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Kormányrendeletek

A Kormány 47/2013. (II. 20.) Korm. rendelete
a felsõoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A felsõoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti hallgatói kapacitás összlétszáma nem haladhatja meg a mûködési engedélyben szereplõ
maximális hallgatói létszámnak az intézménnyel – a szeptemberben induló képzések esetén legkésõbb szeptemberig,
a februárban induló képzések esetében legkésõbb februárig – hallgatói jogviszonyban álló személyek várható
számával csökkentett számát.”

2. §

Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A felvételi jelentkezési kérelem határidõig történõ benyújtása alatt kell érteni azt az esetet is, amikor a jelentkezõ
a 9. § (2) bekezdés aa) alpontja szerinti módon történõ jelentkezés során az adatokat az (1) bekezdésben
meghatározott határidõig rögzíti és 8 napon belül postára adja a kinyomtatott, aláírt hitelesítési nyomtatványt.”

3. §

Az R. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Felsõoktatási szakképzésre csak az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek az érettségi többletpontokkal együtt, de a más
jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri, vagy meghaladja a 200 pontot.”

4. §

Az R. 15. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A felsõfokú végzettséggel rendelkezõ jelentkezõket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy
felsõoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsõoktatási intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott
módon a korábbi felsõoktatási tanulmányaik figyelembevételével és az emelt szintû érettségi követelménytõl való
eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben maximum 200 pontot adhatnak a jelentkezõknek, és annak
megkettõzésével, valamint a 20–21. §-ban, valamint 24. § (1) bekezdésben meghatározott többletpontok
hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot. A kérelem csak akkor minõsül a 11. § (2) bekezdés
d) pontja szerint hiányosnak, ha a jelentkezõ az érettségi bizonyítványa és középiskolai bizonyítványa alapján is kéri
a pontszámítás elvégzését.”

5. §

Az R. 21. § (4) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Az (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott jogcímek közül csak a pontszámítás szempontjából legkedvezõbb
jogcím után kaphat többletpontot a jelentkezõ.”

6. §

Az R. 23. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Alapképzésre, osztatlan képzésre – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az a jelentkezõ vehetõ fel, akinek
az emelt szintû érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított
pontszáma eléri vagy meghaladja a 240 pontot. E pontszámot a 15. § (6) bekezdése szerinti pontszámítás esetén is
többletpontok nélkül kell elérnie a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ jelentkezõnek.”

7. §

Az R. 34. § (2) bekezdés a következõ mondattal egészül ki:
„Az Nftv. 40. § (4) bekezdése szerinti nyelvvizsga meglétét a felsõoktatási felvételi eljárásban a Hivatal vizsgálja.”

8. §

Az R. 45. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 47. § (2)–(3) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
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(3) A 47. § (4) bekezdése 2013. december 15-én lép hatályba.
(4) A 47. § (5) bekezdése 2014. december 15-én lép hatályba.
(5) A 6. § (2) bekezdés c) pontja, a 15. § (3) bekezdés d) pontja, a 15. § (5) bekezdése és a 18. § (1) bekezdés e) pontja
2015. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 47. § (6) bekezdése 2015. december 15-én lép hatályba.”
9. §

Az R.
a)
17. § (5) bekezdésében az „érettségi közismereti vizsgatárgyakkal” szövegrész helyébe a „közismereti érettségi
vizsgatárgyakkal”,
b)
17. § (8) bekezdésében az „egyezõség” szövegrész helyébe az „egyezõsége”,
c)
21. § (1) bekezdés j) pontjában a „szakképesítésért szakiránynak” szövegrész helyébe a „szakképesítésért
a 4. melléklet szerinti szakiránynak”,
d)
2. melléklet 3. pontjában az „a választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak” szövegrész helyébe
az „a választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvû
iskolákban a tanítás nyelvén letett”
szöveg lép.

10. §

Az R. kiegészül az e rendelet 1. mellékletében foglalt 4. melléklettel.

11. §

Hatályát veszti az R. 3. melléklet 2. Bölcsészettudomány képzési terület 8:C mezõjében a „bolgár nemzetiségi nyelv”,
„ukrán nemzetiségi nyelv”, „lengyel nemzetiségi nyelv” szövegrész.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 47/2013. (II. 20.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Szakiránynak megfelelõ továbbtanulás meghatározása felvételi pontszámítás szempontjából
A

B

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintû és felsõfokú
(54-es vagy 55-ös szakmaszámú) szakképesítések

Szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsülõ képzési
területek

1
2

egészségügy
szociális szolgáltatások

3

oktatás (oktatás, pedagógia)

4

mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció

5
6

gépészet
elektrotechnika-elektronika

7
8

informatika
vegyipar

9
10

építészet
könnyûipar

orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
bölcsészettudomány
pedagógusképzés
bölcsészettudomány
mûvészet
mûvészetközvetítés
társadalomtudomány
mûszaki
mûszaki
informatika
informatika
mûszaki
természettudomány
mûszaki
mûszaki
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A

B

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintû és felsõfokú
(54-es vagy 55-ös szakmaszámú) szakképesítések

Szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak minõsülõ képzési
területek

faipar

agrár
mûszaki
nyomdaipar
mûszaki
közlekedés
mûszaki
környezetvédelem-vízgazdálkodás
agrár
gazdaságtudományok
mûszaki
közgazdaság
gazdaságtudományok
ügyvitel (kivéve a rendészeti asszisztens
bölcsészettudomány
szakképesítés)
gazdaságtudományok
jogi
társadalomtudomány
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
gazdaságtudományok
vendéglátás-idegenforgalom; vendéglátás-turisztika gazdaságtudományok
egyéb szolgáltatások (a 22. sorban meghatározottak gazdaságtudományok
kivételével)
mûszaki
mezõgazdaság
agrár
élelmiszeripar
agrár
közszolgálat; egyéb szolgáltatások [az Országos
jogi
Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék
közigazgatási, rendészeti és katonai
módosításának eljárásrendjérõl szóló
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet hatálybalépése
elõtti OKJ-rendeletek egyéb szolgáltatások
szakmacsoportja szerinti honvéd, rendészeti és
privátbiztonsági (pl. személy- és vagyonõr,
biztonsági õr) szakképesítések, amelyeket az
Oktatási Hivatal a felsõoktatási felvételi eljárás
hivatalos honlapján közzétesz]
rendészeti asszisztens szakképesítés
„
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2/2013. (II. 20.) MNB rendelete
a „Magyar táncház módszer” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy az emberiség szellemi kulturális örökségének megõrzését célzó
legjobb gyakorlatok listájára az UNESCO felvette a táncház módszert mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének
magyar modelljét – „Magyar táncház módszer” megnevezéssel 3000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2013. február 28.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 12,5 gramm, átmérõje 30 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban a „3000 FORINT”
értékjelzés olvasható. A felsõ körirat alatt bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2013” verési évszám olvasható.
A középmezõben hímzett széki tulipán motívum látható. Az emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának szélén a „MAGYAR TÁNCHÁZ MÓDSZER” körirat olvasható. A középmezõben, kissé balra
egymást átkarolva táncoló párok – egy fiatal és egy gyermek pár – ábrázolása látható, népviseletben. A táncoló párok
ábrázolásától jobbra, lent Szilos András tervezõmûvész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

Az emlékérmébõl 4000 darab készíthetõ, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §

Ez a rendelet 2013. február 28-án lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 5/2013. (II. 20.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya
a)
a Magyarország 2013. évi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. címébe sorolt fejezeti kezelésû elõirányzatokra,
b)
az elõzõ évekrõl áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõjének
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési maradványára,
tekintet nélkül annak eredeti elõirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára és
c)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésû
elõirányzatokra
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: elõirányzatok] terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában szakmai kezelõ az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott,
a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységének vezetõje.

II. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
3. Közös szabályok
3. §

Az elõirányzatok cél szerinti, idõbeni és szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért, a feladatok
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelõ, a kötelezettségvállaló, a kezelõ szerv
vagy a lebonyolító szerv a felelõs.

4. §

Az elõirányzatokból költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtható.

5. §

Az elõirányzatok tartalmazzák a kezelésükkel és mûködtetésükkel járó költséget.

6. §

(1) Ha a 23. §, a 34. § és 44. § szerinti támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdése
szerinti állami támogatásnak minõsül, arra csekély összegû támogatás nyújtható a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet
(a továbbiakban: bizottsági rendelet) rendelkezéseivel összhangban.
(2) A bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.
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(3) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha
az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban
meghatározott támogatási intenzitást.

4. A kezelõ szervre és a lebonyolító szervre vonatkozó szabályok
7. §

(1) A kezelõ szerv az általa kezelt, a lebonyolító szerv a lebonyolításra átadott elõirányzatok tekintetében felel
a)
az elkülönített – lebonyolító szerv esetében az elkülönített lebonyolítási – számla kezeléséért, az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultságok körében az elõirányzatok terhére történõ kötelezettségvállalásért, a szakmai
teljesítés igazolásáért és az utalványozásért, a pénzügyi lebonyolítás körében a pénzügyi ellenjegyzésért és
az érvényesítésért, a pénzügyi, számviteli elszámolásért és a miniszterrel a feladat ellátására kötött
szerzõdésben foglaltak teljesítéséért,
b)
a dokumentumokkal alátámasztott döntési javaslat összeállításáért,
c)
a kifogás tárgyában hozott döntésben foglaltakból adódó, a kezelõ szerv vagy a lebonyolító szerv
feladatkörébe tartozó pénzügyi, adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó feladatok
teljesítéséért,
d)
a kezelõ szerv az Ávr. 13. § (3) bekezdésében meghatározott szabályzatának e rendelet hatálybalépését követõ
30 napon belüli elkészítéséért.
(2) A kezelõ szerv és a lebonyolító szerv a szakmai kezelõt 5 munkanapon belül tájékoztatja
a)
a költségvetési támogatás igénylõje és kedvezményezettje által a pályázatok és az egyedi támogatási kérelmek
benyújtásával kapcsolatos eljárással,
b)
a támogatási igények befogadásával,
c)
a támogatási döntés meghozatalával,
d)
a támogatói okiratok kiadásával és a támogatási szerzõdések megkötésével,
e)
a költségvetési támogatás folyósításával és visszakövetelésével
összefüggésben tett intézkedésekrõl és döntésekrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ kifogások kivizsgálásával
kapcsolatban.

5. A költségvetési támogatások pályázati úton történõ elosztási módja
8. §

(1) A pályázatokról készített döntési listát a szakmai kezelõ – ha kezelõ szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv megbízásra
került, annak javaslatára – terjeszti fel a miniszternek.
(2) A miniszter a szakmai kezelõ javaslatáról annak felterjesztésétõl számított 10 munkanapon belül dönt.

9. §

A miniszter által meghozott támogatói döntést a szakmai kezelõ, ha kezelõ szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv
megbízásra került, a kezelõ szerv vagy a lebonyolító szerv közli a pályázóval.

6. A költségvetési támogatások rendelkezésre bocsátásának módja
10. §

Költségvetési támogatás pénzügyi teljesítésére kizárólag a pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott fizetési számlára
történõ átutalással, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett esetében
elõirányzat-átcsoportosítással vagy átutalással kerülhet sor.

11. §

Ha e rendelet vagy a támogatási szerzõdés költségvetési támogatás visszafizetésének céljától eltérõ biztosíték
kikötésérõl nem rendelkezik, – támogatási elõleg nyújtása, elõfinanszírozás, valamint több részletben történõ
utófinanszírozás esetén – a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató
hozzájárulásával visszavonható – az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – felhatalmazó nyilatkozatát csatolni kell.

7. A támogatási szerzõdés módosítása
12. §

A támogatási szerzõdés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó
költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja és véghatárideje tekintetében –
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az eredeti támogatási szerzõdésben a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridõk lejártának
idõpontja elõtt írásban kezdeményezheti. A kezdeményezést indokolással kell ellátni.

8. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség, a költségvetési támogatás visszafizetése
13. §

(1) A kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerû felhasználására vonatkozó írásbeli beszámolóját
a támogatási szerzõdésben vagy támogatói okiratban megállapított határidõn belül küldi meg a támogatónak.
A beszámoló szakmai és pénzügyi részbõl áll.
(2) A beszámoló szakmai része tartalmazza a támogatott program (projekt) megvalósításának helyét és idõpontját
a pályázati kiírásban, a támogatási szerzõdésben vagy a támogatói okiratban a szakmai beszámoló elkészítésére
meghatározott feltételek szerint.
(3) A beszámoló pénzügyi része – ha a pályázati kiírás, támogatási szerzõdés vagy támogatói okirat másként nem
rendelkezik – a következõket tartalmazza:
a)
az elszámolni kívánt számlák tekintetében a számlaszámot, a számla kiállítójának nevét, címét, adószámát,
a számla kiállításának idejét és teljesítési idõpontját, a szolgáltatás megnevezését, a nettó és bruttó
számlaértéket és a költségvetési támogatás terhére elszámolt összeget tartalmazó számlaösszesítõt;
b)
a személyi juttatásokra, a munkaadókat terhelõ járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan
cégszerûen aláírt olyan összesítõt, amely tartalmazza
ba)
a feladat ellátásban részt vevõ személyek nevét,
bb)
az illetmény bruttó összegét, a levont személyi jövedelemadó-elõleg mértékét, a munkaadót terhelõ
járulék és a szociális hozzájárulási adó mértékét havonkénti kimutatásban az éves jövedelemre
vonatkozóan oly módon, hogy egy esetleges tételes ellenõrzés során a kifizetések egyértelmûen
azonosíthatóak legyenek;
c)
az elszámolás alá esõ valamennyi, a számviteli elõírásoknak megfelelõ számla, számviteli bizonylat
kedvezményezett által hitelesített másolatát, amelyek rávezetve tartalmazzák a támogatási szerzõdés
iktatószámát és a támogatási szerzõdés alapján fizetett összeget, a kontírozást, a könyvelõ aláírását és
a könyvelés dátumát;
d)
a számla, számviteli bizonylat c) pont szerinti másolatához csatolt alábbi mellékleteket:
da)
– szolgáltatás esetében – a megrendelõt, a szerzõdést vagy a teljesítésigazolást;
db)
– hirdetés, mûsorfüzet esetében – az elkészített hirdetést, mûsorfüzetet;
dc)
– rendezvény esetében – a részletes programot a résztvevõk listájával;
dd)
– étkezési, élelmezési, szállodai és éttermi számlák esetében – a felhasználó személyének és
a felhasználás eseményének feltüntetésére szolgáló jelenléti ívet és a teljesítésigazolást;
e)
a kedvezményezett által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumok, így különösen a banki
átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatait, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylatot vagy
a számviteli elõírásoknak megfelelõ egyéb dokumentum kedvezményezett által hitelesített másolatait;
f)
azokat a további dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy
a támogatási szerzõdésben meghatároz.
(4) A fel nem használt összeget – elõfinanszírozás és költségvetési támogatási elõleg esetén – a kedvezményezett a végsõ
elszámolás benyújtását és elfogadását követõen a támogatási szerzõdés számára történõ hivatkozással, a támogatási
szerzõdésben foglaltak szerint utalja vissza.

14. §

(1) A támogatott program, projekt lezárása a költségvetési támogatás teljes összegének elszámolásáról készített
beszámoló alapján a kedvezményezett nyilatkozatával és annak elfogadásával történik.
(2) A beszámoló értékelését a támogató az annak beérkezésétõl számított 60 napon belül elvégzi és ennek eredményérõl
a kedvezményezettet értesíti.
(3) A beszámoló értékelése során – szükség esetén – hiánypótlás rendelhetõ el. A beszámoló megtételére megállapított
határidõbe a hiánypótlásra elõírt határidõ nem számít bele.

9. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenõrzése
15. §

A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatás felhasználását és hasznosulását – a beszámoló
követelményeire is figyelemmel – dokumentálni és azt az ellenõrzéskor bemutatni.
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(1) A költségvetési támogatás helyszíni ellenõrzése során vizsgálni kell a költségvetési támogatás hasznosulását,
az eredeti számlák záradékolását, a költségvetési támogatásból megvalósított beszerzések, felújítások megtörténtét,
a beszerzett tárgyi eszközök leltárba vételét és meglétét.
(2) A helyszíni ellenõrzés megállapításairól és az abból levont következtetésekrõl jegyzõkönyv készül.

III. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
10. Magyar találmányok külföldi bejelentése (25/02/04)
17. §

(1) Az elõirányzat természetes személyek, mikro-, kis- vagy középvállalkozások, nonprofit szervezetek, kutatóintézetek,
nevelési-oktatási intézmények
a)
találmányok, növényfajták, használati minták oltalmának külföldön történõ megszerzésére, fenntartására és
megújításának költségeinek biztosítására, valamint
b)
a magyar szellemi termékek hasznosításának elõsegítésére, a külföldön értékesített magyar áruk utánzásának
megakadályozására
szolgáló kiadások költségeinek fedezésére szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása az Ávr. 36 § (4) bekezdése alapján történik.

11. Kárrendezési célelõirányzat (25/02/05)
18. §

(1) Az elõirányzat fedezetet nyújt
a)
a kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítás 1991. július 1. elõtti rendszerébõl származó állami kötelezettségekre,
b)
a gépjármû szavatossági károk alapján az 1971. január 1. napja elõtti rendszer alapján kifizetett kártérítésekre,
c)
az állami vezetõi mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megilletõ
kártérítésekrõl szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján azoknak a személyeknek a kártérítési igényének
megtérítésére, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tûzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga
vagy személyhez fûzõdõ joga sérelmet szenvedett,
d)
Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése
közben okozott károk megtérítésére.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti jogosult javára történõ kifizetéssel
történik.
(3) Az elõirányzat kezelõ szerve a kincstár.

12. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer mûködtetéséhez (25/02/07)
19. §

(1) A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer mûködéséhez a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara)
és a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szerv költségvetési támogatásban részesül.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a Kamarával kötött
támogatási szerzõdéssel, elõ-vagy utófinanszírozással történik.
(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg és elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

13. ÁKK Zrt. osztalék befizetés (25/02/10)
20. §

(1) Az elõirányzat az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. éves eredménye utáni osztalék befogadására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, államháztartáson belüli jogi és nem jogi személy részére történik.
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14. Közigazgatási fejlesztési feladatok (25/02/16)
21. §

(1) Az elõirányzat az Országos Statisztikai Rendszer mûködtetésére, az ezzel összefüggõ adatszolgáltatási feladatok
finanszírozására, a jogszabály- és döntési elõkészítési feladatokhoz kapcsolódó közigazgatási, területfejlesztési
feladatok ellátására biztosít fedezetet.
(2) Az elõirányzat felhasználása
a)
támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társasággal
kötött támogatási szerzõdéssel, utófinanszírozással,
b)
közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal kötött szerzõdés alapján
történik.
(3) Elõleg folyósítása nem lehetséges.
(4) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

15. ÁBPE Módszertani és Képzési Központ mûködtetése (25/02/33)
22. §

(1) Az elõirányzat az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Módszertani és Képzési Központ mûködtetési költségei
biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetével kötött szerzõdés alapján történik.

16. Nemzetközi befektetéseket támogató célelõirányzat (25/02/51)
23. §

(1) Az elõirányzat a nemzetközi és a hazai potenciális befektetõk felkutatásához, munkahelyteremtõ beruházások
Magyarországon történõ megvalósulásához, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatásához,
a magyar beszállítói háttér fejlesztéséhez, a magyar export növekedéséhez, hazai vállalkozások számára új üzleti
lehetõségek felkutatásához, kereskedelemfejlesztési pályázatok finanszírozásához, valamint a külgazdasági
szakdiplomaták kiadásaihoz szükséges forrást biztosítja.
(2) Az elõirányzat felhasználása
a)
pályázati úton, természetes személlyel, egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal, civil szervezettel,
köztestülettel, szövetkezettel kötött támogatási szerzõdés alapján, utófinanszírozással,
b)
támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával, egyéni vállalkozóval,
gazdasági társasággal, köztestülettel kötött támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozással,
c)
közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal kötött
szerzõdés alapján,
d)
költségvetési szerv részére elõirányzat-átcsoportosítással
történik.
(3) Elõleg folyósítása nem lehetséges.
(4) Elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.
(6) Az elõirányzat lebonyolító szerve a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, amely a tevékenységét a Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. bevonásával végzi.

17. Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat (25/03/08)
24. §

(1) A magyar gazdaság növekedésének és a versenyképesség fejlesztésének megvalósításával összhangban
az elõirányzat biztosítja a befektetések ösztönzésének és a kereskedelem szakmai tevékenységének, programjainak
a megvalósítását.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 152. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány döntése
alapján történik.
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18. Állami támogatású bérlakás program (25/04/03)
25. §

(1) Az elõirányzat a települési önkormányzati és vállalkozói bérlakás-program támogatására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása
a)
pályázati úton, egyházzal és helyi önkormányzattal kötött támogatási szerzõdés alapján, utófinanszírozással,
b)
támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társasággal
kötött támogatási szerzõdéssel, utófinanszírozással
történik.
(3) Elõleg folyósítása nem lehetséges.
(4) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.
(5) Az elõirányzat kezelõ szerve az ÉMI Nonprofit Kft.

19. Európai Innovációs és Technológiai Intézet mûködésének támogatása (25/06/04)
26. §

(1) Az elõirányzat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti
Székhely-megállapodásról szóló 2010. évi CLXVI. törvény végrehajtása kapcsán az Európai Innovációs és Technológiai
Intézet (a továbbiakban: EITI) elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalás alapján az EITI épületei bérleti
díjának, valamint az alkalmazottak munkabérének finanszírozására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel az EITI részére, illetve a feladat ellátásával megbízott költségvetési
szerv részére elõirányzat-átcsoportosítással történik.

20. Megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testületek támogatása
(25/14/01/01)
27. §

(1) Az elõirányzat a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) által létrehozott békéltetõ
testületek tagjai díjazásának szabályait meghatározó kormányrendelet szerinti mértékû díj és a békéltetõ testületek
mûködési költségei fedezetéül szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarával (a továbbiakban: MKIK) és területi kamarákkal kötött támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy
utófinanszírozással történik.
(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg és elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

21. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása (25/14/01/02)
28. §

(1) Az elõirányzat a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési támogatásának forrását biztosítja.
A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek keresetindítása költségeinek
fedezésére, valamint oktatási és tájékoztatási célokat szolgál.
(2) Az elõirányzatból a fogyasztóvédelmi egyesületek pályázati úton támogatásban részesülhetnek. A pályázatban
a Fgytv. 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelõ fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek
vehetnek részt.
(3) Az elõirányzat felhasználására a miniszter által létrehozott tárcaközi bírálati bizottság tesz döntési javaslatot
a pályázatok beérkezésétõl számított 60 napon belül.
(4) A tárcaközi bírálati bizottság tagjai a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter képviselõje mellett az egészségügyért
felelõs miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter, a környezetvédelemért felelõs miniszter,
az oktatásért felelõs miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter, a társadalmi és civil kapcsolatokért felelõs
miniszter és a pénz- tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter egy–egy – az adott feladatkörre
tekintettel jelölt – képviselõje.
(5) Az elõirányzat felhasználása pályázati úton, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesülettel kötött támogatási
szerzõdés alapján, elõfinanszírozással történik.
(6) Elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(7) Elõleg folyósítása nem lehetséges.
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(8) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.
(9) Az elõirányzat kezelõ szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal.

22. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése (25/14/01/04)
29. §

(1) Az elõirányzat a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek elõzõ éveket érintõ visszafizetési kötelezettségeibõl
származó bevételek beszedésére szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, államháztartáson belüli jogi és nem jogi személy részére történik.

23. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok (25/14/05)
30. §

(1) Az elõirányzat támogatást biztosít a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján a Magyar
Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT), valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és
hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló törvény alapján a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) alap- és
nemzetközi feladatai ellátásához.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával az MSZT-tel és a NAT-tal
kötött támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozással történik.
(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg és elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

24. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján (25/30/01)
31. §

(1) Az elõirányzat a miniszter felelõsségi körébe tartozó ágazatoknak a védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási
feladatokkal kapcsolatos teendõi finanszírozására szolgál a különleges jogrend esetén az ágazatok
mûködõképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a szövetséges
fegyveres erõk szükségleteinek kielégítése céljából.
(2) A különleges jogrend során felmerülõ igények kielégítéséhez szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari
kapacitások biztosításához és fenntartásához – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló törvényben és a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása
feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint – nyújtható
támogatás.
(3) Az elõirányzat felhasználása
a)
támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társasággal
kötött támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozással,
b)
közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal kötött szerzõdés alapján
történik.
(4) Elõleg folyósítása lehetséges.
(5) Elõleg és elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(6) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

25. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok (25/30/02)
32. §

(1) Az elõirányzat a miniszter és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához
kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása nemzetközi szervezetek részére közvetlen kifizetéssel történik.
(3) Ha új nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettség keletkezik, annak kifizetését ennek az elõirányzatnak
a terhére kell teljesíteni.

26. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok (25/30/03)
33. §

(1) Az elõirányzat az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere korszerûsítésének, az érintett szervezetek
felkészítésének, a miniszter által vezetett minisztérium fõügyeletének, a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer
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mûködtetésének finanszírozására, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer normál és magasabb
szintû mûködési állapotára meghatározott feladatok ellátását biztosító anyagi-pénzügyi költségeinek a biztosítására
szolgál.
Az elõirányzat felhasználása
a)
támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társasággal
kötött támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozással,
b)
közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal kötött szerzõdés alapján
történik.
Elõleg folyósítása lehetséges.
Elõleg és elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

27. Nemzetgazdasági programok (25/30/09)
34. §

(1) Az elõirányzat
a)
a külgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátására,
b)
a Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztésére,
c)
a Duna Stratégiához kapcsolódó projektek megvalósítására,
d)
a védelmi és biztonsági ipar versenyképességének támogatására,
e)
a turizmusfejlesztési stratégiai feladatok megvalósítására,
f)
a Virágos Magyarországért díjat elnyert helyi önkormányzat támogatására,
g)
a területfejlesztési stratégiai tervezési feladatok ellátására,
h)
a K+F és Innováció programok és feladatok támogatására,
i)
az Innovációs Nagydíj nyerteseinek, illetve a rendezvény lebonyolításának a költségeihez való hozzájárulásra,
azaz a Magyar Innovációs Szövetség (a továbbiakban: MISZ) támogatására,
j)
a foglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására,
k)
a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami tulajdonú társasági részesedéssel mûködõ gazdasági
társaságok támogatására vagy részükre pénzbeli hozzájárulás, így különösen tõkeemelés keretében alaptõke,
tõketartalék biztosítására
használható fel.
(2) Az elõirányzat felhasználása
a)
pályázati úton, természetes személlyel, gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, helyi
önkormányzattal, köztestülettel kötött támogatási szerzõdés alapján, elõ- és utófinanszírozással,
b)
egyedi döntés alapján a MISZ-szel, az (1) bekezdés f) pontja szerinti helyi önkormányzattal, az (1) bekezdés
k) pontja szerinti gazdálkodó szervezettel kötött támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozással,
c)
támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel,
köztestülettel, határon túli szervezettel, helyi önkormányzattal kötött támogatási szerzõdés alapján, elõ- vagy
utófinanszírozással,
d)
közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal kötött
szerzõdés alapján,
e)
pénzbeli hozzájárulás fizetése esetén közvetlen kifizetéssel az (1) bekezdés k) pontja szerinti gazdálkodó
szervezet részére
történik.
(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg, illetve elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) Az elõirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv is
megbízható.
(6) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

28. Szervezetátalakítási alap (25/30/10)
35. §

(1) Az elõirányzat a közfeladat-ellátás módszereit, mûködését érintõ jelentõs átszervezésre, átalakításra, átalakulásra,
illetve intézmények megszüntetésére szolgál.
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(2) Az elõirányzat felhasználása
a)
támogatási kérelemre, a Kormány vagy a miniszter egyedi döntése alapján költségvetési támogatás
nyújtásával,
b)
az Országgyûlés, a Kormány vagy a miniszter által önállóan vagy közösen alapított alapítvánnyal,
közalapítvánnyal, államháztartáson kívüli személlyel közösen alapított alapítvánnyal, közalapítvánnyal,
az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társasággal kötött támogatási szerzõdéssel,
c)
elõ- vagy utófinanszírozás útján, illetve költségvetési szerv részére elõirányzat-átcsoportosítással
történik.
(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg és elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

29. ClusterCOOP program támogatása (25/30/11)
36. §

(1) Az elõirányzat az EU Közép-Európai Program (CEP) keretében 2010. decemberében nyertesnek ítélt ClusterCOOP
pályázat 7 ország 10 partner szervezetének közös, 2011. április 1-jén indult – az innovatív kis- és középvállalkozások
klasztereken keresztüli nemzetközi együttmûködésének fejlesztését elõsegítõ – projektjéhez kapcsolódik.
Az elõirányzatból kerülnek finanszírozásra a miniszter által vezetett minisztérium, mint Vezetõ Partner ClusterCOOP
Programban való részvételéhez szükséges, illetve kötelezõen elõírt feladatainak kiadásai.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal, egyéni
vállalkozóval kötött szerzõdések alapján történik.

30. Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése (25/30/12)
37. §

(1) Az elõirányzat a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. (a továbbiakban: KRÜH Zrt.) üzemeltetésére, mûködtetésére valamint
a mûködésével összefüggõ pénzbeli hozzájárulás, így különösen tõkeemelés keretében alaptõke, tõketartalék
megfizetésére biztosít támogatást.
(2) Az elõirányzat felhasználására
a)
pénzbeli hozzájárulás fizetése esetén a KRÜH Zrt. részére történõ közvetlen kifizetéssel,
b)
egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a KRÜH Zrt.-vel kötött támogatási szerzõdéssel,
elõ- vagy utófinanszírozással
kerül sor.
(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg illetve elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

31. MKIK támogatása (25/35/00)
38. §

(1) Az elõirányzat a MKIK egyes közfeladatai költségvetési támogatására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával az MKIK-val kötött támogatási
szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozással történik.
(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg illetve elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

32. Ipartestületek Országos Szövetség (25/36/00)
39. §

(1) Az elõirányzat az Ipartestületek Országos Szövetsége feladatainak költségvetési támogatására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 152. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány döntése
alapján történik.
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33. Kereskedõház (25/37/00)
40. §

(1) Az elõirányzat a Magyar Nemzeti Kereskedõház Zrt. (a továbbiakban: Kereskedõház), a viszonylati kereskedõházak
mûködésére, a mûködésükkel összefüggõ pénzbeli hozzájárulás, így különösen tõkeemelés keretében alaptõke,
tõketartalék megfizetésére, valamint a kapcsolódó feladatok ellátására biztosít támogatást.
(2) Az elõirányzat felhasználása
a)
pénzbeli hozzájárulás fizetése esetén közvetlen kifizetéssel a Kereskedõház és viszonylati kereskedõházak
részére,
b)
egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a Kereskedõházzal és a viszonylati
kereskedõházakkal kötött támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozással,
c)
támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával gazdasági társasággal,
egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, köztestülettel, határon túli szervezetettel kötött támogatási szerzõdés
alapján, elõ- vagy utófinanszírozással,
d)
közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal kötött
szerzõdés alapján
történik.
(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg illetve elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

34. Keleti kapcsolatok bõvítése (25/38/00)
41. §

(1) Az elõirányzat a magyar külgazdasági stratégiában, a földrajzi diverzifikáció során kiemelt szerepet betöltõ gyorsan
növekvõ keleti államokkal, így különösen Kínával, Oroszországgal, a Független Államok Közösségével, Indiával,
az Öböl-államokkal, Koreával megvalósuló gazdasági kapcsolatok kiterjesztéséhez, fejlesztéséhez, megerõsítéséhez,
valamint az ilyen tevékenységet folytató, részben vagy egészben állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek
mûködésével összefüggõ pénzbeli hozzájáruláshoz, így különösen tõkeemelés keretében alaptõke, tõketartalék
kifizetéséhez biztosít támogatást.
(2) Az elõirányzat felhasználása
a)
pályázati úton, természetes személlyel, gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel,
köztestülettel kötött támogatási szerzõdés alapján, elõ- vagy utófinanszírozással,
b)
támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával a Kereskedõházzal és
a viszonylati kereskedõházakkal, gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval, civil szervezettel, köztestülettel,
határon túli szervezettel kötött támogatási szerzõdés alapján, elõ- vagy utófinanszírozással,
c)
közvetlen kifizetéssel, a feladat ellátásával megbízott egyéni vállalkozóval, gazdasági társasággal kötött
szerzõdés alapján,
d)
költségvetési szervek részére elõirányzat-átcsoportosítással,
e)
pénzbeli hozzájárulás fizetése esetén közvetlen kifizetéssel az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet
részére
történik.
(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg illetve elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) Az elõirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv is
megbízható.
(6) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

35. Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv mûködési támogatása (25/39/00)
42. §

(1) Az elõirányzat a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) mûködési költségeihez biztosít
támogatást.
(2) Az elõirányzat felhasználása támogatási kérelemre, egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával
a feladat ellátásával megbízott köztestülettel, gazdasági társasággal kötött támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy
utófinanszírozással történik.
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(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg, illetve elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

36. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (25/43/00)
43. §

(1) Az elõirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiakban:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.) mûködési költségeinek biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés alapján költségvetési támogatás nyújtásával az Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozással történik.
(3) Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõleg és elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(5) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

37. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése (25/44/00)
44. §

(1) Az elõirányzatból valósul meg a helyi önkormányzatok, továbbá a fõvárosi önkormányzat és a helyi adót önállóan
beszedõ kerületi önkormányzatok turisztikai tevékenységének költségvetési támogatása.
(2) Az elõirányzat felhasználása a helyi önkormányzat támogatási kérelme alapján, egyedi döntéssel, költségvetési
támogatás formájában, a helyi önkormányzattal kötött támogatási szerzõdéssel, elõ- vagy utófinanszírozás útján
történik.
(3) Az elõirányzatból nyújtott költségvetési támogatásról a szakmai kezelõ javaslata alapján a miniszter dönt.
(4) Elõleg folyósítása lehetséges.
(5) Elõleg és elõfinanszírozás esetén a 11. § szerinti biztosítékot kell kikötni.
(6) Az elõirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására az elõirányzat
terhére lebonyolító szerv is megbízható.
(7) A költségvetési támogatás nem visszafizetendõ támogatás.

38. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (25/46/00)
45. §

(1) Az elõirányzat a kártérítési polgári peres és peren kívüli eljárásokkal, kártérítési ügyekre vonatkozó jogi tevékenységgel
összefüggõ költségek finanszírozására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel nemzetközi szervezeteknek, természetes személyeknek, valamint
a feladat ellátásával megbízott gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval kötött szerzõdés alapján történik.

39. Kötött segélyhitelezés (25/47/00)
46. §

(1) Az elõirányzat a kötött segélyhitelezési program mûködtetésének biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat tartalmazza a segélyhitelezéssel összefüggõ szakértõi tárgyalások dologi költségeinek, valamint
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló
kormányrendelet alapján a miniszter által teljesítendõ egyéb feladatok finanszírozásának összegét is.
(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel a Magyar Export-Import Bank Zrt. részére történik.

40. Fejezeti általános tartalék (25/50/00)
47. §

(1) Az elõirányzat az 1. § a) pontja szerinti költségvetési fejezetbe tartozó, a miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó
költségvetési szervnél vagy fejezeti kezelésû elõirányzat esetében a költségvetési év során felmerülõ, az évközben
elõre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami feladatok
ellátásának finanszírozására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 152. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány döntése
alapján történik.
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41. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (25/51/00)
48. §

(1) Az elõirányzat a Kormány határozatában meghatározott célra és ütemezés szerint használható fel.
(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon az Ávr. 152. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Kormány döntése
alapján történik.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
42. Hatályba léptetõ rendelkezések
49. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

43. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
50. §

Hatályát veszti a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet.

44. Az Európai Unió jogának való megfelelés
51. §

A 23. §, a 34. § és a 44. § a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 9/2013. (II. 20.) VM rendelete
a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérõl
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1977. OTvH határozatával védetté nyilvánított, valamint
a Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 111/2007. (XII. 27.) KvVM
rendelettel fenntartott védettségû Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét
az 1. melléklet szerint állapítom meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 9/2013. (II. 20.) VM rendelethez
A Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve
1.
1.1.

Természetvédelmi célkitûzések
A területen található kiterjedt rekettyés fûzláp, kékperjés láprét, magassásos, zsombékos és nádas élõhelyek,
valamint ezek növényvilágának megõrzése, különös tekintettel a pókbangó (Ophrys sphecodes), a mocsári
kosbor (Orchis laxiflora), a hússzínû ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), a vitézkosbor (Orchis militaris),
a kisfészkû aszat (Cirsium brachycephalum), a nádi boglárka (Ranunculus lingua), a kúszó csalán (Urtica
kioviensis) és a mocsári tõzegpáfrány (Thelypteris palustris) állományaira.
1.2. A területen található állatvilág megõrzése, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus ssp.
méhelyi) és a vidra (Lutra lutra) állományaira, valamint a kétéltû szaporodóhelyek, a cigányréce (Aythya nyroca)
költõhelyek, a gémtelepek és egyéb közösségi jelentõségû fajok zavartalanságának biztosítása.
1.3. A jellegzetes tájkép, a nyíltvizes területek, a lápok, láp- és mocsárrétek, az õshonos fajokból álló facsoportok
mozaikjainak megõrzése, fenntartása és helyreállítása.
1.4. Az 1.1–1.3. pontokban felsorolt természetvédelmi célok elérésének megalapozása céljából a terület természeti
értékeinek kutatása, valamint ezen értékek bemutatása.
2.
Természetvédelmi stratégiák
2.1. A gyepek értékes életközösségeinek megõrzése aktív természetvédelmi kezeléssel, elsõsorban a hagyományos
területhasználati módok visszaállításával, a védett növény- és állatfajok életciklusához igazított kaszálással és
legeltetéssel.
2.2. A terület ökológiai vízháztartásának biztosítása a vízlefolyás késleltetésével, az árkok vizének
visszaduzzasztásával.
2.3. A magassásos, zsombéksásos, bokorfüzes élõhelyek háborítatlanságának biztosítása.
2.4. A nem õshonos fafajokból álló erdõk termõhelynek megfelelõ átalakítása õshonos fafajokkal.
2.5. Az õshonos fafajokból álló, nem üzemtervezett facsoportok kímélete, a megtelepedõ idegenhonos faegyedek
eltávolítása.
2.6. Az inváziós fafajok és az özönfajok, így különösen a magas aranyvesszõ (Solidago gigantea) visszaszorítása aktív
természetvédelmi kezeléssel.
2.7. Természetvédelmi kezeléseket megalapozó és azokat továbbfejlesztõ kutatások beindítása.
2.8. A terület jellegzetes táji értékei védelmének biztosítása a tájkép-átalakítással járó tevékenységek
szabályozásával.
2.9. Hosszú távon a szántók gyeppé történõ átalakítása.
3.
Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Fajok védelme
a)
A fokozottan védett északi pocok és a haris (Crex crex) állományait, azok területfoglalását
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) rendszeresen
figyelemmel kíséri, az érintett területek természetvédelmi szempontból optimális kezelését
a felmérési eredmények alapján meghatározza.
b)
Az igazgatóság mesterséges odúk kihelyezésével segíti az odúlakó madár- és denevérfajok, valamint
költõládák vagy mûfészkek kihelyezésével a vércse és sólyom fajok (Falco sp.) sikeres megtelepedését.
3.1.2. Látogatás, oktatás, bemutatás
a)
A terület – a 3.1.4. pont k) alpontjában meghatározottak kivételével – csak gyalogosan vagy vasúton
látogatható. Az utakról és a tanösvényrõl tilos letérni.
b)
Az emberi jelenlétbõl adódó zavarás és a túlzott taposási kár megelõzése érdekében – a terület déli
részén (Martonosi terület) – az igazgatóság tanösvényt alakít ki, és ismertetõ, tájékoztató táblákat
helyez el, továbbá a tanösvényrõl ismertetõ kiadványt jelentet meg.
3.1.3. Kutatás, vizsgálatok
A területen bármilyen jellegû engedélyezett kutatási tevékenység kizárólag részletes kutatási tervvel,
az igazgatósággal egyeztetett módon végezhetõ. A kutatás eredményeit tartalmazó publikáció egy-egy
példányát a kutatást végzõnek el kell juttatnia az igazgatóság és az illetékes természetvédelmi hatóság részére.
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3.1.4. Terület- és földhasználat
a)
A területen új építmény létesítése – természetvédelmi kezelést, valamint az 1. pontban
meghatározott természetvédelmi célkitûzések elérését szolgáló építményen kívül – tilos.
b)
A területen a földutak szélesítése tilos.
c)
A területen meglévõ, villamos energiát szállító vezetékeket az esedékes felújításkor a területen kívülre
vagy felszín alá kell helyezni.
d)
A területen sózó, szóró és egyéb vadgazdálkodási létesítmény – magasles kivételével – nem
létesíthetõ.
e)
A területen vadkibocsátás és zárttéri vadtartás tilos.
f)
A területen a vízivad vadászata egész évben tilos.
g)
A területen vadászidényen kívül a nagyvadak vadászata tilos.
h)
A terület vízellátása érdekében nem engedélyezhetõ olyan beavatkozás, amely csökkentheti a terület
vízkészletét.
i)
A terület ökológiai vízkészletét úgy kell szabályozni, hogy a vízvisszatartás hatása, az esetlegesen
megjelenõ belvíz a környezõ településeket, mezõgazdasági termõterületeket ne veszélyeztesse.
j)
A területen fészkelõ madárfajok háborítatlansága és a vizes élõhelyhez kötõdõ fajok életfeltételeinek
biztosítása érdekében a területrõl csak abban az esetben szabad vizet elvezetni, ha
a Határbelvíz-csatorna bújtatójának zsilipjénél a vízszint
ja)
a december 1–június 30. közötti idõszakban meghaladja a 104, 60 m (Balti tszf) értéket,
jb)
a július 1–november 30. közötti idõszakban meghaladja a 104, 10 m (Balti tszf) értéket.
k)
A területen a jogszerûen gazdálkodók, a vízügyi hatósági és igazgatási szervek, a természetvédelmi
kezelést végzõk, a havária helyzetet elhárítók, valamint a keskeny nyomközû vasútvonal üzemeltetõi
és operátorai gépjármûhasználata kizárólag a feladataik ellátásával összefüggésben, az ahhoz
szükséges mértékben történhet.
3.2. Mûvelési ághoz vagy földhasználati módhoz köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak
3.2.1. Szántók kezelése
a)
A nem mûvelt, szántó mûvelési ágú területeket rendszeres szárzúzással kell gyommentesen tartani,
a talaj forgatásával járó beavatkozás tilos.
b)
A szántó mûvelési ágú vadföldeket vadlegelõvé kell átalakítani.
3.2.2. Gyepek (rétek, legelõk) kezelése
a)
A kaszálást tervszerûen, idõben és térben mozaikosan kell végezni, figyelembe véve a védett növényés állatfajok szaporodási ciklusát, valamint az özönnövények visszaszorításának szempontjait.
b)
A kaszálás természetvédelmi hatását legalább 3 évente fel kell mérni, és ennek eredménye alapján
– ha szükséges – új kaszálási módszert kell alkalmazni.
c)
A sásos élõhelyeket tilos géppel kaszálni, ezeken a területeken erõs gyomosodás esetén kézi kaszálást
kell végezni.
d)
A gyepterületeken tilos a mûtrágyázás. Növényvédõ szerek használata csak indokolt esetben és csak
természetvédelmi célból engedélyezhetõ.
e)
Az aranyvesszõvel borított gyepeket legalább három éven át évente kétszer, majd ezt követõen
minden második évben szárzúzózni kell.
f)
A gyepterületeken természetvédelmi célú tevékenységek (élõhely-rekonstrukció, gyepfelülvetés)
kivételével tilos a talajmozgatással járó agrotechnikai beavatkozás.
3.2.3. Nádasok kezelése
A nádaratás során 70% avas nádast vissza kell hagyni a területen.
3.2.4. Erdõk kezelése
a)
Az akác, a nemesnyár, az amerikai kõris és az erdeifenyõ állományokat fokozatosan vissza kell szorítani,
és ennek keretében ütemezetten a termõhelynek megfelelõ, õshonos fafajokra kell lecserélni.
b)
Az árkok és vízfolyások menti fasorokat és ligeterdõket kímélni kell.
c)
Az erdõgazdálkodásra vonatkozó további részletes elõírásokat a természet védelmérõl szóló 1996. évi
LIII. törvény 32. § (2) és (3) bekezdése alapján felülvizsgált érvényes erdõterv tartalmazza.
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 2/2013. (II. 20.) OGY határozata
Orbán Viktor országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*
Az Országgyûlés Orbán Viktor országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
7. B. 21.1574/2012/4. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 3/2013. (II. 20.) OGY határozata
Novák Elõd országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**
Az Országgyûlés Novák Elõd országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Budai Központi Kerületi Bíróság 19. B. 1972/2012/6.
számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2013. február 18-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2013. február 18-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 4/2013. (II. 20.) OGY határozata
Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*
Az Országgyûlés Szekó József országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pécsi Városi Bíróság 17. B. 1228/2012/4. számú
megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 5/2013. (II. 20.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról**
1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba
Kõvári János (Fidesz) helyett
Rónaszékiné Keresztes Monikát (Fidesz),
a Fenntartható fejlõdés bizottságába
Fülöp István (Fidesz) – korábban megüresedett tagsági helyére –
Kõvári Jánost (Fidesz),
a bizottság tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2013. február 18-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2013. február 18-i ülésnapján fogadta el.
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A miniszterelnök 24/2013. (II. 20.) ME határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjainak megbízásáról
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (4) bekezdésében foglalt
jogkörömben
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke javaslatára
dr. Blaskó Gábor professzort, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját,
a Magyar Rektori Konferencia javaslatára
dr. Farkas István egyetemi tanárt, a Szent István Egyetem Környezetipari Rendszerek Intézet igazgatóját,
dr. Rechnitzer János egyetemi tanárt, a Széchenyi István Egyetem rektor-helyettesét és
dr. Szalay Péter egyetemi tanárt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Kémiai Laboratórium vezetõjét
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagsági teendõinek ellátásával 2013. február 15-ei
hatállyal – hároméves idõtartamra – megbízom;
az Országos Közgyûjtemények Szövetsége elnöke javaslatára
dr. Cseri Miklóst, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum fõigazgatóját
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagsági teendõinek ellátásával 2013. február 15-ei
hatállyal – hároméves idõtartamra – ismételten megbízom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 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.

