a Magyarország területén tartózkodó külföldi fegyveres erõk által magyar
harmadik félnek okozott károk, valamint
b) az MH által külföldi harmadik félnek vagy külföldi harmadik fél által az MH-nak külföldön okozott károk
megtérítésére nyújt fedezetet.
(2) A forgóalapként mûködõ elõirányzat forrását az elõzõ évi maradvány biztosítja.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel valósul meg.
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21. §

(1) A Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (8/2/25) elõirányzat az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
Biztonsági Beruházási Programja keretében megvalósuló beruházásokhoz Magyarország által nyújtott hozzájárulások
pénzügyi fedezetét biztosítja.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel valósul meg.
(3) Az elõirányzat kezelõ szerve a HM FHH.

22. §

(1) Az év közben megállapított, a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása (8/2/39/1) elõirányzat a Magyar
Futball Akadémia Alapítvány által ellátott feladatok egyedi döntéssel történõ támogatására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti, elõfinanszírozással történõ, vissza nem térítendõ támogatás
nyújtásával valósul meg.

23. §

(1) Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása (8/2/39/2) elõirányzat az MH Szociálpolitikai
Közalapítvány által adott juttatások, a feladattervében szereplõ és ellátott feladatok egyedi döntéssel történõ
támogatására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása utólagos elszámolás melletti, elõfinanszírozással történõ, vissza nem térítendõ támogatás
nyújtásával valósul meg.

24. §

(1) A Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (8/2/40/1) elõirányzat a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO
nyugdíjrendszerhez, a Béketámogató Mûveletekhez, a NAMSA AC/135 és NMCLR alap- és adminisztrációs
költségvetéséhez, az új NATO székház költségeihez, a NATO NBC, az NSCC, a CAOC, az RFAS-JAPCC és a Multinacional
CIMC Group mûködéséhez, a NAMSA által kezelt SALIS és SEALIFT programokhoz, a MASE és a CSISC programokhoz,
a NAPMA költségvetéshez, a NAEW&C parancsnokság és AWACS gépek mûködési kiadásaihoz, a SAC programhoz,
a SHAPE Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint
a NATO-orosz Hadszíntéri Rakétavédelmi Tanulmány költségeihez a magyar hozzájárulás fedezetét biztosítja.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel történik.
(3) Az elõirányzat kezelõ szerve a HM KPH.

25. §

(1) A Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz (8/2/40/2) elõirányzat az EU ATHENA és
EDA pénzügyi alapjához kapcsolódó, valamint az EU ATHENA mûveletek során felmerülõ, válságkezelõ és
békefenntartó mûveletekben résztvevõ magyar katonai szervezetek és személyek részére az EU által biztosított
logisztikai és infrastrukturális ellátás költségeinek fedezetét biztosítja.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel történik.
(3) Az elõirányzat kezelõ szerve a HM KPH.

26. §

(1) A Nemzetközi egyezményekben elõírt kötelezettségek alapján kötendõ közoktatási megállapodás feladatai (8/2/41)
elõirányzat a Stratégiai Légiszállítási Képesség biztosítása érdekében, a pápai bázisrepülõtéren dolgozó NAMO és
SAC tisztségviselõk, valamint a Boeing cég alkalmazottai gyermekeinek – megállapodás szerinti – oktatási költségeire
nyújt fedezetet.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel, utólagos elszámolással történik.

27. §

(1) A Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (8/3) államháztartási egyensúlyt biztosító elõirányzat feloldása esetén a fejezet
feladatai finanszírozására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

7. Záró rendelkezések
28. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 10/2011. (IX. 29. ) HM rendelet.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 13/2012. (VII. 27.) HM rendelethez
HONVÉDELMI SZERVEZET
PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázat (pontos cím meghatározás)
I. Pályázó adatai
II. Pályázat bemutatása
III. Költségvetés
IV. Mellékletek
A mellékleteket sorszámmal ellátva és sorszám szerint rendezve kell az adatlaphoz csatolni.
1. sz. hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl
2. sz. a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának közjegyzõvel hitelesített másolata
3. sz. a pályázó számlavezetõ pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetõképességérõl
4. sz. nyilatkozat

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI
1. A pályázó

neve
székhelye
postai címe
telefonszáma
faxszáma
e-mail címe
honlapja

2. A pályázó adószáma (saját)
3. A pályázó bankszámlaszáma (saját), számlavezetõ bank neve
4. A pályázó statisztikai száma
5. A pályázó hivatalos,
neve
kötelezettségvállalásra jogosult
beosztása
képviselõjének
telefonszáma
faxszáma
e-mail címe
6. Az elmúlt 1–3 évben elnyert-e HM által
év
kiírt pályázatot?
összeg (E Ft)
pályázat tárgya
év
összeg (E Ft)
pályázat tárgya
év
összeg (E Ft)
pályázat tárgya
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II. A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA
1. A pályázat címe (max. 60 karakter)
2. Kategória
3. A megjelölt programon való részvétel
terjesztésének módja
4. A pályázat rövid leírása
5. A pályázat célcsoportja(i) és annak
nagysága

6. Pályázati program szükségességének
indoklása
7. Melyek a pályázat hosszú távú hatásai?
8. Megvalósítás idõtartama

célcsoport 1
– nagysága (fõ)
célcsoport 2
– nagysága (fõ)
célcsoport 3
– nagysága (fõ)

...... év ............... hó ...... napjától
...... év .................. hó ...... napjáig

III. KÖLTSÉGVETÉS
A pályázat kiírója által meghatározottak szerint a pályázat keretében megvalósítandó projekt kiírásának tartalmazni
kell:
a) a költségvetési támogatásból el nem számolható költségek körét;
b) a rendelkezésre álló saját és egyéb források, azon belül az elnyerni kívánt támogatáshoz szükséges önerõ
meghatározását %-os formában;
c) az igényelt támogatási összeg felosztása, az elszámolható költségek köre szerinti %-os formában;
d) a költségvetési támogatásból elszámolható költségek tételes felsorolását a c) pont szerinti csoportosításban.
A pályázó által benyújtott pályázat költségvetésére vonatkozó részének a pályázati kiírásban rögzített formán
túlmenõen tartalmaznia kell az Ávr. 67. § (1) bekezdésében meghatározottakat is.

IV. MELLÉKLETEK
NYILATKOZAT
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén a pályázaton elnyerhetõ összeg kedvezményezettjének
neve, a pályázat tárgya, az elnyert összeg szabályozott módon nyilvánosságra hozható.
Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-,
felszámolási eljárás nincs folyamatban, 60 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve ezekre vonatkozólag
a támogatási szerzõdés lejártáig bejelentési kötelezettséget vállalok.
Hozzájárulok a pályázat szabályszerûségének és a pályázattal elnyert összeg rendeltetésszerû felhasználásának
szerzõdésben meghatározott szervek általi ellenõrzéséhez.
A pályamû tulajdonjogot és harmadik személy jogosultságát nem sérti.
A pályázati kiírást és útmutatót ismerem, a pályázat az abban foglaltak figyelembevételével készült.

20... .................. hó ...... nap
.............................................................
cégszerû aláírás
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2. melléklet a 13/2012. (VII. 27.) HM rendelethez
Támogatott szerv neve:
Címe:
Ügyintézõ:
Tel.:

Szerzõdés száma:

A támogatás jogcíme:

Költségvetési támogatás elszámolása
(Csatolandó: számlák hiteles másolati példányai)
sz. oldal
Sorszám*

Pénztári vagy
bankbizonylat
száma

Számla száma

Számla kelte

Szállító
megnevezése

Felhasználás
jogcíme (termék
vagy szolgáltatás
megnevezése)

Érték Ft

Átvitel/összesen:
A sor minden oszlopa kötelezõen kitöltendõ!
Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és
1. 20... évi támogatás összege:
számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre 2. Felhasználás összesen:
és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett
Maradvány (1–2.):
bizonylatok szabályszerû érvénytelenítése megtörtént, más
elszámolásban felhasználásra nem került.

20... .................. hó ...... nap
.............................................................
cégszerû aláírás
P. H.
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A nemzetgazdasági miniszter 21/2012. (VII. 27.) NGM rendelete
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló
15/2012. (VI. 28.) NGM rendelet módosításáról
A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés a)–c), e) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 15/2012. (VI. 28.) NGM rendelet 16. §
(1) bekezdésében a „31. napon” szövegrész helyébe a „32. napon” szöveg lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 76/2012. (VII. 27.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

2. §

Az R1. a következõ 17. §-sal egészül ki:
„17. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 9/B. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. december 15. napjával bezárólag nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt
bármelyik döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”
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3. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következõ 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

4. §

Az R2. a következõ 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 8/B. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2010. január 15. napjáig nyújtották be és a 76/2012.
(VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt a 35. §
(9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik döntés
még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

5. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következõ 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

6. §

Az R3. Záró rendelkezések alcíme a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 9/C. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 30. napjáig nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik
döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

7. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R4.) a következõ 9/B. §-sal
egészül ki:
„9/B. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

8. §

Az R4. a következõ 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
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megállapított 9/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 30. napjáig nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik
döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”
9. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R5.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

10. §

Az R5. Záró rendelkezés alcíme a következõ 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik
döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

11. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R6.) a következõ 8/A. §-sal
egészül ki:
„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

12. §

Az R6. Záró rendelkezés alcíme a következõ 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik
döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

13. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R7.) a következõ 8/A. §-sal
egészül ki:
„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
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(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”
14. §

Az R7. Záró rendelkezés alcíme a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amely ügyekben a támogatási kérelmet 2009. január 12. napjáig nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik
döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

15. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R8.) a következõ 8/A. §-sal
egészül ki:
„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

16. §

Az R8. Záró rendelkezés alcíme a következõ 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik
döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

17. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz,
nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 44/2009. (IV. 11.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R9.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

18. §

Az R9. Záró rendelkezések alcíme a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 16. napjáig nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik
döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”
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19. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R10.) a következõ
11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2013. január 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak
nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

20. §

Az R10. Záró rendelkezés alcím a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 11/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. október 15. napjáig nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik
döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

21. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R11.) 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § szerinti idõszakokban elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével
elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun vagy postai úton keresztül az MVH regionális kirendeltségéhez kell
benyújtani. Az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás használata esetén a kérelemhez csatolandó dokumentumokat
szkennelés útján elõállított formában kell csatolni a kérelemhez.”
(2) Az R11. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott jogcímek vonatkozásában, a Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl
eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél legkésõbb 2012. december 31. napjáig
nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható kiadásnak nem minõsülõ összeg is
elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

22. §

Az R11. Záró rendelkezés alcíme a következõ 12/B. §-sal egészül ki:
„12/B. § (1) E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.)
VM rendelet] megállapított 10/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévõ azon ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 16. napjáig
nyújtották be és a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek
megsértése miatt a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglalt bármelyik döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.
(2) E rendeletnek a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel megállapított 10. § (1) bekezdése szerinti rendelkezést
76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatályba lépésekor a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”
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23. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R12.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

24. §

Az R12. a következõ 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon
ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. november 2. napjáig nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik
döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

25. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R13.) a következõ 8/A. §-sal
egészül ki:
„8/A. § (1) A Vhr. 24. § (1) bekezdésétõl eltérõen, a Vhr. 24. § (2) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül az ügyfél
legkésõbb 2012. december 31. napjáig nyújthat be olyan elsõ kifizetési kérelmet, amellyel egyéb elszámolható
kiadásnak nem minõsülõ összeg is elszámolásra kerül. A határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Vhr. 33. § (4) és (7) bekezdésének rendelkezései az (1) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem
alkalmazhatóak.
(3) Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.”

26. §

Az R13. Záró rendelkezések alcíme a következõ 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet]
megállapított 8/A. §-ának rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ azon, ügyekben
kell alkalmazni, amelyekben a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be és
a 76/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 24. § (1) bekezdése rendelkezéseinek megsértése miatt
a 35. § (9) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lenne helye, vagy a Vhr. 35. § (9) bekezdésében foglalt bármelyik
döntés még nem emelkedett jogerõre, vagy annak kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban.”

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 77/2012. (VII. 27.) VM rendelete
az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §
a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének
rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i
2009/470/EK tanácsi határozatban foglaltak szerinti és a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket
felsoroló jegyzékében szereplõ állatbetegségekkel kapcsolatos azon intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és
más szûrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges
állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez,
a) amelyeket az elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezõen végre kell hajtani,
b) amelyek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 28. § d) pontja, a 34. §
(3) bekezdése, valamint a 42. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerülnek elrendelésre, vagy
c) amelyek az állatállományok állat-egészségügyi programjában szerepelnek.
A támogatható állatfajok, betegségek és szolgáltatások körét az 1. számú melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) Az R. 6. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az engedélyes a tárgyhónapban elvégzett szolgáltatásokról legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap 15. napján
kiállított számlák másolatát a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és
honlapján közzétett, legalább a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez csatolva
a tárgyhónapot követõ hónap huszadik napjáig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak. A támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásra
vonatkozó támogatási kérelmeket és számlákat a baromfifélékre, illetve az egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell
elkészíteni és benyújtani.
(1a) Sertés állatfaj esetében elvégzett, a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás
esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és
az MVH honlapján közzétett nyilatkozaton szereplõ tárgyidõszak. A nem sertés állatfaj esetében elvégzett,
a C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja
az emberi fogyasztásra szánt állati eredetû termékek hatósági ellenõrzésének megszervezésére vonatkozó különleges
szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklet IV. Szakasz
X. Fejezet A. pontja szerinti állategészségügyi bizonyítvány keltének hónapja.”
(2) Az R. 6. §-a a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Azok az engedélyesek, akiknek a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó támogatási kérelmét az MVH
kizárólag a nem tárgyhavi számlakiállításra való hivatkozással jogerõsen – részben vagy teljes egészében –
elutasította, 2012. augusztus 20. napjáig a kedvezményezett telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósághoz a 2012. évben elvégzett szolgáltatásokról szóló, elutasított számlák másolatát
ismételten csatolva az (1) bekezdés szerinti, új támogatási kérelmet nyújthatnak be. Ez a támogatási kérelem kizárólag
a fentiek miatt elutasított számlá(ka)t tartalmazhat. Az ismételten benyújtott támogatási kérelmeket és számlákat
a baromfifélékre, illetve az egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell benyújtani.”
(3) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az engedélyesnek az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi
szolgáltatás esetén – a sertés állatfaj (tenyészkoca) kivételével – csatolnia kell az állategészségügyi bizonyítvány
másolatát is. Az exportált, külföldön levágott állatok esetében a Traces rendszer bevezetésérõl és a 92/486 EGK
határozat módosításáról szóló 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat alapján kiállított „Bizonyítvány
a Közösségen belüli kereskedelemhez” nyomtatvány másolatának csatolása elegendõ, amennyiben a nyomtatvány
1.13. Rendeltetési hely pontjában „Létesítmény”, az 1.25. az állatok/termékek felhasználási célja pontjában „Vágás”
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megjelölés szerepel. Mindkét nyomtatványon fel kell tüntetni a vágásra szállított állatfajt, egyedszámot és
a származási helyet. Szarvasmarha állatfaj esetében a nyomtatványokon vagy külön az engedélyes és
a kedvezményezett által együttesen aláírt nyilatkozaton az állatok életkorát is fel kell tüntetni.”
3. §

Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A 2012. évben rendelkezésre álló keret összege 6500 millió forint, amelybõl 1230 millió forint a baromfi ágazatban,
5270 millió forint pedig az egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. E keretek terhére a 2012. évben
elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2011. évben elvégzett
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények
teljesíthetõk.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott keretek 50%-os kihasználtságáról az MVH köteles a minisztert és a NÉBIH elnökét
is tájékoztatni. A kihasználtságról a miniszter közleményt ad ki. Az MVH ezen közlemény megjelenését követõen
a forrás minden további 10%-os mértékû felhasználásáról tájékoztatja a minisztert és a NÉBIH elnökét. A miniszter
a kihasználtság további alakulásáról is közleményt ad ki.”

4. §

Az R. 1. és 5. számú melléklete helyébe az 1. és 2. melléklet lép.

5. §

Az R. 5. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe „Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg, a 6. § (13) bekezdésében a „Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg lép.

6. §

Az R. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § E rendeletnek az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 77/2012. (VII. 27.)
VM rendelettel (a továbbiakban: 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet) megállapított 6. § (1) és (1a) bekezdését
a 77/2012. (VII. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 77/2012 . (VII. 27.) VM rendelethez
„1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások
és elismerhetõ maximális költségeik
A

B

C

D

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális,
áfát nem tartalmazó értéke forintban,
szolgáltatási egységenként, amely
tartalmazza a felhasznált eszközök,
állatgyógyászati készítmények,
továbbá
a mintaküldés költségeit

1.
Technikai kód

2.

A001

Támogatási jogcím (állatbetegség
megnevezése)

Szarvasmarha-tuberkulózis szarvasmarha, bivaly,
szarvasfélék

Allergiás bõrpróba:
Gazdaságonkénti elsõ egyed:
1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
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3.

A002

Szarvasmarha-brucellózis

szarvasmarha, bivaly

4.

A003

Enzootiás
szarvasmarha-leukózis

szarvasmarha

5.

B002

IBR/IPV

szarvasmarha

6.

A004

Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella melitensis)

juh, kecske

7.

A005

Aujeszky-féle betegség

sertés, vaddisznó

8.

B003

Salmonella pullorum

házityúk

9.

B004

Salmonella gallinarum

házityúk

10.

A006

Klasszikus sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 700 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 600 Ft
Immunizálás:
700 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 800 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 700 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 900 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 300 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 300 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1100 Ft
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11.

B005

Afrikai sertéspestis

sertés, vaddisznó

12.

B006

Sertések hólyagos
betegsége

sertés

13.

A007

Madárinfluenza

valamennyi madárfaj

14.

B007

Kéknyelv betegség

szarvasmarha, juh, kecske

15.

B008

Paratuberkulózis

szarvasmarha

16.

A008

valamennyi emlõs állatfaj

17.

B009

Szarvasmarhák szivacsos
agyvelõbántalma vagy
egyéb lassan kifejlõdõ
betegségek
Campylobacteriosis

18.

B010

Listeriosis

valamennyi baromfi faj

valamennyi baromfi faj
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Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 7000 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 900 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: HAG próba: 600 Ft
RT PCR: 8900 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikái
vizsgálat: 900 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 900 Ft
Mintavétel: 2500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat:
Prion ELISA: 4000 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 5000 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 8000 Ft
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19.

A009

Szalmonellózis

valamennyi gazdasági
haszonállat

20.

A010

Sertés brucellózis

sertés

21.

A011

PRRS

sertés

22.

C001

Kapcsolódó
baromfi és szarvasmarha
állat-egészségügyi
szolgáltatás, gyógykezelés,
immunizálás
sertés (tenyészkoca)

Immunizálás:
50 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 5 Ft/egyed
(csak a nemzeti ellenõrzési
terv alá még nem tartozó
állományok esetében)
Mintavétel: 5000 Ft/légtér/
alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat (maximum
15 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása:
4500 Ft/vizsgálat*
Salmonella szerotipizálása:
5500 Ft/db
Broiler állományból izolált
Salmonella törzs szerocsoport
szûrõvizsgálata: 2500 Ft/db
H antigén meghatározása:
3500 Ft/db
Törzs vakcina eredetének
vizsgálata: 2500 Ft/db
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 700 Ft
Mintavétel:
Gazdaságonkénti
elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálat: 1300 Ft
Szolgáltatási díj és
anyagköltség:
legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra
szállított állategység (ÁE)**
Legalább egyszer fialt koca
után havonta 1500 Ft,/egyed

* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyûjtõminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 4500 Ft
számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=4500Ft).
** Állategység:
– A baromfi kivételével az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló
1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint.
– A pulyka kivételével az egyéb baromfi esetében az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján
egyéb baromfi: 0,003 ÁE
– A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint.”
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2. melléklet a 77/2012. (VII. 27.) VM rendelethez
„5. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Nyilatkozat
az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján tenyészsertés állományokban
lévõ tenyészállatok számára vonatkozó igazolás adattartalma
1. A kedvezményezett azonosító adatai
1.1. Az ügyfél-nyilvántartási száma
1.2. A telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság e rendelet szerinti támogatott
intézkedésekben való részvételhez szükséges jóváhagyási határozatának száma, keltezése
2. Az engedélyes azonosító adatai
2.1. Az ügyfél-nyilvántartási száma
2.2. A telephely szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a Magyar Állatorvosi Kamara
engedélyének száma, keltezése
3. Tárgyidõszak
4. Az állatállomány adatai
4.1. Tenyészetkód
4.2. A legalább egyszer fialt tenyészkocák száma a kérelem beadását megelõzõ hónap utolsó napján
4.3. A tenyészkanok száma a kérelem beadását megelõzõ hónap utolsó napján
5. Nyilatkozat
5.1. arról, hogy a kedvezményezett valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
5.2. arról, hogy a kedvezményezett fenti tenyészetkódú telepén lévõ tenyészállatok száma megegyezik a valósággal és
errõl a kedvezményezett és az engedélyes is büntetõjogi felelõssége tudatában nyilatkozik
6. Keltezés, a kedvezményezett és az engedélyes (cégszerû) aláírása”

A vidékfejlesztési miniszter 78/2012. (VII. 27.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett
mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták
genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
38/2010. (IV. 15) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„(1) A támogatásra jogosult köteles a támogatási idõszak alatt az aktuális állatállomány tartására, valamint arra, hogy
a kiesett állatokat a kieséstõl számított 90 napon belül pótolja.
(2) A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha
a) a kiesõ állatnak, valamint baromfifélék esetében állománynak az ENAR adatbázisából vagy a Baromfi Információs
Rendszer (a továbbiakban: BIR) adatbázisából történõ kijelentése az adott faj ENAR-ra vonatkozó szabályainak,
valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek megfelelõen történik,
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b) a támogatásra jogosult a kiesés tényét, valamint a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon a pótlás bejelentésével egyidõben, legkésõbb a pótlásra elõírt határidõt követõ 10 napon belül,
az MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez bejelenti,
c) a pótlásként beállított állatnak, valamint baromfifélék esetében állománynak a bejelentése az ENAR adatbázisba
vagy a BIR adatbázisba az adott faj ENAR-ra vonatkozó szabályainak, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek
megfelelõen történik, és
d) a pótlásként beállított állatnak az 5. § b) pontjában, a 6. § b) pontjában, a 7. § b) pontjában, a 8. § c) pontjában vagy
a 9. § c) pontjában meghatározott életkort a pótlás idõpontjában be kell töltenie.”
2. §

Az R. 13. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az állomány csökkenése esetén az állományra meghatározott állatállomány-szaporulat még meg nem valósult
részére vonatkozóan a támogatási jogosultság megszûnik, és a tartót további tartási kötelezettség ezen szaporulati
állomány vonatkozásában nem terheli.”

3. §

Az R. 26. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a támogatásra jogosult nem teljesíti az adott egyed, baromfifélék esetén állomány vonatkozásában a 12. §
(1) vagy (2) bekezdésében foglalt elõírásokat, akkor a célprogramra vonatkozó adott évi támogatás részleges vagy
teljes megvonására kerül sor a 9. mellékletben foglaltak szerint.”

4. §

Az R. 28. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a támogatásra jogosult a támogatási idõszak alatt egynél több alkalommal nem részesül kifizetésben adott
célprogram vonatkozásában, mert a célprogramra vonatkozóan
a) nem nyújt be az adott naptári évre kifizetési kérelmet, vagy
b) a benyújtott kifizetési kérelme teljes mértékben elutasításra kerül,
a támogatásra jogosult adott célprogramra vonatkozó támogatási jogosultsága megszûnik, és az adott célprogramra
vonatkozó, már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.”

5. §

Hatályát veszti az R. 14. § (7) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 79/2012. (VII. 27.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ
állatjóléti támogatás részletes feltételeirõl szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatás
részletes feltételeirõl szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(1) E rendelet alkalmazásában]
„5. paraziták elleni védekezés: az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 629. §
(1) bekezdés a) pontja és a 630. § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezõ eljárásokon túli paraziták elleni védekezés;”
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(2) Az R. 1. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) E rendelet alkalmazásában]
„15. jogosult ÁE: az adott tenyészet vonatkozásában támogatható legnagyobb állatállomány ÁE-ben kifejezett értéke,
amely a borjú, valamint az üszõ és tehén korcsoportok ÁE-ben kifejezett támogatható létszámának összeadásával
kerül meghatározásra;”
(3) Az R. 1. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) E rendelet alkalmazásában]
„17. jóváhagyott ÁE: az adott tenyészet vonatkozásában a gazdálkodási évben a támogatás alapját képezõ ÁE, amely
a borjú, valamint az üszõ és tehén korcsoportok tekintetében a támogatás alapját képezõ létszámok ÁE-ben kifejezett
értékeinek összeadásával kerül meghatározásra;”
(4) Az R. 1. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) E rendelet alkalmazásában]
„29. tehén: a két évnél idõsebb nõivarú szarvasmarha;”
(5) Az R. 1. § (1) bekezdés 32. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) E rendelet alkalmazásában]
„32. üszõ: az a nõivarú szarvasmarha, amelynek életkora hat hónap és két év közötti.”
2. §

Az R. 2. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Támogatás illeti meg az állattartót e rendelet alapján vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkezõ ügyleti
költségek megtérítésére, amelyet az állattartó az adott évi kifizetési kérelem benyújtásával egyidejûleg igényelhet,
amennyiben a támogatási határozata alapján erre jogosult.”

3. §

(1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az állattartónak a 11. § (1) bekezdése szerinti területek vonatkozásában legalább az adott gazdálkodási évre
vonatkozóan használati joggal kell rendelkeznie. Ha a kérelmezett területnagyság és a használati jog szerinti
területnagyság eltér, a kisebbet kell figyelembe venni.”
(2) Az R. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Új legelõterület bevonására a teljes gazdálkodási évre vonatkozóan, a legelõterületnek a kifizetési kérelemben
történõ bejelentésével kerülhet sor.”

4. §

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez az az eset, amikor kötetlen tartásban tartott állatállományban egyes
szarvasmarhákat
a) ellés, vagy
b) az ellátó állatorvos által igazoltan állategészségügyi okok
miatt átmenetileg kötött tartási módban tartanak.”

5. §

Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állatsûrûségi feltétel teljesülésének megállapításához az ENAR nyilvántartásban szereplõ, az adott gazdálkodási
évben a tenyészetben lévõ tejtermelõ szarvasmarhák, ÁE-ben meghatározott éves átlagának, és
a) kötetlen tartás esetén az istállóknak és a nyitott állattartó létesítményeknek,
b) kötött tartás esetén az istállóknak
a TIR rendelet szerint az érintett gazdálkodási év elsõ napján nyilvántartott terület értéke és a támogatási kérelmet
benyújtó által a támogatási kérelemben megadott, a tartási helyen a támogatható állatok tartására szolgáló terület
értéke közül az alacsonyabb értéket, két tizedes jegyre történõ kerekítéssel kell figyelembe venni.”

6. §

(1) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A csülökápolás megtörténtét – idõpontra, a cselekményt végzõ személy azonosítására és aláírására, valamint az
egyedek azonosítására kiterjedõen – a telepi munkanaplóban kell vezetni.”
(2) Az R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen a tejtermelõ szarvasmarha gondozását végzõ minden személlyel
a fejési szabályzat tartalmát évente legalább egyszer az alkalmazáshoz szükséges mértékben megismertetni. A fejési
szabályzathoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati oktatásról jelenléti ívet kell felvenni.”
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7. §

Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatásra jogosult köteles a külsõ, és fertõzöttség esetén a belsõ paraziták (fonálférgek, rühatkák, kullancsok)
ellen védekezni, valamint a telepre vonatkozóan rovarmentesítési programot megvalósítani.”

8. §

Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a következõ gazdálkodási évre vonatkozóan az adott gazdálkodási
év április 30-áig kell benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH). A nyomtatvány
tartalmi elemei az alábbiak:
a) a kötelezettséget átadó azonosító adatai,
b) a kötelezettséget átvevõ, valamint a kapcsolattartó adatai,
c) a kötelezettségátadásra vonatkozó nyilatkozatok, valamint
d) az ügyfelek aláírása.”

9. §

Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kötelezettség átadásának jóváhagyásáról szóló határozat jogerõre emelkedését követõen a kifizetési kérelmet
– a 22. § (2) bekezdésében meghatározott határidõben – a kötelezettségátadással érintett tenyészetre vonatkozóan
a kötelezettség átvevõje nyújthatja be. Ha a kötelezettség átadásának jóváhagyásáról szóló határozat a kifizetési
kérelem beadási idõszak végéig nem emelkedik jogerõre, akkor a kifizetési kérelmet – a 22. § (2) bekezdésében
meghatározott határidõben – a kötelezettség átadójának kell benyújtania.”

10. §

Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 2012. évben kifizetési kérelmet nem lehet benyújtani. A további kifizetési kérelmeket évente, június 1. és június
30. között lehet benyújtani az MVH-hoz, az MVH által rendszeresített nyomtatványon. A nyomtatvány tartalmi elemei
az alábbiak:
a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó adatai,
b) a tenyészetet azonosító adatok,
c) az adott gazdálkodási évre igényelt ÁE,
d) az adott gazdálkodási évre igényelt legeltetett ÁE,
e) a tartási helyet azonosító adatok,
f) az állatjóléti kötelezettség-vállalások azonosítása, és az ügyleti költség igénylése,
g) a 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítõ támogatás igénylése esetén a legelõt azonosító adatok,
h) a támogatás kifizetéséhez szükséges nyilatkozatok, valamint
i) az ügyfél aláírása.”

11. §

(1) Az R. 23. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok számításához szükséges információkat a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) legkésõbb az adott gazdálkodási évet követõ július 1-jéig
átadja az MVH részére.”
(2) Az R. 23. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága
legkésõbb az adott gazdálkodási évet követõ év július 1-jéig átadja az MVH részére azon támogatottak listáját,
amelyeknél a tartási helyek nem felelnek meg maradéktalanul a hatályban lévõ állatjóléti elõírásoknak.”

12. §

Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adott évi támogatási összeg a jogcímre vonatkozó adminisztratív ellenõrzések, és a helyszíni ellenõrzések
lefolytatása után kerül kifizetésre.”

13. §

Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jogosultsági feltételek, a kötelezettségvállalási elõírások teljesítését az MVH évente jogosult ellenõrizni. Az MVH
az ellenõrzésbe külön megállapodás alapján a NÉBIH-t bevonhatja.”
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14. §

Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a támogatásra jogosult megszegi a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakat azáltal, hogy
a támogatásba bevont szarvasmarha állományt
a) nem tejtermelés céljából tartja, vagy
b) nem a TIR-ben bejelentett, és a kérelemben megjelölt tartási helyen tartja,
akkor a támogatásból kizárásra kerül, és a támogatási kérelemre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatás
jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül.”

15. §

Az R. a következõ 30. §-sal egészül ki:
„30. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ
állatjóléti támogatás részletes feltételeirõl szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet módosításáról szóló 79/2012. (VII. 27.)
VM rendelet [a továbbiakban: 79/2012. (VII. 27.) VM rendelet] által megállapított 1. § (1) bekezdésének 15., 17., 29. és
32. pontját, 3. § (3) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 10. § (1) bekezdését, és 1. mellékletét a 79/2012. (VII. 27.)
VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

16. §

Az R. 5. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

17.§

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 79/2012. (VII. 27.) VM rendelethez
Az R. 5. mellékletének A) pontja szerinti táblázat A:3 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
A) Alaptámogatás
A
3

A kötelezõ felügyelet sûrítése
a. 50 ÁE-et elérõ, vagy az az alatti támogatható állatállomány esetén
b. 50 ÁE feletti támogatható állatállomány esetén
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Határozatok Tára

A Kormány 1265/2012. (VII. 27.) Korm. határozata
kormánybiztos felmentésérõl
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva dr. Baán Lászlót, az új nemzeti
közgyûjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelõs kormánybiztost e megbízatása alól 2012. augusztus 31.
napjával felmenti.
2. Hatályát veszti az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl
és feladatairól szóló 1326/2011. (IX. 29.) Korm. határozat.
3. Ez a határozat 2012. augusztus 31. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1266/2012. (VII. 27.) Korm. határozata
kormánybiztos felmentésérõl
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva dr. Budai Gyulát, az elszámoltatási
és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelõs kormánybiztost e megbízatása alól
2012. augusztus 31. napjával felmenti.
2. Hatályát veszti az elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelõs
kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló 1236/2010. (XI. 16.) Korm. határozat.
3. Ez a határozat 2012. augusztus 31. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1267/2012. (VII. 27.) Korm. határozata
kormánybiztos felmentésérõl
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ókovács Szilvesztert, a Magyar
Állami Operaház irányításáért felelõs kormánybiztost e megbízatása alól 2012. augusztus 31. napjával felmenti.
2. Hatályát veszti a Magyar Állami Operaház irányításáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló
1291/2011. (VIII. 22.) Korm. határozat.
3. Ez a határozat 2012. augusztus 31. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1268/2012. (VII. 27.) Korm. határozata
a Budapesti Kibertér Konferencia (Budapest, 2012) kommunikációjával és költségvetésével
összefüggõ, valamint operatív és logisztikai feladatairól
A Kormány egyetért a Budapesti Kibertér Konferencia (a továbbiakban: Konferencia) koncepciójával és tervezett programjával.
A konferencia sikeres megvalósítása érdekében a Kormány:
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Konferencia megrendezése
fedezetének biztosítására 359,8 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el az alább részletezett
feladatok végrehajtására, elszámolási, illetve a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter, belügyminiszter, emberi erõforrások minisztere,
honvédelmi miniszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter, külügyminiszter,
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
átcsoportosításra a kormányhatározat közzétételét követõen azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére 2012. november 30.
2. felhívja a külügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Konferencia és kísérõ rendezvényei
rendezési, logisztikai és kommunikációs feladatainak végrehajtásáról gondoskodjanak úgy, hogy a végrehajtás
lehetõség szerint a minisztérium, illetõleg a miniszter felügyelete, irányítása, a minisztérium tulajdonában,
vagyonkezelésében, adott esetben a minisztérium által felügyelt központi hivatal szakmai felügyelete alatt álló
gazdasági társaság bevonásával történjen,
Felelõs:
külügyminiszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: folyamatos
3. felhívja a minisztereket, hogy feladat- és hatáskörükben eljárva segítsék elõ a Konferencia plenáris és tematikus ülései,
és különösen a mûhelybeszélgetések szakmai elõkészítését és sikeres megrendezését,
Felelõs:
miniszterek
Határidõ:
folyamatos
4. felhívja a belügyminisztert, hogy állami feladatai keretében, az irányítása alatt álló szervezetek bevonásával tegye meg
a szükséges intézkedéseket a Konferencia helyszíne és résztvevõi fizikai, illetve mûveleti/operatív biztonságának
biztosítása, beléptetési rendszerének kialakítása és mûködtetése érdekében; a belügyminiszter a külföldi védett
személyek esetében e tevékenységét viszonossági alapon, a külügyminiszterrel koordinálva végzi,
Felelõs:
belügyminiszter, külügyminiszter
Határidõ:
folyamatos
5. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy állami feladatai keretében, az irányítása alatt álló szervezetek és
intézmények bevonásával, illetve a honvédelmi miniszterrel és a felügyelete alatt mûködõ Magyar Honvédség
Honvédkórházzal egyeztetve tegye meg a szükséges intézkedéseket a Konferencia résztvevõinek esetleg szükségessé
váló, megfelelõ egészségügyi ellátása érdekében,
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere, honvédelmi miniszter
Határidõ:
folyamatos
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy az irányítása alatt álló szervezetek és intézmények
bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a Konferencia angol (és részben magyar) nyelvû (statikus és
dinamikus tartalmú) honlapjának, a már meglévõ kormányzati kapacitások kiegészítésével és fejlesztésével,
a szükséges technikai eszközök beszerzésével történõ létrehozása érdekében,
Felelõs:
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
azonnal
7. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az illetékes szervek és intézmények bevonásával tegye meg
a szükséges intézkedéseket a Konferencia és honlapja kiberbiztonságának biztosítása érdekében,
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
folyamatos
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8. felhívja a külügyminisztert, hogy a Nemzetközi Kibertér Konferencia (Budapest, 2012) megszervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos feladatokról szóló 1048/2012. (II. 29.) Korm. határozat 2. pontja által létrehozott
Konferencia Munkacsoport tagjainak bevonásával gondoskodjon a Konferencia honlapja tartalmának összeállításáról,
az anyagok feltöltésérõl, a beérkezõ kérdések, észrevételek megválaszolásáról,
Felelõs:
külügyminiszter, miniszterek
Határidõ:
azonnal
9. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy utólagosan
számoljanak el a beszerzési tilalom alól feloldott költségvetési elõirányzatok felhasználásával, bemutatva
a beszerzések kapcsolódását a Konferenciához, s további hasznosításukat,
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
2012. november 30.
10. elrendeli, hogy a Konferencia helyszíne a Millenáris Park legyen, valamint felhívja a külügyminisztert és a közigazgatási
és igazságügyi minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a helyszín biztosítása érdekében,
Felelõs:
külügyminiszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
11. felhívja a külügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsenek jelentést a Konferencia
operatív, logisztikai, kommunikációval és költségvetéssel összefüggõ feladatainak teljesítésérõl,
Felelõs:
külügyminiszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. november 30.
12. felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, valamint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét a Konferencia és a kapcsolódó rendezvények tartalmi és
szakmai elõkészítésében és lebonyolításában való közremûködésre.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1268/2012. (VII. 27.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT.
Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

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

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Miniszterelnökség
294502
1
Miniszterelnökség
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
X.
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
000505
1
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1
MĦködési költségvetés
3
Dologi kiadások
XIII.
Honvédelmi Minisztérium
002718
6
MH Honvédkórház
1
MĦködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XIV.
Belügyminisztérium
001580
7
RendĘrség
1
MĦködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
XVIII.
Külügyminisztérium
004107
1
Külügyminisztérium központi igazgatása
1
MĦködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
XX.
Emberi ErĘforrások Minisztériuma
002994
14
Országos MentĘszolgálat
1
MĦködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az összetartozó elĘirányzatváltozásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

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

XI.

297102

3

-359,8

XI.

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

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

TÁMOGATÁS

14,5

116,8

0,5
0,1

33,5
9,0
9,1

12,5
4,4
158,8

0,4
0,1
0,1

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

1

14,5

X.

000505
002718
001580
004107
002994

116,8
0,6
51,6
175,7
0,6
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XI.

294502

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
XIII.
Honvédelmi Minisztérium
6
MH Honvédkórház
XIV.
Belügyminisztérium
7
RendĘrség
XVIII.
Külügyminisztérium
1
Külügyminisztérium központi igazgatása
XX.
Emberi ErĘforrások Minisztériuma
14
Országos MentĘszolgálat
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

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

•

1 példány

Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár

1 példány
1 példány

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

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

I. negyedév

359,8

II. né.

III. né.

359,8

IV.né.
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Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
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A Kormány 1269/2012. (VII. 27.) Korm. határozata
a Tihanyi Alapítvány egyedi támogatásáról
1. A Kormány egyetért a Mathias Corvinus Collegium céljaival, és azzal, hogy a Mathias Corvinus Collegiumot üzemeltetõ
Tihanyi Alapítvány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 3. Fejezeti
általános tartalék alcím terhére 2012. évre 250 000 ezer forint egyedi, vissza nem térítendõ központi költségvetési
támogatásban részesüljön.
Felelõs:
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár;
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a Tihanyi
Alapítvány mûködésének, szakmai feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása érdekében 250 000 ezer forint
1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli
kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,
3. Fejezeti általános tartalék alcím javára.
Felelõs:
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
3. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy a Mathias Corvinus Collegium felhalmozott
tartozásállományának kiegyenlítése, valamint munkájának elõsegítése céljából nyújtandó vissza nem térítendõ
támogatás rendelkezésre bocsátásának és felhasználásának feltételeirõl kössön támogatási szerzõdést a Tihanyi
Alapítvánnyal.
Felelõs:
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
2012. július 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1269/2012. (VII. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
XI.

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Fejezeti álatalános tartalék

2
296668

Cím
név

3
1

MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

5

250,0

XI.

Miniszterelnökség
297102
3
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Cím
név

Alcím
név

-250,0

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
XI.
296668

3

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Fejezeti álatalános tartalék

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

250,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Összesen

I.n.év

250,0

II. n.év

III.n.év

250,0

IV.n.év

•
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Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
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Cím
név

MAGYAR KÖZLÖNY

•

17457

2012. évi 102. szám

A Kormány 1270/2012. (VII. 27.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti, az Új
Nemzedék Jövõjéért Program támogatása érdekében történõ elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az Új
Nemzedék Jövõjéért Program támogatása céljából a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok
cím, 6. Ifjúsági rendezvények támogatása alcím terhére egyszeri jelleggel 50,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,
2. Célelõirányzatok alcím, 1. KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport
javára az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

17458

1. melléklet az 1270/2012. (VII. 27.) Korm. határozathoz
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
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

X.
20
2
232292

1
1
5
XI.
2

331351

6
1
5

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
CélelĘirányzatok
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Ifjúsági rendezvények támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési kiadások

millió forintban
Módosítás A módosítás
(+/-)
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

50,0

-50,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az összetartozó elĘirányzatváltozásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
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
Módosítás A módosítás
(+/-)
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

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

X.
2
1

Kiemelt elĘirányzat
neve

2
6

millió forintban
Módosítás A módosítás
(+/-)
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

50,0

-50,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

1 példány
1 példány
2 példány

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

I. negyedév

II. né.

III.n.év
III. né.

IV.n.év
IV.né.

50,0

2012. évi 102. szám

Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány

II. n.év

•

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet

I.n.év

MAGYAR KÖZLÖNY

XI.
331351

A módosítás jogcíme

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
CélelĘirányzatok
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Ifjúsági rendezvények támogatása

20
232292

TÁMOGATÁS

MAGYAR KÖZLÖNY

•

17459

2012. évi 102. szám

A Kormány 1271/2012. (VII. 27.) Korm. határozata
a szociális földprogram megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok
önkormányzatok részére történõ ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy
az 1. mellékletben szereplõ, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket az ott felsorolt önkormányzatok részére
szociális földprogram megvalósítása céljából ingyenesen 5 évre vagyonkezelésbe adja. Ennek lebonyolítása
érdekében felhívja a vidékfejlesztési minisztert, gondoskodjék arról, hogy a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
az érintett önkormányzatokkal az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas vagyonkezelési szerzõdéseket
megkösse.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1271/2012. (VII. 27.) Korm. határozathoz
Település

Alsómocsolád
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény
Mecsekpölöske
Mecsekpölöske
Mohács
Mohács
Mohács
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Újkígyós
Újkígyós
Újkígyós
Újkígyós
Újkígyós

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan mûvelési ága

Ingatlan teljes területe (ha)

090/2
0349
0379
0381/2
0352/1
0352/2
0373/1
0373/2
0364/1
0350/1
0366/5
0366/4
0364/6
0364/7
041/7 a
041/7 b
500/1
0404/4
0441/2
0946/14
0331/8
0946/11
0111/10
095/38
073/246
073/247
0101/14

szántó
szántó
legelõ
legelõ
szántó
szántó
legelõ
legelõ
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
legelõ
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

17,0145
4,0936
17,0670
2,9516
1,2592
3,8577
7,1586
11,4321
4,2050
18,1739
3,3092
4,3834
4,3199
3,2163
0,2656
7,3867
0,3318
1,0510
2,1946
2,4590
4,3673
5,3370
1,7510
2,2470
0,8878
0,9836
0,6014

Ingatlan kat. jöv. (Ak)

272,24
131,40
234,32
8,26
32,87
56,20
80,89
152,36
160,63
657,84
83,00
106,65
165,02
122,86
2,39
22,16
10,95
34,68
69,54
30,00
62,01
65,11
75,99
97,52
32,44
35,77
25,07

17460

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 102. szám

A Kormány 1272/2012. (VII. 27.) Korm. határozata
az Agrármarketing Centrum költségvetési támogatási elõirányzatának átcsoportosításáról
A Kormány a közösségi agrármarketing feladatok ellátására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §
(1) bekezdése alapján 810,4 millió forint elõirányzat-átcsoportosítást rendel el a Melléklet szerint a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
fejezet 9. Agrármarketing Centrum cím terhére, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésû
elõirányzatok cím 33. Hazai fejlesztési programok alcím 5. Agrármarketing célelõirányzat jogcímcsoport javára.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

Melléklet az 1272/2012. (VII. 27.) Korm. határozathoz

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

•

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

XII.
277490

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel !
A módosítás
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
áthúzódó
száma
hatása

2012. évi 102. szám

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

Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrármarketing Centrum

9
1

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

1
2
3

-50,5
-14,7
-745,2

XVII.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Hazai fejlesztési progarmok
333739
5
Agrármarketing célelĘirányzat
1
MĦködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
3
Dologi kiadások
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ
Az összetartozó elĘirányzatváltozásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
20

33

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

XII.
277490

9
XVII.
20
33

333739

5
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezetet irányító szerv
Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

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

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrármarketing Centrum
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Agrármarketing célelĘirányzat
b.) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra
Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)
idĘarányos
teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

50,5
14,7
745,2

Millió forintban, egy tizedessel !
A módosítás
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

-810,4

810,4

Összesen

I.n.év

810,4

Millió forintban, egy tizedessel !
II. n.év
III.n.év
IV.n.év

810,4

17461

17462

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 102. szám

A Kormány 1273/2012. (VII. 27.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a géntechnológiával
módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelõk kártalanítása
érdekében 555 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû
elõirányzatok cím, 3. Agrár célelõirányzatok alcím, 28. A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett
szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelõk kártalanítása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. december 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1273/2012. (VII. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterlenökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

•

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jogcsoport elĘir.
név név név
cím
száma szám
csop.
név

XI.
297102

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

KIADÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

3

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

2012. évi 102. szám

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

-555,0

XII.

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Agrár célelĘirányzatok
A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt
302291
28
szenvedett termelĘk kártalanítása
1
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az összetartozó elĘirányzatváltozásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
20

3

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jogcsoport elĘir.
név név név
cím
száma szám
csop.
név

XII.
3

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt
szenvedett termelĘk kártalanítása

28
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet

ElĘir.
csop.
név

Módosítás A módosítás
(+/-)
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
áthúzódó
száma
hatása

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Agrár célelĘirányzatok

20

302291

Jogcím
név

555,0

555,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

1 példány

Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár

1 példány
1 példány

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

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

I. negyedév

555,0

II. né.

III. né.

IV.né.

555,0

17463

17464

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 102. szám

A Kormány 1274/2012. (VII. 27.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Galéria likviditási
helyzetének rendezésére 110 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendel el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyûjtemények cím javára, a Kvtv.
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. október 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

Melléklet az 1274/2012. (VII. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma

•

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
XX.
218672

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
KözgyĦjtemények

11
1

MĦködési költségvetés
Dologi kiadások

3

110,0

XI.

Miniszterelnökség
297102
3
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Cím
név

Alcím
név

-110,0

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
XX.
218672

11

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
KözgyĦjtemények

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

110,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

110,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

110,0

17465

17466

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A miniszterelnök 93/2012. (VII. 27.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról és kinevezésérõl
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 223. § (3) bekezdésében, valamint
a Kttv. 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben, a nemzetgazdasági miniszter, illetve a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár elõterjesztésére megállapítom, hogy
dr. Fömötör Barna helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya a Kttv. 221. § (2) bekezdés a) pontja alapján
történõ áthelyezésére tekintettel a Nemzetgazdasági Minisztériumban
– 2012. július 14-ei hatállyal –
megszûnt, egyidejûleg
dr. Fömötör Barnát a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává
– 2012. július 15-ei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 94/2012. (VII. 27.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Hongkongi Különleges Közigazgatású
Területének Kormánya között Légiközlekedési Megállapodás módosításáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Hongkongi Különleges Közigazgatású
Területének Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás – különösen az európai közösségi joggal való összhang
biztosítását célzó – módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével ellássa;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követõen
a megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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.

