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III. Kormányrendeletek

A Kormány 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelete
a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének
részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. § (1) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló

278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és

az R. 3. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A bányavállalkozó a szénipari szerkezetátalakítási támogatás keretében

a) a széntermelõ egységekben indokolt folyó termelési veszteségek alapján számított, a 2010/787/EU tanácsi

határozat 3. cikke szerinti üzembezárási támogatásra (a továbbiakban: üzembezárási támogatás) és

b) a széntermelõ egységek bezárásából származó, a folyó termeléshez nem kapcsolódó költségek és bevételek

különbözete alapján számított, a 2010/787/EU tanácsi határozat 4. cikke szerinti rendkívüli költségek fedezésére

nyújtott támogatásra (a továbbiakban: rendkívüli támogatás)

jogosult.

(1a) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértékérõl a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslata

alapján az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) határozatban dönt.”

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és az R. 3. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti veszteséget a széntermelõ egység indokolt ráfordításainak, valamint a

széntermelõ egység vonatkozásában – az erõmûvi egység tárgyévi széntermelésen alapuló villamos energia-

és hõtermelésébõl származó indokolt bevételének az erõmûvi egység és a széntermelõ egység ráfordításainak

arányában – megállapított árbevétel különbözete adja.

(2a) Az erõmûvi egység tárgyévi széntermelésén alapuló villamos energia- és hõtermelésbõl származó indokolt

bevétel az erõmûvi egység ténylegesen elért árbevétele és a piaci körülmények között elérhetõ árbevétel közül

a nagyobbik érték. A piaci körülmények között elérhetõ árbevétel számszerûsítésénél a Hivatal az értékesítés idõszakát

és az értékesített termékek jellegzetességeit is figyelembe veszi.”

2. § Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kérelemben meg kell jelölni

a) az érvényesíteni kívánt igény jogcímét és mértékét, és

b) üzembezárási támogatás esetében

ba) az erõmûvi egység tárgyévi széntermelésen alapuló villamos energia- és hõtermelésébõl származó bevételének az

erõmûvi egység és a széntermelõ egység ráfordításainak arányában történõ felosztása alapján számított széntermelõ

egység árbevételét,

bb) a széntermelõ egység ráfordításait,

bc) az erõmûvi egység tárgyévi széntermelésen alapuló villamos energia- és hõtermelésébõl származó bevételének az

erõmûvi egység és a széntermelõ egység ráfordításainak arányában történõ felosztása alapján számított erõmûvi

egység árbevételét, és

bd) az erõmûvi egység ráfordításait.

(3) A Hivatal a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra vonatkozó kérelmet megvizsgálja, és a tárgyévet követõ év

április 30. napjáig javaslatot készít a miniszter részére a tárgyévhez kapcsolódó szénipari szerkezetátalakítási

támogatás indokolt mértékére vonatkozóan. A Hivatal ezzel egyidejûleg a bányavállalkozót rendkívüli támogatás

esetében tájékoztatja az általa támogatásra nem javasolt költségelemekrõl, üzembezárási támogatás esetében

az indokolt folyó termelési veszteség megállapításának részleteirõl.”

872 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 12. szám



3. § Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A miniszter a tárgyév során a bányavállalkozó kérelme alapján a Hivatal javaslatára az éves összeg terhére

a) üzembezárási támogatás esetében elõleg kifizetésérõl,

b) rendkívüli támogatás esetében – tényadatokon alapuló utólagos elszámolás alapján – részlet (a továbbiakban:

részlet) kifizetésérõl

dönthet.

(2) A bányavállalkozó (1) bekezdés szerinti elõleg vagy részlet kifizetésére irányuló kérelmet évente összesen

legfeljebb hat alkalommal nyújthat be a Hivatalhoz. A kérelemhez mellékelni kell

a) elõleg fizetésére irányuló kérelem esetében

aa) külön-külön az erõmûvi egységben és a széntermelõ egységben ténylegesen felmerült vagy tervezetten felmerülõ

ráfordításokra és bevételekre, valamint

ab) az erõmûvi egység tárgyévi széntermelésén alapuló villamos energia- és hõtermelésébõl származó bevételének

az erõmûvi egység és a széntermelõ egység ráfordításainak arányában történõ felosztása alapján számított,

az erõmûvi egységre és a széntermelõ egységre vonatkozó árbevételi adatokat,

b) részlet fizetésére irányuló kérelem esetében a széntermelõ egységek bezárásából származó, a folyó termeléshez

nem kapcsolódó, ténylegesen felmerült költségekre és bevételekre vonatkozó adatokat és a kapcsolódó számlákat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elõleg és részlet összege nem haladhatja meg a szénipari szerkezetátalakítási támogatás

céljára elkülönített számlán rendelkezésre álló összeget.”

4. § Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és az R. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12. § (1) A Hivatal e rendeletnek a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének

részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2011. (X. 12.) Korm. rendelettel

(a továbbiakban: Módosító Korm. rendelet) megállapított 5. § (1) bekezdése szerinti javaslatát a miniszter részére

a 2013. tárgyév vonatkozásában a Módosító Korm. rendelet hatálybalépését követõ 30. napig teszi meg.

(2) A bányavállalkozó e rendeletnek a Módosító Korm. rendelettel megállapított 5. § (2) bekezdése szerinti

kötelezettségének a 2013. tárgyév vonatkozásában a Módosító Korm. rendelet hatálybalépését követõ 15. napig tesz

eleget.

12/A. § (1) A bányavállalkozó e rendeletnek a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és

kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 13/2013. (I. 25.)

Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 7. § (1) bekezdése szerinti támogatás iránti kérelmét

a 2011. tárgyévre vonatkozóan a Mód. rendelettel megállapított 7. § (1) bekezdésének hatálybalépését követõ

15. napig nyújtja be a Hivatalhoz.

(2) A Hivatal e rendeletnek a Mód. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdése szerinti javaslatát a 2011. tárgyévre

vonatkozóan a Mód. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdésének hatálybalépését követõ 45. napig készíti el és

terjeszti elõ a miniszter részére.

(3) A miniszter e rendeletnek a Mód. rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdése szerinti határozatát a 2011. tárgyévre

vonatkozóan a Mód. rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdésének hatálybalépését követõ 75. napig hozza meg.

(4) A Hivatal a 10/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a 2011–2013. tárgyévek

vonatkozásában 2013. március 15. napjáig teljesíti.”

5. § Az R.

a) 7. § (1) bekezdésében a „január 20.” szövegrész helyébe a „március 31.”, és

b) 7. § (4) bekezdésében a „február 28.” szövegrész helyébe a „május 25.”

szöveg lép.

6. § Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. § Nem lép hatályba a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól

szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2011. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Módosító Korm. rendelet) 1. § (1)–(3) bekezdése, 3. §-a, 6. §-a, 8. § (2) bekezdése, 10. §-a és 1. melléklete.
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8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. § és az 1. melléklet a Módosító Korm. rendelet hatálybalépéséhez szükséges európai bizottsági jóváhagyó

határozat meghozatalát követõ 15. napon lép hatályba.

(3) Ez a rendelet a Módosító Korm. rendelet hatálybalépéséhez szükséges európai bizottsági jóváhagyó határozat

meghozatalát követõ 16. napon hatályát veszti.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti európai bizottsági határozat meghozatalának naptári napját – annak ismertté válását

követõen haladéktalanul – az energiapolitikáért felelõs miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával

állapítja meg.

9. § (1) A 4. § a versenyképtelen szénbányák bezárását elõsegítõ állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU

tanácsi határozat 7. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet a versenyképtelen szénbányák bezárását elõsegítõ állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i

2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelethez

„Melléklet a 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelethez

1. Az üzembezárási támogatás tárgyévenként megállapítható maximális összege

A B

1. Tárgyév Az üzembezárási támogatás maximális összege (forint)

2. 2011. 6 462 992 991

3. 2012. 6 493 176 924

4. 2013. 4 847 244 743

5. 2014. 4 847 244 743

6. 2015. 0

7. 2016. 0

8. 2017. 0

9. 2018. 0

10. 2011–2018. összesen 22 650 659 401

2. A rendkívüli támogatás maximális összege

A B

1. Tárgyév A rendkívüli támogatás maximális összege (forint)

2. 2011–2018. összesen 19 596 755 605

”
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A Kormány 14/2013. (I. 25.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

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

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. §-a a következõ

(6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Ha a helyi önkormányzatnál nincs a (6) bekezdés alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy,

a képviselõ-testület a polgármester és az általa kijelölt személy átmeneti vagy tartós akadályoztatása idejére egyedi

határozatában az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a helyi önkormányzat kiadási

elõirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 1/2013. (I. 25.) BM rendelete
a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztetõ jelzést adó készülék felszereléséhez)

„b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tûzoltóság, a Rendõrség közrendvédelmi,

közlekedésrendészeti, valamint határrendészeti szolgálatának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített

(vonuló), továbbá a büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak szállítására kialakított és ezen szállító jármûvek

felvezetésére és kísérésére rendszeresített gépjármûveire,

c) a Rendõrség és az Országgyûlési Õrség jogszabályban meghatározott védett személyek szállítására, valamint

a terrorizmust elhárító szerv mûveleti tevékenység végzésére rendszeresített gépjármûveire,”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Megkülönböztetõ jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívül sürgõsségi vér és szervtranszplantációs szállítást,

a sürgõsségi betegellátást végzõ szervek,

b) a közmûvek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végzõ szervek,

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

d) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja alá nem tartozó, a Rendõrség,

e) a nemzetbiztonsági szolgálatok,

f) a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a büntetés-végrehajtási szervek,

g) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a létesítményi tûzoltóság,

az önkéntes tûzoltó egyesület,

h) az 1. § c) pont cb) alpontja alá nem tartozó, a Magyar Honvédség,

i) a Legfõbb Ügyészség,

j) a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát külön jogszabály alapján végzõ Közlekedésbiztonsági Szervezet

által üzemben tartott gépjármûvekre adható.”

3. § Az R. 9. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(Nem kell hatósági engedély a figyelmeztetõ jelzést adó készülék felszereléséhez)

„k) a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság rádióellenõrzési, rádiófelderítési, rádiómegfigyelési, zavarvizsgálati

és mérõszolgálati tevékenység ellátására rendszeresített jármûvére.”

4. § (1) Az R.

a) 6. § (1) bekezdésében az „üzemeltetõjét, üzemeltetési” szövegrész helyébe az „üzemeltetõjét, továbbá – az

önkéntes tûzoltó egyesület és a létesítményi tûzoltóság kivételével – üzemeltetési”,

b) 6. § (3) bekezdésében a „biztosító gépjármûveinél,” szövegrész helyébe a „biztosító, a terrorizmust elhárító

szerv mûveleti tevékenység végzésére rendszeresített gépjármûveinél, a büntetés-végrehajtási szervek 3. §

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott gépjármûveinél,” szöveg lép.
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(2) Az R.

a) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „a)–d)” szövegrész helyébe az „a)–d) és f)”,

b) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „és g)” szövegrész helyébe a „ , g) és k)”,

c) 12. § (4) bekezdésében az „e)” szövegrész helyébe az „e) és g)”,

d) 12. § (4) bekezdésében a „h) és i)” szövegrész helyébe a „h)–j)”

szöveg lép.

5. § Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1024/2013. (I. 25.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közötti,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti megbízási szerzõdés megkötésérõl
a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegõrzõ Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás
átadása érdekében

A Kormány az állami természetvédelmi és génmegõrzési feladatok hatékonyabb ellátása, valamint az elsõdlegesen

természetvédelmi célokat szolgáló állami vagyonnal való hatékonyabb gazdálkodás megvalósítása, és egyúttal

a Kormány agrár- és birtokpolitikai célkitûzéseinek a térség gazdálkodói körében történõ hatékonyabb érvényesítése

érdekében, felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.,

valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közötti, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti

megbízási szerzõdés megkötésével a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegõrzõ Nonprofit Kft. feletti teljes körû

tulajdonosi joggyakorlás átadásáról.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1025/2013. (I. 25.) Korm. határozata
a „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” címû programmal kapcsolatos egyes kérdésekrõl
és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a digitális írástudásnak a XXI. században betöltött jelentõségére, annak munkahely- és közösségteremtõ

jellegére, továbbá arra tekintettel, hogy a hátrányos helyzetû régiókban az a fejlõdés egyik meghatározó elõfeltétele

és annak kiemelt ösztönzése szükséges, egyetért a „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” címû programnak

(a továbbiakban: Program) az állam, az Európai Uniós források és az érintett piaci szervezetek társfinanszírozásában

történõ megvalósításával.

Ennek érdekében a Kormány

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

közremûködésével gondoskodjon a Program megvalósításáról,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. december 31.

2. felhívja nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Program megvalósulásáról, annak lehetséges

továbbfejlesztésérõl, illetve a Program más régiókra történõ kiterjesztésérõl jelentésben tájékoztassa

a Kormányt,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2014. június 30.

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a „Miskolc és agglomerációja

digitális közösség” címû program megvalósításához szükséges forrás finanszírozásának biztosításához

3000,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási kötelezettséggel

a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti
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Fejlesztési Minisztérium fejezet, 3. Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet cím, 1. Mûködési

költségvetés elõirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzat javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet,

7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs az átcsoportosításért:

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Felelõs az elszámolásért és a visszafizetési kötelezettségért:

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2014. január 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1025/2013. (I. 25.) Korm. határozathoz
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Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir.  Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop.  (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név évre 

szám név áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
252134 3

1 M ködési költségvetés 
3 Dologi kiadások 3 000,00

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -3 000,00

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop.  (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név évre 

szám név áthúzódó
hatása

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop.  (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név évre 

szám név áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
252134 3 3 000,00

Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 
Állami Számvev szék  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 000,00 3 000,00
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

1 példány id arányos
1 példány teljesítményarányos
1 példány
2 példány

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az adatlap 5 példányban töltend  ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme
A módosítást 

elrendel  jogszabály/ 
határozat száma

Kiemelt el irányzat
neve

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

B E V É T E L A módosítás jogcíme
A módosítást 

elrendel  jogszabály/ 
határozat száma

Kiemelt el irányzat
neve

A módosítás jogcíme
A módosítást 

elrendel  jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 
Kiemelt el irányzat 

neve

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.



A Kormány 1026/2013. (I. 25.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványok felhasználásáról,
valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében, valamint

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében

biztosított jogkörében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél a „Friends of Hungary” Alapítvány mûködtetése

jogcímcsoporton keletkezett 3888,0 millió forint, valamint a PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások

megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoporton keletkezett 3101,5 millió forint

kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványt visszahagyja, és azoknak az 1. melléklet szerinti

átcsoportosítását rendeli el;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a „Friends of Hungary” Alapítvány 2013. évi mûködtetésére

612,4 millió forint 2. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi

költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 4. „Friends of Hungary”

Alapítvány mûködtetése jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím, 1. Célelõirányzatok alcím, 14. Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása

jogcímcsoport javára;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

3. tudomásul veszi, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális,

gyermekvédelmi intézmények átvételérõl szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat 5. pontjában biztosított

150,0 millió forintból 135,4 millió forint felhasználása a Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport helyett

a Felhalmozási költségvetés, Beruházás kiemelt elõirányzaton történik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1026/2013. (I. 25.) Korm. határozathoz
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám Cím- szám  Alcím- 

szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 El ir.-
csoport-

szám

 Kiemelt
el ir.-
szám

 Fejezet-
név Cím-név Alcím-név 

Jogcím-
csop.-

név

 Jogcím-
név  El ir.-csop.-név    Kiemelt el irányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XI. Miniszterelnökség
1 Miniszterelnökség

3 Felhalmozási költségvetés
7 El z  évi felhalmozási célú el irányzat-maradvány átvétel 3 375 000

5 Fejezeti kezelés  el irányzatok
 1 Célel irányzatok

14 Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása
3 M ködési költségvetés

   4 El z  évi m ködési célú el irányzat-maradvány átvéte 513 000
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelés  el irányzatok
36 PPP-programok

3 PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 
1 M ködési költségvetés

5 Egyéb m ködési célú kiadások -3 101 500
38 Egyéb feladatok

4 „Friends of Hungary” Alapítvány m ködtetése
1 M ködési költségvetés

5 Egyéb m ködési célú kiadások -648 000
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -3 240 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jelleg  kiadások

9 PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 3 101 500

A 2012. évi el irányzat-maradványok átcsoportosítása
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XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelés  el irányzatok

1 Célel irányzatok
339740 14 Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások 612,4

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

38 Egyéb feladatok
338317 4 „Friends of Hungary” Alapítvány m ködtetése

1 M ködési költségvetés
5 Egyéb m ködési célú kiadások -612,4

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelés  el irányzatok

1 Célel irányzatok
339740 14 Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása 612,4

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

38 Egyéb feladatok
338317 4 „Friends of Hungary” Alapítvány m ködtetése -612,4

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg     

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 612,4 612,4
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány



A Kormány 1027/2013. (I. 25.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az egyszerûsített

honosítási, valamint a magyar állampolgárság megállapítására irányuló kérelmek hatékonyabb külföldi átvétele

érdekében 1481,4 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi

központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség

fejezet, 5. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 1. Célelõirányzatok alcím, 12. Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos

feladatok jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása

cím javára; a fennmaradó forrásigényrõl 2013 júniusában rendelkeznek a felek,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

külügyminiszter

Határidõ: azonnal

2. engedélyezi, hogy a magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárás további eljárási egyszerûsítésérõl szóló

1682/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt feladat végrehajtása érdekében a Külügyminisztérium

Külképviseletek igazgatása engedélyezett létszáma – 2014. június 30-ig – 50 fõvel megemelésre kerüljön és ezzel

egyidejûleg a szükséges feladatok ellátásához 50 fõ konzul és konzuli adminisztrátor álláshely létesüljön.

Felelõs: külügyminiszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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XVIII. Külügyminisztérium
XI. Miniszterelnökség

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány  hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII. Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 573,3
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 154,8
3 Dologi kiadások 518,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 234,6

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelés  el irányzatok

1 Célel riányzatok
338562 12 Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások -573,3
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó -154,8
3 Dologi kiadások -518,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások -234,6

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg
Az  összetartozó el irányzatváltozásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVIII. Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 481,4

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelés  el irányzatok

1 Célel irányzatok
338562 12 Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok -1 481,4

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg
Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra

I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

 Az adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   id arányos 1 246,8 311,7 311,7 311,7 311,7

   Állami Számvev szék 1 példány   teljesítményarányos 234,6
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb
   Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendel  
jogszabály/ határozat 

száma



A Kormány 1028/2013. (I. 25.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat
átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat átcsoportosításáról szóló

1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozatban a „2013. február 15.” szövegrész helyébe a „2013. február 28.” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 8/2013. (I. 25.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, üzleti és mûszaki
együttmûködésrõl szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzetgazdasági miniszter, a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelõs államtitkárát vagy az általa kijelölt

személyt a Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti gazdasági, üzleti és mûszaki együttmûködésrõl

szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ –

végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

3. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, hogy a megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét

a szerzõdés szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 12. szám

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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