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III. Kormányrendeletek

A Kormány 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelete
az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez
kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményezõ beruházásával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl

szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

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

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket,

amelyek összefüggenek az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén fekvõ, az ingatlan-nyilvántartás szerinti

5041/2, 5042/1, 5042/2, 5042/3, 5042/4, 5042/7, 5042/10, 5042/11, 5042/12, 5057/1, 5057/2, 5057/3, 5057/4, 5057/5,

5064 és 5063 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekbõl a földrészletekbõl telekalakítási eljárások jogerõs

befejezését követõen kialakított földrészleteken megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs

termékek gyártását eredményezõ beruházásával.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben

meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben

szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentõségû ügyek koordinációjára – a fõvárosi és megyei

kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti feladat- és hatáskörrel

rendelkezõ – kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottat jelöli ki.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó

újgenerációs termékek gyártását eredményezõ beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentõségû ügyek és

az azokban eljáró hatóságok

A B C D E

1.
Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos eljárások
Elsõ fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

2. Kiemelt
beruházásként
kipufogó
rendszerekhez
kapcsolódó
újgenerációs
termékek gyártását
eredményezõ
gyártóüzem és
annak építményei

Az 1. § (1)
bekezdése szerinti
terület

általános építésügyi
és örökségvédelmi
hatósági eljárások
(a további régészeti
feladatellátás
meghatározása
kivételével)

Érdi Járási Hivatal
Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

Pest Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala,
régészet esetén:
Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

3. környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

5. útügyi hatósági
engedélyezési
eljárás

Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központ

6. vízjogi
engedélyezési
eljárás

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

7. A Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a
területi mérésügyi
és mûszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti
engedélyezési
eljárás

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

8. ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárás

Ráckevei Járási
Hivatal Járási
Földhivatala

Pest Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
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9. telekalakítási
hatósági eljárás

Ráckevei Járási
Hivatal Járási
Földhivatala

Pest Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

10. földmérési hatósági
eljárás

Ráckevei Járási
Hivatal Járási
Földhivatala

Pest Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

11. hírközlési hatósági
engedélyezési
eljárás

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke

12. bányahatósági
engedélyezési
eljárás

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Budapesti
Bányakapitányság

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

13. talajvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás

Pest Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

14. vasúti hatósági
engedélyezési
eljárás

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központ

15. tûzvédelmi
hatósági ügyekben
eltérési
engedélyezési
eljárások

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

nincs

16. a jogszabályban,
nemzeti
szabványban teljes
körûen nem
szabályozott
beépített tûzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

nincs

17. beépített tûzjelzõ,
tûzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

18. a jogszabályban
rögzített
tûzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
hatósági eljárások

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
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2. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez

Az 1. melléklet szerinti kiemelt jelentõségû ügyekben közremûködõ szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közremûködése tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. építésügy, mûemlékvédelem és
régészet

Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala,
régészet esetén:
Budapest Fõváros
Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

3. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. közúti közlekedés Pest Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

5. vasúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

6. légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

7. földtan Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Budapesti
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

8. bányászat Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Budapesti
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

9. rendészet Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság

Országos Rendõr-fõkapitányság

10. tûzvédelem Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

11. honvédelem Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje

honvédelemért felelõs miniszter

12. katasztrófavédelem Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

13. talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

14. erdõvédelem Pest Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

15. egészségügy Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

16. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

17. mûszaki biztonság Budapest Fõváros
Kormányhivatala Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

18. területrendezési elõírásokkal való
összhang

Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatalának Állami Fõépítésze

területrendezésért felelõs
miniszter
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A Kormány 32/2013. (II. 13.) Korm. rendelete
az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet

alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. § Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 93/2012. (V. 10.)

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja a következõ af) alponttal egészül ki:

(Ha a munkálatok során közmûátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja

meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévõ út területén végzett következõ munkák esetében:

kül- és belterületen:)

„af) az elektronikus útdíjszedési és díjellenõrzési létesítmények építése, átépítése, üzemeltetése és karbantartása;”

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 vidékfejlesztési miniszter 7/2013. (II. 13.) VM rendelete
a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló
8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosításáról

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

94. § c) és l) 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

belügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.)

KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Strucc tartásának engedélyezése esetén az (1) bekezdés b) és c) pontját nem kell alkalmazni.”

(2) A Rendelet

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint,

b) 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint

módosul.

(3) Hatályát veszti a Rendelet 7. §-a.

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

3. § A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti

és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti

elõzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 7/2013. (II. 13.) VM rendelethez

1. A Rendelet 1. számú melléklet „MAMMALIA – EMLÕSÖK” fejezet, „Carnivora – Ragadozók” címe a „Leopárd (Panthera

pardus)” sorát követõen a következõ sorral egészül ki:

„Puma (Puma concolor)”

2. Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklet

a) „MAMMALIA – EMLÕSÖK” fejezet, „Carnivora – Ragadozók” címének „Canidae Kutyafélék” alcímében a „Pit bull

terrier, valamint annak valamennyi egyede és keveréke, melyet veszélyes ebnek minõsítettek”,

b) „AVES – MADARAK” fejezet „Struthioniformes – Struccalkatúak” címében a „Dromaiidae Emufélék” és az „Emu

(Dromaius novaehollandiae)”,

c) „REPTILIA – HÜLLÕK” fejezet, „Squamata – Pikkelyes hüllõk” címében a „Boa (Boa constrictor)” és „Ametiszt kígyó

(Liasis amethistinus)”

sor.
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2. melléklet a 7/2013. (II. 13.) VM rendelethez

Hatályát veszti a Rendelet 3. számú melléklet „Gerincesek” fejezet, „Madarak” címének következõ harmadik bekezdése:

„Emu

(2 egyed) 200 m2 4 m2/egyed

további egyed +100 m2 ”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1054/2013. (II. 13.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi

költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban:

határozat) 1. számú mellékletének 5. és 10. sorai helyébe az alábbi sorok lépnek:

Sorszám Megnevezés Létszám (fõ)

5. Külügyminisztérium 642

10. Összesen 5 593

2. A határozat 2. számú mellékletének 58., 71., 83. és 93. sorai helyébe az alábbi sorok lépnek:

Sorszám Megnevezés Létszám (fõ)

58. Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet 225

71. Nemzeti Innovációs Hivatal 98

83. Külképviseletek igazgatása 1 200

93. Összesen 71 009

3. A határozat 2. számú mellékletének 83. és 93. sorai helyébe az alábbi sorok lépnek:

Sorszám Megnevezés Létszám (fõ)

83. Külképviseletek igazgatása 1 150

93. Összesen 70 959

4. Ez a határozat a 3. pont kivételével a közzétételét követõ napon lép hatályba.

5. A határozat 3. pontja 2014. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1055/2013. (II. 13.) Korm. határozata
a 2015. évi Milánói Világkiállításért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2015. évi Milánói

Világkiállítással (a továbbiakban: világkiállítás) kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának

ellátására 2014. május 31. napjáig Szõcs Gézát kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében ellátja:

a) Magyarországnak a világkiállításon történõ részvétele (a továbbiakban: részvétel) elõkészítettségének az

elemzését,

b) a részvétel várható hatásainak vizsgálatát,

c) a részvétel programjának kidolgozását,
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d) a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés),

e) a részvétel jogi-közigazgatási folyamatainak kidolgozását,

f) a részvétel idõbeli ütemtervének elkészítését,

g) a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések elõkészítését, melynek keretében a kormánybiztos

javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotási feladatokra vonatkozóan,

h) a részvétellel összefüggõ beruházás elõkészítéséhez és megvalósításához szükséges döntés-elõkészítési

tevékenységen belül a szükséges kormány-elõterjesztések elõkészítését, koordinációját,

i) a részvétellel összefüggõ kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtása ellenõrzését, illetve az azok

végrehajtásához szükséges kormányzati-közigazgatási együttmûködés szervezését, koordinálását.

3. A kormánybiztos a tevékenységérõl köteles negyedévente beszámolni a Kormánynak.

4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért díjazásban és juttatásban nem részesül.

5. A Kormány felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges

intézkedéseket az összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának a kormánybiztos általi ellátásának

elõsegítése érdekében, Magyarországnak a világkiállításon való sikeres részvétele céljából.

Felelõs: miniszterek

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: folyamatosan

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

7. A Kormány visszavonja a 2015. évi Milánói Világkiállításon történõ magyar részvételrõl szóló 1197/2012. (VI. 18.)

Korm. határozat 2. pontját.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1056/2013. (II. 13.) Korm. határozata
a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerû Állam címû középtávú
kormányzati programból eredõ, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintõ egyes feladatok
végrehajtásáról

A Kormány a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerû Állam címû középtávú kormányzati programról

szóló 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozattal elfogadott, a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerû

Állam címû középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról szóló 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozat 3. pontjának

végrehajtására megalkotott koncepció megvalósítása érdekében

1. felhívja az emberi erõforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek elõterjesztést a Kormány

számára a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a kötelezõ

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

módosításáról, mely szerint a pénzbeli ellátás összege a keresõképtelenség idõpontjában fennálló munkáltatónál elért

pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képezõ jövedelem alapján kerül megállapításra;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. április 15.

2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsenek elõterjesztést a Kormány

számára a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a kötelezõ

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

módosításáról, mely szerint a pénzbeli ellátások számítási ideje úgy módosul, hogy a pénzbeli ellátás összege
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fõszabály szerint az ellátásra való jogosultság kezdõ napját megelõzõ harmadik hónap utolsó napjától visszafele

számított 180 napi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képezõ jövedelem alapján kerüljön megállapításra,

valamint az ellátás megállapításakor a rendszeres és nem rendszeres jövedelem különbségtétel nélkül képezzen

ellátási alapot.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. április 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1057/2013. (II. 13.) Korm. határozata
a MaSat-2 mûhold elõkészítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
és az Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a MaSat-2

mûhold elõkészítéséhez szükséges támogatás biztosítása céljából 6,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el

elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi

költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások

Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, fõiskolák cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére az 1. melléklet szerint.

Felelõs: átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: azonnal

Felelõs: elszámolásért és visszafizetési kötelezettség teljesítéséért: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. június 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 22. szám 1723



1. melléklet az 1057/2013. (II. 13.) Korm. határozathoz
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Er források Minisztériuma

millió forintban
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

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280667 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások -6,4

XX. Emberi Er források Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, f iskolák

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,4

millió forintban
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

millió forintban
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

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280667 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások -6,4

XX. Emberi Er források Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, f iskolák

1 M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,4

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 6,4 6,4
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

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

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

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

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

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

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



A Kormány 1058/2013. (II. 13.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erõforrások Minisztériuma
fejezetek közötti, az ifjúságpolitikával összefüggõ egyes közfeladatok ellátásában bekövetkezett
szervezeti változással kapcsolatos elõirányzat-átcsoportosításról

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

az ifjúságpolitikával összefüggõ egyes közfeladatok ellátásában bekövetkezett szervezeti változásra figyelemmel

a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 5. Nemzeti

Család- és Szociálpolitikai Intézet alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

fejezet, 15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím javára 143 593 ezer forint tartós jellegû átcsoportosítását rendeli

el az 1. melléklet szerint.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1058/2013. (II. 13.) Korm. határozathoz
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XX. Emberi Er források Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
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

XX Emberi Er források Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

258745 5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások -82 407
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó -21 078
3 Dologi kiadások -38 181

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások -1 560
2 Felújítások -367

X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
294213 15

1 M ködési költségvetés
1 Személyi juttatások 82 407
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 078
3 Dologi kiadások 38 181

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 1 560
2 Felújítások 367

ezer forintban
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

ezer forintban
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

XX Emberi Er források Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

258745 5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet -143 593
X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

294213 15 143 593

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos 118 055 11 805 35 416 35 417 35 417
Állami Számvev szék teljesítményarányos 1 927
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 23 611 23 611
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Az el irányzatmódosítás érvényessége:

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következ  év költségvetésébe beépül

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

177/2012. (VII. 26.) 
Korm. rendelet, 

valamint a 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. 

rendelet

177/2012. (VII. 26.) 
Korm. rendelet, 

valamint a 212/2010. 
(VII. 1.) 

Korm.rendelet

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következ  év költségvetésébe beépül

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma: 27 f

1 példány
2 példány

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány



A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének
ütemezésérõl

A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. §

(1) bekezdés c) és e)–h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jogalkotási hatáskörébe tartozó rendeletben
a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) online adatkapcsolatra képes pénztárgépek (a továbbiakban:
új pénztárgépek) bevezetésének ütemezését az alábbiak szerint állapítsa meg:
a) az új pénztárgépekre való átállás idõpontja: 2013. május 1.,
b) az elektronikus naplóval nem rendelkezõ hagyományos pénztárgépek 2013. június 30-ig való használatát az

állami adóhatóság nem szankcionálja,
c) az elektronikus naplóval rendelkezõ hagyományos pénztárgépek 2013. december 31-ig való használatát az állami 

adóhatóság nem szankcionálja,
d) 2013. július 1-tõl az elektronikus naplóval rendelkezõ hagyományos pénztárgépek üzemeltetõi elektronikus úton, 

havonta kötelesek adatot szolgáltatni a pénztárgéppel kibocsátott nyugták, egyszerûsített számlák adatairól;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. felhívja a NAV elnökét, hogy kísérje figyelemmel az új pénztárgépekre való átállás folyamatát (különösen a NAV,
a gyártók, forgalmazók, szervizek, pénztárgép üzemeltetõk felkészülésére tekintettel), és a nemzetgazdasági miniszter 
útján rendszeresen tájékoztassa a Kormányt a felkészülés és az átállás helyzetérõl;

Felelõs: NAV elnöke
Határidõ: folyamatos, a jelentés tekintetében elõször 2013. március 1., majd kéthetente 2014. január 15-ig

3. felhívja a NAV elnökét, hogy a NAV honlapján közleményben tegye közzé az elektronikus naplóval nem rendelkezõ,
tehát legkésõbb 2013. június 30-ig lecserélendõ pénztárgépek engedélyszámát, típusmegnevezését.

Felelõs: NAV elnöke
Határidõ: 2013. április 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1060/2013. (II. 13.) Korm. határozata
a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésének idõszerû feladatairól

A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról szóló törvény

tervezetét tartalmazó elõterjesztést a Kormány ülésére nyújtsa be;
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2013. március 15.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer (a továbbiakban: 
ED rendszer) indulásához és mûködéséhez szükséges kormányrendeletek tervezeteit tartalmazó elõterjesztést
a Kormány ülésére nyújtsa be;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2013. április 15.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszterrel, valamint a közigazgatási és igazságügyi
miniszterrel együttmûködve a díjfizetés ellenõrzésére vonatkozó jogszabály – a jelenlegi hatósági ellenõrzési
jogosítványok kiterjesztését is magában foglaló – tervezetét tartalmazó elõterjesztést a Kormány ülésére nyújtsa be;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2013. május 15.
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4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az ED rendszer indulásához és mûködéséhez szükséges

beruházás elõkészítésérõl és végrehajtásáról a következõ ütemezés szerint:

a) az ED rendszer kiépítéséhez szükséges feladatok részletes meghatározása,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. február 15.

b) az ED rendszer üzemeltetéséhez szükséges, megfelelõen képzett személyi állomány biztosítása,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. május 31.

c) a tesztüzem indítása,

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. június 5.

d) az ED rendszer teljes, díjszedési és ellenõrzési funkciókkal történõ indítása;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. július 1.

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az ED rendszer indulásához és mûködéséhez szükséges beruházások

végrehajtása elõrehaladásáról minden hónap elsõ kormányülésén jelentésben számoljon be;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: az elsõ jelentés benyújtására: 2013. február 20.

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. és a Magyar Állam

nevében eljáró szervezet által a díjszedési, díjellenõrzési feladatokra kötendõ 10 évre szóló szolgáltatási szerzõdés

elõkészítésérõl és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben történõ jóváhagyásáról.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2013. május 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 22/2013. (II. 13.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettõs adóztatás
elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú
Egyezmény módosítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettõs adóztatás

elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény

(a továbbiakban: Egyezmény) módosításával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt

vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként

elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény módosításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény módosítását követõen az

Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul

terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 23/2013. (II. 13.) ME határozata
Magyarország és a Libanoni Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek Magyarország és a Libanoni Köztársaság közötti, a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás

kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény (a továbbiakban:

Egyezmény) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt

vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként

elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen az

Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul

terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 22. szám 1729



1730 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 22. 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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