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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,

valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének

rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2012. (X. 19.) MNB rendelete

a „Szent-Györgyi Albert” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy Szent-Györgyi Albert 75 éve kapott Nobel-díjat – „Szent-Györgyi

Albert” megnevezéssel 3000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2012. október 26.

2. § (1) Az ovális alakú emlékérme 925 ezrelék ezüstbõl készült, súlya 12,5 gramm, átmérõje 30×25 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, alsó köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A középmezõben két

– elõtérben egy egész, háttérben egy félbevágott – paradicsompaprika ábrázolása látható. A paradicsompaprikák

ábrázolásától jobbra, három egymás alatti vízszintes sorban a „3000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint a „BP.”

verdejel és a „2012” verési évszám olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, alsó köriratban a „SZENT-GYÖRGYI ALBERT � 1937 NOBEL-DÍJ” felirat olvasható.

A középmezõben Szent-Györgyi Albert portréja látható. A portrétól jobbra, négy egymás alatti vízszintes sorban

a „„LÁTNI, AMIT”, a „MINDENKI LÁT”, az „ÉS GONDOLNI,”, az „AMIT MÉG SENKI” és a „NEM GONDOLT.”” felirat olvasható.

A portrétól jobbra, lent Vékony Fanni tervezõmûvész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét

a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérmébõl 7000 darab készíthetõ, amelybõl 5000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. § Ez a rendelet 2012. október 26-án lép hatályba.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 22/2012. (X. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet a 22/2012. (X. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 267/2012. (X. 19.) KE határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Csontos Ambrus

tûzoltó ezredest 2012. október 23-ai hatállyal tûzoltó dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2012. október 17.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. október 17.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/06206/2012.

A köztársasági elnök 268/2012. (X. 19.) KE határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Kesztyûs Rudolf

rendõr ezredest 2012. október 23-ai hatállyal rendõr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2012. október 17.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. október 17.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/06205/2012.
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A köztársasági elnök 269/2012. (X. 19.) KE határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Meichl Géza rendõr

ezredest 2012. október 23-ai hatállyal rendõr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2012. október 15.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. október 16.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/05927/2012.

A köztársasági elnök 270/2012. (X. 19.) KE határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Sándor Miklós

rendõr ezredest 2012. október 23-ai hatállyal rendõr dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2012. október 17.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. október 17.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/06204/2012.
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A Kormány 1457/2012. (X. 19.) Korm. határozata

a 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról

A Kormány a 2013. évi költségvetési hiánycél biztosítása érdekében a következõ határozatot hozza:

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy Magyarország vegye igénybe az egyes európai uniós tagállamok rendelkezésére álló, az európai

uniós támogatással megvalósuló projektek átmeneti társfinanszírozás-emelésére vonatkozó eszközt;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti eszköz

igénybevételérõl szóló kérelmet készítsék el és nyújtsák be az Európai Bizottság részére;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: az Európai Bizottsággal és a Nemzetközi Valutaalappal történt megállapodás megkötését

követõen azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont szerinti eszköz igénybevételébõl

eredõ hazai társfinanszírozási kötelezettség-csökkentést az operatív programok valamennyi prioritása esetében

érvényesítsék, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket a hazai keretösszeg-csökkentés végrehajtásához;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: az Európai Bizottsággal és a Nemzetközi Valutaalappal történt megállapodás megkötését

követõen azonnal

4. a) egyetért azzal, hogy a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó – a nemzeti köznevelésrõl szóló

2011. CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 65. §-ában, valamint 7. és 8. mellékletében

meghatározott – illetményemelési kötelezettségek 2013. szeptember 1-jével történõ hatálybalépésére csak

abban az esetben kerüljön sor, ha a 2013. évi makrogazdasági és költségvetési feltételek azt lehetõvé teszik;

b) felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy amennyiben a fenti feltétel nem teljesül, a köznevelési

törvényben a pedagógus életpálya modell 2014. január 1-jével történõ hatálybalépésének megfelelõ

módosításáról szóló elõterjesztést terjessze a Kormány elé;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. április 30.

5. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy tekintse át a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

III. törvényben, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szereplõ

pénzbeli ellátásokat, és terjessze a Kormány elé a törvénymódosítási javaslatról szóló elõterjesztést az egyes pénzbeli

ellátások összeszámítása és maximálása érdekében; a módosítás során az összeszámítás körébe tartozó ellátások és az

együttfolyósítási összeghatár úgy kerüljön megállapításra, hogy a Start-munkaprogram keretében elérhetõ

jövedelemnél ne legyen magasabb az érintett pénzbeli ellátások igénybe vehetõ együttes összege, illetve az ellátások

maximálása 2013-ra biztosítsa legalább 8 milliárd forint megtakarítás teljesülését;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. október 31.

6. felhívja az érintett minisztereket, hogy a közszolgálati tisztviselõk, közalkalmazottak, igazságügyi alkalmazottak,

ügyészségi alkalmazottak, a rendvédelmi és a honvédelmi szervek foglalkoztatottjai, valamint a költségvetési

szerveknél foglalkoztatott, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a szükséges szolgálati

idõ feltétel teljesülésekor és az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor az egyes jogállási törvényekben,

valamint a költségvetési törvényben a jogviszony kötelezõ megszûnésének, megszüntetésének jogszabályi alapjai

megteremtésérõl szóló elõterjesztést és a módosításokat terjesszék a Kormány elé;

Felelõs: közszolgálati tisztviselõk, igazságügyi alkalmazottak, ügyészségi alkalmazottak esetében, továbbá

minden érintett jogállási törvény egységes szabályozási elvek mentén történõ módosításáért: a

közigazgatási és igazságügyi miniszter a nemzetgazdasági miniszter bevonásával

közalkalmazottak esetében: a nemzetgazdasági miniszter az emberi erõforrások miniszterének

bevonásával

rendvédelmi szervek foglalkoztatottjai esetében: a belügyminiszter a nemzetgazdasági miniszter

bevonásával

24212 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 139. szám



honvédelmi szervek foglalkoztatottjai esetében: a honvédelmi miniszter a nemzetgazdasági

miniszter bevonásával

a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetében: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. október 31.

7. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Európai Bíróság elõtt a bírák megbízatásának

a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel való megszüntetésére vonatkozó ügyben folyamatban lévõ eljárás lezárultát

követõen vizsgálja meg az Európai Bíróság ítéletére figyelemmel a bírák és az ügyészek esetében annak lehetõségét,

hogy milyen ütemezésben valósítható meg a szükséges szolgálati idõ megszerzése és az irányadó öregségi

nyugdíjkorhatár betöltése esetén a jogviszony kötelezõ megszûnését elõíró szabályozás;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: az Európai Bíróság elõtt a bírák megbízatásának a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel való

megszüntetésére vonatkozó ügyben folyamatban lévõ eljárás lezárultát követõen azonnal

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozzon ki szabályozási javaslatot a jogviszony kötelezõ megszûnésének,

megszüntetésének 6. pontban foglalt általános szabálya alóli mentesség engedélyezésére úgy, hogy az engedélyezésre

az ágazatért felelõs miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, illetve a Kormány irányítása alá nem tartozó

fejezetek esetében a fejezetet irányító szerv vezetõje a nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetve legyen jogosult, és az

engedélyezésre a költségvetési törvényjavaslat összeállításának keretében kerüljön sor;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: 2012. október 31.

9. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a költségvetési szervekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban

állók tekintetében a korhatár elõtti ellátások, a szolgálati járandóság, valamint a nyugellátások vonatkozásában

terjesszen a Kormány elé olyan jogszabály-módosítási javaslatot, amely a költségvetési szervekkel munkavégzésre

irányuló jogviszonyban állóknál az érintett ellátások és az illetmény/munkabér együttes folyósítását tiltja meg;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. október 31.

10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elõ a pénzügyi tranzakciós illetékrõl szóló 2012. évi CXVI. törvény

módosítására vonatkozó azon javaslatot, mely szerint a pénzügyi tranzakciós illeték általános mértéke 2 ezrelék,

a készpénzfelvételt terhelõ pénzügyi tranzakciós illeték mértéke 3 ezrelék;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár pénzügyi tranzakciós illetékköteles nemzetgazdasági

számláinak, tranzakciói körének meghatározása érdekében készítse elõ a pénzügyi tranzakciós illetékrõl szóló 2012. évi CXVI.

törvény módosítására vonatkozó javaslatot; a módosítás során legyen figyelemmel arra, hogy a Magyar Államkincstártól

pénzügyi tranzakciós illeték vonatkozásában elvárt legalább 80 milliárd forint bevételi elõirányzat a 2013. évben teljesüljön;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elõ a munkavállalói nyugdíjjárulékra vonatkozó járulékfizetési

felsõ határ (járulékplafon) 2013. január 1-jével történõ megszüntetésével összefüggõ törvénymódosítási javaslatra

vonatkozó elõterjesztést;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

13. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elõ a fordított áfa sertéskereskedelemre történõ kiterjesztése

érdekében az Európai Bizottsághoz benyújtandó derogációs kérelmet;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

14. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg és készítse elõ a pénztárgépek állami adóhatósággal

történõ összekötésének megvalósításához, valamint az adóbeszedési hatékonyság további növeléséhez szükséges

javaslatokat;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal
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15. felhívja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pénztárgépek állami

adóhatósággal történõ összekötésére való felkészülés érdekében;

Felelõs: Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke

Határidõ: azonnal

16. egyetért azzal, hogy a pénzügyi intézmények különadójának szabályai – a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások

különadó-terhelését illetõen – 2013. január 1-jétõl ne változzanak;

17. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a helyi iparûzési adó alapjának védelme érdekében – olyan

jogszabály-módosításra vonatkozó javaslatot készítsen elõ, mely értelmében a helyi iparûzési adóalap számítása során

a nettó árbevételbõl csak a nettó árbevétel 80%-ában maximált eladott áruk beszerzési értéke és közvetített

szolgáltatás értéke vonható le;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

18. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elõ az építményadó tárgyi hatályának a közmûvezetékekkel való

kibõvítésére vonatkozó javaslatot;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

19. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elõ a béren kívüli juttatásokra az egyes meghatározott juttatásokkal

egyezõ személyi jövedelemadó- és egészségügyi hozzájárulás mérték bevezetésére vonatkozó javaslatot.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozata

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Piarista Rend Magyar Tartománya

hitelfelvételének kiváltására és beruházás befejezésére 1200,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri 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 XX. Emberi Erõforrások

Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

alcím, 8. A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI.

Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,

Felelõs: átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Felelõs: elszámolásért és a visszafizetési kötelezettség teljesítéséért:

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2012. december 15.

2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2013. és 2014. évi központi

költségvetés tervezése során gondoskodjanak a Piarista Rend Magyar Tartománya hitelfelvételének kiváltásához és

beruházás befejezéséhez szükséges évenkénti 1200,0 millió forint összegû támogatás Emberi Erõforrások

Minisztériuma fejezetben történõ biztosításáról.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a 2013. évi és a 2014. évi központi költségvetés tervezése során

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozathoz
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XI. Miniszterelnökség 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335806 8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 775,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 425,0

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -1 200,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335806 8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása 1 200,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 200,0 1 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány



A Kormány 1459/2012. (X. 19.) Korm. határozata

a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány megszüntetésérõl

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi

LXV. törvény 1. § (6) bekezdése, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû

intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges

intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 4.22. pontja alapján a következõket

határozza el:

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter az emberi erõforrások minisztere mint alapító

megbízásából a Fõvárosi Törvényszéknél kezdeményezze a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány

(a továbbiakban: Alapítvány) megszüntetését, tekintettel arra, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása,

feladatának további ellátása a Magyar Mûvészeti Akadémia útján hatékonyabban megvalósítható.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. május 31.

2. A Kormány felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával

biztosítsa, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2013. május 31.

3. A Korm. határozat 3.2. pontjában az „a nemzeti erõforrás miniszterrel” szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások

miniszterével” szöveg, 4. pontjában a „2011. december 31.” szövegrész helyébe a „2013. május 31.” szöveg,

5.2. pontjában az „a nemzeti erõforrás minisztert” szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások miniszterét” szöveg,

9.5. pontjában az „a nemzeti erõforrás minisztert” szövegrész helyébe az „az emberi erõforrások miniszterét” szöveg

lép.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Mûvészeti és

Szabadmûvelõdési Alapítvány megszüntetésérõl szóló 1457/2011. (XII. 22.) Korm. határozat.

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

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

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

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

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

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

honlapon érhetõ el.

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

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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