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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 1/2013. (I. 8.) KIM rendelete

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában az évenként

felvehetõ hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes

szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ felvétel különös feltételeirõl,

valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ felvételének, jogállásának

és tanulmányainak részletes szabályairól

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

44. § (2) bekezdés a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben

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

Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró rendészetért felelõs miniszterrel, valamint a honvédelemrõl

és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

eljáró honvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatásba felvehetõ

hallgatói létszám megállapítása

1. § A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) minden év június 30-ig felhívást tesz közzé honlapján

a kormánytisztviselõket vagy köztisztviselõket foglalkoztató szervek részére, hogy jelöljék meg beiskolázási igényeiket

a közigazgatási felsõoktatás szakjai tekintetében. A beiskolázási igényeket a tanévet megelõzõ év július 31-ig

elektronikus úton kell benyújtani a KIH részére a beiskolázandó személyek számának, továbbá a szak, a képzés szintje,

munkarendje és a finanszírozási forma megjelölésével. A KIH az igényeket szakok, a képzés szintje, munkarendje és

a finanszírozási forma szerint összesítve beiskolázási tervet készít, melyet augusztus 15-ig eljuttat az Egyetem részére.

2. § Az ágazat személyi utánpótlási igényei alapján

a) a rendészetért felelõs miniszter a rendészeti felsõoktatás és külön a nemzetbiztonsági felsõoktatás polgári

területe,

b) a honvédelemért felelõs miniszter a katonai felsõoktatás és külön a nemzetbiztonsági felsõoktatás katonai

területe

tekintetében beiskolázási tervet készít szak, szakirány képzés szintje, munkarendje és finanszírozási forma szerinti

bontásban, melyet augusztus 15-ig eljuttat az Egyetem részére.

3. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az 1. és 2. § szerinti beiskolázási terveket közös javaslatba

foglalja. A javaslatban a tervezett létszámot képzési áganként és a finanszírozás módja szerinti bontásban kell

megjeleníteni. A javaslatot az Egyetem minden év augusztus 31-ig megküldi a felügyeletet gyakorló miniszterek

számára.

4. § A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági képzési területen képzés folytatására jogosult felsõoktatási

intézmények – az Egyetem kivételével – minden év július 31-ig juttatják el a felügyeletet gyakorló miniszter számára

a képzés indítására vonatkozó szándékot és a tervezett létszámot tartalmazó kérelmüket szak, képzés szintje,

munkarendje és finanszírozási forma szerinti bontásban.

5. § A felügyeletet gyakorló miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai

felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKEtv.) 41. § (2) bekezdése szerinti

kormányhatározatban meghatározott létszám, valamint a 4. §-ban meghatározottak szerint beérkezett kérelmek
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alapján az általa felügyelt felsõoktatás vonatkozásában szeptember 30-ig meghatározza a hallgatói létszámok

intézményenkénti és – az Egyetem kivételével – szakonkénti elosztását, megjelölve a képzés szintjét, munkarendjét

és a finanszírozási formát. Az Oktatási Hivatalt, és az érintett intézményeket a felügyeletet gyakorló miniszter

október 10-ig értesíti a felvehetõ hallgatói létszám megosztásáról.

6. § A felügyeletet gyakorló miniszter az 5. § szerinti döntését az államnak a közigazgatási, rendészeti, katonai és

nemzetbiztonsági szakterületen elõre látható szakemberigénye figyelembevételével alkotja meg.

2. Az Egyetem rendészeti képzést folytató karára történõ felvétel különös feltételei

7. § (1) Az Egyetem rendészeti képzést folytató karára történõ felvétel – az NKEtv.-ben meghatározottakon kívüli – különös

feltétele:

a) a magyarországi lakóhely,

b) nyilatkozat, melyben a jelentkezõ hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányok megkezdéséhez szükséges

kifogástalan életvitelre vonatkozó ellenõrzést az illetékes szervek elvégezzék.

(2) Nappali munkarendben folyó alapképzés esetén további feltétel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének

vállalása a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó

fegyveres szervnél (a továbbiakban: fegyveres szerv), a biztonsági és a migrációs szakirány kivételével.

(3) A rendészeti igazgatás és a bûnügyi igazgatás szak levelezõ munkarendben folyó alapképzései esetén további feltétel

a fegyveres szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony, a biztonsági, és a migrációs szakirány kivételével.

8. § (1) A rendõrség hivatásos állományú tagja vonatkozásában bûnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó,

igazgatásrendészeti, határrendészeti, közlekedésrendészeti, illetve közrendvédelmi szakirány nappali munkarendben

folyó alapképzésre történõ jelentkezés feltétele a rendõri, határõri szakképesítés megszerzését követõ, legalább

három éves szakmai gyakorlat megléte és a beiskolázási jogkörrel rendelkezõ elöljáró támogató nyilatkozata.

(2) A bûnügyi hírszerzõ szakirányra csak a fegyveres szervek hivatásos állományában bûnügyi területen legalább három

éve dolgozó jelentkezhet. A jelentkezõnek rendelkeznie kell „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéssel, valamint az

állományilletékes parancsnok által kiadott támogató nyilatkozattal.

(3) Büntetés-végrehajtási szakirány nappali munkarendben folyó alapképzésre csak a büntetés-végrehajtás hivatásos

állományában már legalább három éve szolgálatot teljesítõ jelentkezhet. A jelentkezõnek a büntetés-végrehajtás

országos parancsnoka által kiadott támogató nyilatkozattal, továbbá alap-, vagy középfokú büntetés-végrehajtási

szaktanfolyami vizsgával, vagy a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített

hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekrõl szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet

(a továbbiakban: BM rendelet) 2. melléklet II. cím „Megjegyzés” alcímében felsorolt bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.

(4) A katasztrófavédelem szak tûzvédelmi és mentésirányítási szakirány nappali munkarendben folyó alapképzésre csak

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományában legalább három éve szolgálatot teljesítõ jelentkezhet.

A jelentkezés további feltétele, hogy a jelentkezõ rendelkezik tûzoltó szakképesítéssel, továbbá az állományilletékes

parancsnok által kiadott támogató nyilatkozattal.

9. § (1) Biztonsági szakirány levelezõ munkarendben folyó alapképzésre csak biztonsági õri vagy azzal egyenértékû Országos

Képzési Jegyzék szerinti szakképesítéssel rendelkezõ jelentkezhet.

(2) Bûnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint

közrendvédelmi szakirány levelezõ munkarendben folyó alapképzésre történõ jelentkezés feltétele a rendõrséggel

fennálló hivatásos szolgálati viszony, rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy rendészeti szakirányú képesítés,

továbbá legalább három éves szakmai gyakorlat.

(3) Büntetés-végrehajtási szakirány levelezõ munkarendben folyó alapképzésre csak a büntetés-végrehajtás

állományában már legalább három éve szolgálatot teljesítõ jelentkezhet. A jelentkezõnek alap- vagy középfokú

büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsgával, vagy a BM rendelet 2. melléklet II. cím „Megjegyzés” alcímében

felsorolt bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.

(4) Vám- és jövedéki igazgatási szakirány levelezõ munkarendben folyó alapképzésre az a NAV hivatásos állományában

legalább két éve szolgálatot teljesítõ jelentkezhet, aki rendelkezik alapfokú szaktanfolyami, vagy az 1999–2007. között

szerzett vám- és pénzügyõri szaktanfolyami végzettséggel, továbbá tanulmányai folytatása érdekében vállalja, hogy

tanulmányi szerzõdést köt a NAV-val és rendelkezik vezetõi támogató javaslattal.
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(5) Pénzügyi nyomozó szakirány levelezõ munkarendben folyó alapképzésre az NAV hivatásos állományában legalább

két éve szolgálatot teljesítõ jelentkezhet, aki szolgálati ideje legalább felét nyomozati szakterületen töltötte el, és

rendelkezik alapfokú szaktanfolyami, vagy az 1999–2007. között szerzett vám- és pénzügyõri szaktanfolyami

végzettséggel, továbbá tanulmányai folytatása érdekében vállalja, hogy tanulmányi szerzõdést köt a NAV-val és

rendelkezik vezetõi támogató javaslattal.

(6) Migrációs szakirány levelezõ munkarendben folyó alapképzésre jelentkezés feltétele a közigazgatási szervnél legalább

egy éve fennálló közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszony vagy migrációs ügyintézõ Országos Képzési

Jegyzék szerinti szakképesítés.

(7) A katasztrófavédelem szak tûzvédelmi és mentésirányítási szakirány levelezõ munkarendben folyó képzésre

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományának tagja, valamint az önkormányzati és létesítményi

tûzoltóságok és az önkéntes tûzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagja jelentkezhet. A jelentkezés feltétele,

hogy a jelentkezõ rendelkezik tûzoltó szakképesítéssel és legalább három éves szakmai gyakorlattal.

(8) A katasztrófavédelem szak katasztrófavédelmi mûveleti és iparbiztonsági szakirány levelezõ munkarendben folyó

közszolgálati ösztöndíjas képzéseire csak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományából lehet jelentkezni.

10. § Rendészeti vezetõ mesterképzés esetén a jelentkezés feltétele fegyveres szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony

és a jelentkezéshez szükséges felsõfokú végzettség megszerzését követõ, legalább két éves, fegyveres szervnél

szerzett szakmai gyakorlat.

3. Az Egyetem katonai képzést folytató karára történõ felvétel különös feltételei

11. § (1) A katonai vezetõi alapképzési szak nappali munkarendû, államilag támogatott képzésére a jelentkezési feltétel az

angol nyelvbõl tett államilag elismert vagy azzal egyenértékû B2 szintû (korábban középfokú) komplex (korábban

C típusú) nyelvvizsga. A szakra csak egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálati „megfelelt” eredménnyel

lehet felvételt nyerni. A szemüveg (kontaktlencse) viselése, valamint a „korlátozottan alkalmas” minõsítés kizáró ok.

(2) A katonai üzemeltetõi és katonai logisztikai alapképzési szak nappali munkarendû, államilag támogatott képzésére

jelentkezési feltétel az angol nyelvbõl tett államilag elismert vagy azzal egyenértékû B2 szintû (korábban középfokú)

komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, és alkalmassági vizsga.

(3) A katonai vezetõi, katonai üzemeltetõi, katonai mûveleti logisztikai mesterképzési szak nappali munkarendjére az

állomány azon tagja jelentkezhet, aki egyetemi végzettséghez kötött beosztásba tervezett, és a rendfokozatának

megfelelõ elõmeneteli bizottság rangsorolta, rendelkezik a munkáltatói jogkört gyakorló elõzetes engedélyével,

továbbá angol nyelvbõl középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert vagy azzal egyenértékû

nyelvvizsgával, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkezik.

(4) Az Egyetem a honvédtiszti alapképzésre jelentkezõvel az alkalmassági vizsgálat részeként pályaalkalmassági

orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételizõ pálya iránti elkötelezettségét.

12. § Nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szakra – katonai vagy polgári nemzetbiztonsági területre – csak a polgári

vagy katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a titkos információgyûjtésre törvényben felhatalmazott

szervezetek állományába tartozó olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkezõ elöljáró vagy

vezetõ az elõmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki kockázatot nem tartalmazó érvényes „C” típusú

nemzetbiztonsági ellenõrzéssel rendelkezik.

4. Az Egyetem közigazgatási képzést folytató karára történõ felvétel különös feltételei

13. § A részidõs (levelezõ munkarendû) közszolgálati ösztöndíjas igazgatásszervezõ képzésre a Kormányablakkal

összefüggõ feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.)

Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanfolyamot megkezdett hallgatók jelentkezhetnek.

A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány megléte, és

a kormánytisztviselõi vagy köztisztviselõi jogviszony fennállása.
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5. A külföldi hallgatók Egyetemre történõ felvételének, jogállásának és tanulmányainak szabályai

14. § Külföldi hallgató honvédtiszti alap- és mesterképzésben kizárólag az érintett ország védelmi minisztériumával kötött

megállapodás alapján vehet részt.

15. § (1) A külföldi hallgatók honvédtiszti alap- és mesterképzésre történõ beiskolázási feltételeit az Egyetem állítja össze,

amely tartalmazza

a) a jelölhetõ szakokat,

b) a szakonként felvehetõ hallgatók létszámát,

c) a képzés nyelvét,

d) a felvétel követelményeit,

e) a megszerezhetõ képesítést és annak követelményeit, valamint

f) a finanszírozási formát.

(2) A beiskolázás feltételeit a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) katonai diplomáciai kapcsolatok útján küldi

meg az érdeklõdõ országok védelmi minisztériumainak.

16. § A HM a képzésre igényt tartó fél védelmi minisztériumával megállapodik a honvédtiszti képzéssel kapcsolatos

kérdésekben, így különösen

a) a beiskolázás feltételeirõl,

b) a szállás, étkezés, egészségügyi ellátás rendjérõl,

c) a felek kártérítési kötelezettségeirõl,

d) a képzési költségekrõl,

e) a fizetendõ tandíjról,

f) a minõsített adat védelmérõl,

g) a tanulmányok megszakításáról, a tanulmányi idõszak (szemeszter) megismétlésérõl,

h) egyéb, a külföldi hallgató részére nyújtandó járandóságokról,

i) a fegyelmi eljárásnál követendõ szabályokról, valamint

j) a megszerzett oklevél elismerésének, illetve honosításának módjáról, figyelembe véve az érvényes két- és

többoldalú megállapodásokat.

17. § A honvédtiszti alap- és mesterképzésben részt vevõ külföldi hallgató hallgatói jogviszonya a beiratkozás napjával

kezdõdik és az oklevél (illetve bizonyítvány) átadásának vagy a tanulmányai végleges megszakításának napjával

szûnik meg.

18. § A HM tájékoztatja a küldõ védelmi minisztériumot arról, hogy a Magyarországon honvédtiszti alap- és

mesterképzésben részt vevõ külföldi állampolgárok a magyar joghatóság alá tartoznak, valamint ismertetést nyújt

a vonatkozó jogszabályokról és idegenrendészeti elõírásokról.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

20. § E rendelet 1–6. §-át a 2013/2014-es tanév létszámainak megállapítása tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni,

hogy az Egyetem és a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági képzési területen képzés folytatására

jogosult felsõoktatási intézmények gondoskodnak arról, hogy a 4. § szerinti kérelmük 2013. január 16-ig eljusson

a felügyeletet gyakorló miniszter részére. A felügyeletet gyakorló miniszter az 5. § szerinti döntést 2013. január 23-ig

hozza meg és errõl az Oktatási Hivatalt 2013. január 25-ig értesíti.

21. § Hatályát veszti a Rendõrtiszti Fõiskolára évente felvehetõ hallgatók számáról és a felvétel különös feltételeirõl szóló

5/1997. (I. 31.) BM rendelet.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 1/2013. (I. 8.) NGM rendelete

a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §

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

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §-ában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre és hatálya

1. § (1) E rendelet szabályait kell alkalmazni:

a) a Nemzetgazdasági Minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium), valamint a nemzetgazdasági miniszter

(a továbbiakban: miniszter) irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervekkel (a továbbiakban: önálló szervek)

foglalkoztatási jogviszonyban állók,

b) a minisztériumi szervek munkáját támogató magyar és külföldi személyek, szervezetek, közösségek,

c) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során példamutató, kimagasló tevékenységet

végzõ, vagy kiemelkedõ teljesítményt nyújtó, vagy eredményeket elérõ természetes személyek, jogi személyek

és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek

tevékenységének elismerésére.

(2) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Kitüntetési Bizottság tagjaira,

b) a díjak és elismerések adományozására javaslatot tevõ személyekre, valamint

c) a jelöltekre és jutalmazottakra.

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a minisztérium szerveitõl nyugdíjba vonult személyek elismerésére is.

2. Az elismerések fajtái

2. § (1) A miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó területeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése

céljából a 3. §-ban meghatározott díjat és szakmai elismeréseket alapítja.

(2) Elismerés magyar és külföldi állampolgár, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek és

kutatómûhelyek részére, valamint posztumusz is adományozható.

3. § (1) A gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, vagy életmû elismeréséért Magyar Gazdaságért

Díj adományozható március 15-e és október 23-a alkalmából. Az évente adományozható díjak száma: 20 db.

(2) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó területen eredményes, példamutató tevékenységet végzett személy

szakmai elismerése céljából Miniszteri Elismerõ Oklevél adományozható a március 15-ei, az október 23-ai nemzeti

ünnep, és a Közszolgálati Tisztviselõk Napja alkalmából. Az évente adományozható elismerések száma: 120 db.

(3) Az ipar, a szabványosítás, a mérésügy, a minõségügy, vagy a mûszaki biztonsági és piacfelügyelet érdekében végzett

kimagasló tevékenység, vagy életmû elismeréséért Eötvös Loránd Elismerõ Oklevél adományozható a „Magyar

Mûszaki Értelmiség napja” (május 10.) alkalmából. Az évente adományozható elismerések száma: 10 db.

(4) A kereskedelem érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, vagy életmû elismeréséért Klauzál Gábor

Elismerõ Oklevél adományozható „Az Európai Kereskedelem napja” (november 5.) alkalmából. Az évente

adományozható elismerések száma: 10 db.

(5) Heller Farkas Elismerõ Oklevél adományozható a közgazdaság, vagy a pénzügyek tudományos megalapozásában,

oktatásban, hazai és nemzetközi viszonylatban kifejtett kiemelkedõ tevékenység elismerésére augusztus 20-án.

Az évente adományozható elismerések száma: 5 db.

(6) Pro Turismo Elismerõ Oklevél adományozható a Turisztikai Világnap (szeptember 27.) alkalmából a turisztikai

tevékenység irányításában, tervezésében, szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok terén végzett

kiemelkedõ tevékenység elismeréseként. Az évente adományozható elismerések száma: 12 db.

(7) Munkaügyért Elismerõ Oklevél adományozható a Munka ünnepe (május 1.) alkalmából a foglalkoztatás- és bérpolitika

kidolgozása, a munkaügyi kapcsolatok alakítása, a munkahelyi béke megõrzése, az érdekegyeztetés eredményessége,

a szakértõi tevékenység eredményes kialakítása és mûködtetése, a munkaügyek nemzetközi kapcsolatainak ápolása,

az álláskeresõk elhelyezkedésének elõsegítése, a szakképzés és felnõttképzés, a munkavédelem, vagy a munkaügyi

igazgatás érdekében kifejtett eredményes tevékenységért. Az évente adományozható elismerések száma: 26 db.
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(8) Fogyasztóvédelemért Elismerõ Oklevél adományozható a Fogyasztóvédelmi Világnap (március 15.) alkalmából

a fogyasztóvédelem és a piacfelügyelet területén elért kiemelkedõ eredményekért. Az évente adományozható

elismerések száma: 4 db.

(9) A Kárpát-medencei Térség gazdasági fejlesztésében, a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok elmélyítésében

kiemelkedõ eredményt felmutató természetes személyek, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, kutatómûhelyek

tevékenységének elismerésére a miniszter Kárpát-medence Gazdaságáért Elismerõ Oklevelet adományozhat.

Az elismerés Wekerle Sándor születésnapja (november 15.) alkalmából kerül átadásra, évente 3 fõ részesülhet

elismerésben.

4. § (1) A Magyar Gazdaságért Díjjal érem, továbbá oklevél és jutalom jár, amelyet a minisztérium biztosít a költségvetésébõl.

(2) A Magyar Gazdaságért Díjjal járó pénzjutalom összege a mindenkori kormánytisztviselõi illetményalap 10-szerese.

Az érem ezüstbõl készül, átmérõje 42,5 mm, vastagsága 3 mm. Elõlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta

aláírása, felette a „Gróf Széchenyi István” felirat, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható. Hátoldalán a Lánchíd,

alatta a Széchenyi család címere és jelmondata, valamint a Hitel címû mûbõl származó idézet helyezkedik el, amelyet

„A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER” felirat és babérkoszorú vesz körül.

3. A díj és az elismerések adományozásának rendje

5. § A 3. §-ban meghatározott elismerések adományozására bárki javaslatot tehet.

6. § (1) Az elismerés adományozására vonatkozó – a jelölt nevét, címét, valamint a díj vagy az elismerés odaítélését

megalapozó eredményeket és részletes szakmai indokolást tartalmazó – javaslatot a díj vagy elismerés

adományozásának idõpontja elõtt legalább 45 nappal a miniszternek címezve – az 1. melléklet szerinti –

nyomtatványon kell benyújtani a minisztériumhoz.

(2) A 3. §-ban meghatározott elismerések adományozására vonatkozó javaslatokat a Kitüntetési Bizottság rangsorolja.

A Kitüntetési Bizottság elnöke a minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelõs államtitkára, tagjai:

a) a miniszter által delegált személy,

b) a minisztérium személyügyekért felelõs szervezeti egységének képviselõje,

c) a minisztérium költségvetéséért felelõs szervezeti egységének képviselõje,

d) az adott elismerés alapján a felelõsségi köre szerint érintett államtitkár képviselõje, az egyes elismerések

tekintetében változó módon –, valamint

e) a miniszter felkérése alapján, a Magyar Gazdaságért Díjra vonatkozó javaslat tárgyalása során, a Nemzeti

Gazdasági és Társadalmi Tanács gazdasági képviselõi oldala által jelölt 2 személy.

(3) A Kitüntetési Bizottság elõterjesztést készít a díj vagy az elismerés adományozására a miniszternek, aki dönt a díj vagy

az elismerés adományozásáról.

7. § A díj vagy az elismerés adományozásához szükséges a jelölt elõzetes hozzájárulása az elismeréssel összefüggõ,

a 11. § szerinti személyes adatai közzétételéhez.

8. § A díjat és az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott politikai, illetve szakmai

vezetõ adja át.

9. § Az elismerést ugyanaz a személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg, újabb díj vagy elismerés

adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet

a korábban adományozott díj elnyerését követõen ért el.

10. § A posztumusz elismerés átvételére a Kitüntetési Bizottság javaslatában megjelölt hozzátartozó jogosult.

11. § (1) Nem adományozható díj vagy elismerés olyan személynek, aki jogerõs fegyelmi büntetés, vagy jogerõs büntetõ ítélet

hatálya alatt áll. E kizáró feltételek fennállására nézve a díjra vagy elismerésre jelölt személy nyilatkozatot tesz.

(2) Méltatlanná válik a díjra vagy elismerésre, akit a bíróság jogerõs ítélettel a közügyektõl, vagy – ha a díjat vagy az

elismerést foglalkozással összefüggõ tevékenységért adományozta a miniszter – attól a foglalkozástól eltiltott.

A méltatlanná vált személytõl a miniszter az elismerést visszavonja.
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(3) A díj és az elismerés adományozásáról és visszavonásáról szóló egyedi határozatot – amely tartalmazza

a megadományozott nevét, munkahelyét és beosztását, az elismerés megnevezését, valamint az elismerés

adományozásának indokát, valamint az elismerés esetleges visszavonásának tényét, indokát és idõpontját –

a minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

(4) Az elismerések adományozásáról és visszavonásáról a minisztérium nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a megadományozott nevét, munkahelyét és beosztását, az adományozott elismerés fajtáját és az átadás idõpontját,

valamint a visszavonás indokát.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

13. § (1) Hatályát veszti a pénzügyi szakmai tevékenység elismerésérõl szóló 4/1992. (III. 18.) PM rendelet.

(2) Hatályát veszti a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 21/2008. (X. 22.)

NFGM rendelet

a) 2. § (1)–(3) bekezdése,

b) 3. § (2)–(5) bekezdése,

c) 4. §

ca) (1) bekezdésében az „(1)-” szövegrész,

cb) (3) bekezdése,

d) 7. § (3) és (4) bekezdése,

e) 1. melléklet 1–3. pontja.

(3) Hatályát veszti a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekrõl szóló 10/2008. (VI. 28.)

SZMM rendelet

a) 4. § h) és i) pontja,

b) 5/A. §-a,

c) 10. § b) pontja,

d) 12. § (2) bekezdése.

(4) Hatályát veszti az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekrõl, az elismerésben részesíthetõk

körérõl, valamint az elismerésben részesítés feltételeirõl és rendjérõl szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés e) pont eb) és ed) alpontja,

b) 22. §-a,

c) 36. §-a,

d) 14. melléklete.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 4. szám



1. melléklet az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelethez

Javaslat elismerés/díj adományozására

A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet alapján a javasolt

díj vagy elismerés megnevezése:

A díj vagy az elismerés adományozására javasolt neve: ..........................................................................................................................

Születési helye: ........................................................................................................................................................................................................

Születési ideje (év, hó, nap): ...............................................................................................................................................................................

Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................

Iskolai végzettsége: ...............................................................................................................................................................................................

Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével, nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):

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

Munkaköre vagy beosztása: ...............................................................................................................................................................................

Kormánytisztviselõ/köztisztviselõ esetén besorolása: ..............................................................................................................................

Lakcíme: .....................................................................................................................................................................................................................

Értesítési telefonszáma: .......................................................................................................................................................................................

A jelölt korábban kapott kitüntetései (állami és miniszteri kitüntetés): ............................................................................................

A kitüntetés átadásának javasolt idõpontja/alkalma: ...............................................................................................................................

A javaslat indoklása (3–5 mondatban):

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

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

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

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

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

Dátum: ..................................................

Javaslattevõ neve: ..................................................................................................

Javaslattevõ munkahelye: ..................................................................................

Javaslattevõ aláírása: ............................................................................................
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 1/2013. (I. 8.) KE határozata

bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §

(2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Andor Magdolnát 2013. január 1. napjától

határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. december 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07712-1/2012.

A köztársasági elnök 2/2013. (I. 8.) KE határozata

bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §

(2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bakucz László Ferencet 2013. január 1. napjától

határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. december 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07712-2/2012.
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A köztársasági elnök 3/2013. (I. 8.) KE határozata

bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §

(2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Dékány Juditot 2013. január 1. napjától

határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. december 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07712-3/2012.

A köztársasági elnök 4/2013. (I. 8.) KE határozata

bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §

(2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Diós Erzsébetet 2013. január 1. napjától

határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. december 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07712-4/2012.

A köztársasági elnök 5/2013. (I. 8.) KE határozata

bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §

(2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ecsédi Hajnalkát 2013. január 1. napjától

határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. december 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07712-5/2012.
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A köztársasági elnök 6/2013. (I. 8.) KE határozata

bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §

(2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Horváth Károlynét 2013. január 1. napjától

határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. december 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07712-6/2012.

A köztársasági elnök 7/2013. (I. 8.) KE határozata

bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §

(2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kissné dr. Koch Ágnest 2013. január 1. napjától

határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. december 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07795-1/2012.

A köztársasági elnök 8/2013. (I. 8.) KE határozata

bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §

(2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Patassyné dr. Dualszky Katalint 2013. január 1.

napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. december 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07712-7/2012.
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A köztársasági elnök 9/2013. (I. 8.) KE határozata

bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §

(2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Simon Margitot 2013. január 1. napjától

határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. december 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07712-8/2012.

A köztársasági elnök 10/2013. (I. 8.) KE határozata

bírói kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. §

(2) és (4) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Takács Lászlót 2013. január 1. napjától

határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2012. december 20.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07795-2/2012.
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A köztársasági elnök 11/2013. (I. 8.) KE határozata

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter elõterjesztésére – hozzájárulok U Zaw Tun rendkívüli és

meghatalmazott nagykövetnek a Mianmari Unió Köztársasága magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történõ

kinevezéséhez, belgrádi székhellyel.

Budapest, 2012. december 13.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, december 18.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/07639/2012.

A köztársasági elnök 12/2013. (I. 8.) KE határozata

rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdése

alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára – a Nyugat-magyarországi Egyetemen dr. Faragó Sándor egyetemi tanárt

2013. január 1-jétõl 2017. december 31-éig terjedõ idõtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.

Budapest, 2012. december 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. december 20.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/07263/2012.
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A köztársasági elnök 13/2013. (I. 8.) KE határozata

Balatonakarattya községgé nyilvánításáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 94. § b) pontja alapján

– a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára – Balatonkenese város Balatonakarattya településrészét Balatonakarattya néven

községgé nyilvánítom. Balatonakarattya községgé nyilvánítása nem érinti Balatonkenese város városi címét.

A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 4. § (3) bekezdése alapján ez a határozat a kihirdetését követõ

önkormányzati általános választás napján lép hatályba.

Budapest, 2012. december 21.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, december 28.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

KEH ügyszám: XI-1/06219/2012.
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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 2–4.

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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