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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 9/2013. (III. 7.) NGM rendelete
a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
4/2006. (II. 16.) GKM rendelet módosításáról
A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény 28. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 4/2006. (II. 16.)
GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendeletben és mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni
a) a vizsgáló-laboratóriumoknak,
b) a mintavevõ szervezeteknek,
c) a kalibráló-laboratóriumoknak,
d) a jártassági vizsgálatot szervezõ szervezeteknek,
e) a terméktanúsító szervezeteknek,
f) az irányítási rendszereket tanúsító szervezeteknek,
g) a személytanúsító szervezeteknek,
h) a hatóságok kivételével az ellenõrzõ szervezeteknek,
i) a referenciaanyag-gyártó szervezeteknek,
j) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítõ szervezeteknek és természetes személyeknek,
k) az üvegházhatású gázok kibocsátását hitelesítõ szervezeteknek
az akkreditálási eljárásért, a felügyeleti vizsgálatért és a külföldi akkreditálási okirat státusz elismeréséért.”

2. §

Az R. 2. §-a a következõ (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kijelölési célú akkreditálási eljárás díja a Törvény 1. §-ában megjelölt szervezetek közül a kijelölés tárgyát képezõ
jogszabályban megjelölt és kérelmezett megfelelõség-értékelési tevékenységre (így különösen modul, módozat)
legjobban illeszkedõ szervezettípus akkreditálási díjának másfélszerese, amelyhez hozzáadódik a kérelmezett
megfelelõség-értékelési tevékenységhez kapcsolódó további szervezet típusok akkreditálási díjának 50%-a.
Amennyiben a kérelem egy jogszabály hatálya alá tartozó többféle megfelelõség-értékelési tevékenységre, illetve
megfelelõség-értékelési eljárásra vonatkozik, az akkreditálási díj minden további eljárásonként 20%-kal emelkedik.
(2b) Rugalmas területre kérelmezett akkreditálás akkreditálási díjára a szervezettípusra a mellékletben megadott
táblázatot kell alkalmazni, ahol a terület meghatározásánál a kérelemmel benyújtott részletes területet kell figyelembe
venni.
(2c) Integrált irányítási rendszert tanúsító szervezetek esetében az R. mellékletének 6.a) táblázatában foglalt
akkreditálási díjhoz hozzáadódik minden további irányítási rendszer tanúsítás akkreditálási díjának 75%-a.”

3. §

Az R. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §

Az R. a következõ 9. §-sal egészül ki:
„9. § A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 4/2006. (II. 16.)
GKM rendelet módosításáról szóló 9/2013. (III. 7.) NGM rendelet (a továbbiakban: mód.R.) 1–4. §-ával megállapított 1. §
(1) bekezdést, 2. § (2a)–(2c) bekezdést és a melléklet 11. pontját a mód.R. hatálybalépését követõen kezdeményezett
eljárásokra kell alkalmazni.”
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Ez a rendelet a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 9/2013. (III. 7.) NGM rendelethez
Az R. mellékletének 11. pontja helyébe a következõ pont lép:
„11. Az üvegházhatású gázok kibocsátását hitelesítõ szervezetek:
Létszám (fõ)
2,3

4–5

6–7

8–9

10–11

12–13

14–15

>15

850 000

1 000 000

1 150 000

1 300 000

1 450 000

1 600 000

1 750 000

2 250 000

1 000 000
1 360 000

1 200 000
1 600 000

1 400 000
1 840 000

1 600 000
2 080 000

1 800 000
2 320 000

2 000 000
2 560 000

2 200 000
2 800 000

2 700 000
3 600 000

Terület

1a, 1b, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11
12, 98, 99
1a és 1b
együttesen

A szervezet létszáma az akkreditálandó tevékenységcsoportra foglalkoztatott, munkaviszonyban vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszer (EU ETS) vezetõ
hitelesítõ szakértõk, EU ETS hitelesítõ szakértõk, külsõ szakértõk és független bírálók száma. A szervezet létszámába be
kell számítani a minõségirányítási vezetõt, a belsõ auditort és a vezetõségi átvizsgálást végzõ személyeket is.
A terület a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására
vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítésérõl,
valamint a hitelesítõk akkreditációjáról szóló 600/2012/EU bizottsági rendelet I. mellékletében felsorolt
tevékenységcsoportokat jelenti.
A díjat minden egyes tevékenységcsoportra külön-külön meg kell fizetni. A több akkreditálási alkalmazási körrel
rendelkezõ tevékenységcsoport (pl. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 és 12) esetén a díj a tevékenységcsoport egy akkreditálási
alkalmazási körére értendõ és több akkreditálási alkalmazási kör kérelmezése esetén a díj további akkreditálási
alkalmazási körönként 50%-kal emelkedik. Több tevékenységcsoportra kérelmezett akkreditálási eljárás esetén
a tevékenységcsoportok díjtételei összeadódnak és tevékenységcsoportonként 5%-kal csökkennek.”

4008

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 39. szám

A vidékfejlesztési miniszter 14/2013. (III. 7.) VM rendelete
a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló
27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosításáról
A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 27/2011. (IV. 12.)
VM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„2. Szállítási okmányok”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Belföldi szállítás esetén
a) az egyszerûsítettadóraktár-engedélyes által kitárolt vagy szállított borászati terméket – borecet kivételével –,
szõlõtörkölyt, borseprõt borkísérõ okmánnyal,
b) a nem egyszerûsítettadóraktár-engedélyes által szállított szõlõbort a Jöt.-ben az ilyen szállításra meghatározott
okmánnyal,
c) a nem egyszerûsítettadóraktár-engedélyes által szállított borszõlõt, szõlõmustot (akár finomított, akár nem)
szállítólevéllel
lehet szállítani.”
(3) Az R. 2. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szõlõmust, valamint a szabad forgalomba bocsátott szõlõbor szállítása esetében az értékesítésrõl kiállított
számla borkísérõ okmánynak minõsül, amennyiben az 1. mellékletben meghatározottak szerint az eladóra és vevõre
vonatkozó adatokat, a kiadás helyét, a rendeltetés helyét, a szállítmányozó nevét – amennyiben az eltér a vevõre és az
eladóra vonatkozó adatoktól – a forgalomba hozatali engedély szerinti termékmegnevezést, a termék ûrtartalmát,
darabszámát tartalmazza.”
2. §

(1) Az R. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Borszõlõt az Európai Unió más tagállamába vagy harmadik országba szállítólevéllel lehet szállítani.”
(2) Az R. 2/A. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Szõlõmustot az Európai Unió más tagállamába vagy harmadik országba a 9. mellékletben szereplõ,
a kormányhivatal által hitelesített kísérõokmánnyal lehet szállítani.”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A pincébõl közvetlenül végsõ fogyasztóknak termelõi borkimérés keretében értékesített szõlõborra
az egyszerûsített adóraktár engedélyesének borkísérõ okmányt kell kiállítania. Az értékesítés napján az összesen
értékesített mennyiségre egy borkísérõ okmányt kell kiállítani és a borkísérõ okmányhoz csatolt mellékleten
részletezni a palackos, a kannás kiszerelésben, továbbá – egy tételben – a kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti napi összesítõ borkísérõ okmányon nem kell szerepeltetni azt az értékesítést, amelyrõl
az egyszerûsítettadóraktár-engedélyes a 2. § (4) bekezdésének megfelelõ számlát állít ki. A számlán részletezni kell
a palackos, a kannás kiszerelésben, továbbá – egy tételben – a kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket.”

4. §

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A borkísérõ okmány formanyomtatványa a vámhatóságnál szerezhetõ be, vagy – a vámhatóságnak a jövedéki
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: jövedéki végrehajtási rendelet)
szerint kiadott engedélye alapján – számítógéppel is elõállítható.”

5. §

Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szõlõmust, a borászati melléktermékek és – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a szõlõbor szállítása esetében
– ideértve a természetes személy egyszerûsítettadóraktár-engedélyes adómentes szõlõborának szállítását is –
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alkalmazandó borkísérõ okmány 3 példányból álló szigorú számadású bizonylat, amelynek elsõ példánya a vevõé
(címzetté), második és harmadik példánya az eladóé (feladóé). A szállítás során a borkísérõ okmány elsõ és második
példánya a terméket kíséri. A második példányt az átvétel igazolásával a vevõ (címzett) 8 napon belül köteles
visszaküldeni az eladó (feladó) részére. Az adómentes szõlõbor szállítása esetén az elsõ példány kíséri a terméket.”
6. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szõlõpincekönyv és a szõlõbor-pincekönyv folyamatosan számozott, rögzített lapokból álló formanyomtatvány,
vagy a vámhatóság által a jövedéki végrehajtási rendelet szerint engedélyezett olyan számítógépes nyilvántartás,
mely azonos adattartalmú a 2. és 3. és 7. mellékletben meghatározott formanyomtatvány adattartalmával, és
nyomtatott formában az egy oldalon szereplõ adatok a formanyomtatvány egy oldalán szereplõ adatokkal egyeznek
meg.”
(2) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szõlõpincekönyvet és a szõlõbor-pincekönyvet
a) adóraktári engedéllyel rendelkezõ borászati üzem esetében a jövedéki végrehajtási rendeletben meghatározott,
vagy
b) szõlõfelvásárló vagy mustelõállító esetében a székhely szerinti
illetékességgel rendelkezõ vámhatóság hitelesíti.”
(3) Az R. 8. § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hitelesített pincekönyvekrõl a vámhatóság
a) a hitelesítést kérõ nevét,
b) a hitelesítést kérõ adóraktári engedély számát, szõlõfelvásárló vagy mustelõállító esetében a hegyközség által
kiadott azonosító számot,
c) a hitelesítés idõpontját, és
d) a hitelesítés iktatószámát tartalmazó
nyilvántartást vezet.”

7. §

Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szõlõfelvásárló a telephelyén, a mustelõállító az elõállítás helyén köteles tartani a szõlõpincekönyvet és
a szõlõbor-pincekönyvet.”

8. §

Az R. 13. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az egyszerûsítettadóraktár-engedélyesnek a pincébõl közvetlenül végsõ fogyasztó részére értékesített szõlõbor
mennyiségét a szõlõbor-pincekönyv Termék-elõállítás nyilvántartó lapon a 3. § szerint kiállított borkísérõ okmány,
vagy számla alapján – az idõrendben vezetett nyilvántartás kivételével – havonta, a tárgyhó utolsó napjáig kell
bevezetni.
(3) A szõlõbor-pinceköny Termék-értékesítés/Vevõnyilvántartás lapon az értékesítést – az idõrendben vezetett
nyilvántartás kivételével – havonta, a tárgyhó utolsó napjával kell bevezetni.”

9. §

Az R. 17. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szõlõbor-pincekönyvben)
„h) a borászati melléktermékek ellenõrzés melletti kivonását borkísérõ okmánnyal, és a szõlõfeldolgozás és
a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonásáról és támogatással történõ lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.)
VM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti bejelentéssel,”
(kell igazolni)

10. §

Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A szõlõbor-pincekönyvet az egyszerûsítettadóraktár-engedélyes az adóraktárában vagy a vámhatósághoz
tett bejelentés alapján a lakóhelyén, számítógépes nyilvántartás esetén az adóraktárában vagy a székhelyén
(a központi ügyvezetés helyén) köteles tartani.
(2) Ha a természetes személy egyszerûsítettadóraktár-engedélyes a lakóhelyén tartja a szõlõbor-pincekönyvét, vagy
ha a számítógépes nyilvántartás-vezetés nem az adóraktárban történik, az adóraktár-engedélyes egy órán belül
köteles gondoskodni a szõlõbor-pincekönyv hozzáférésérõl a borászati hatóság, a hegybíró, a mezõgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a vámhatóság helyszíni ellenõrzése esetén. A mustelõállító
a szõlõbor-pincekönyvet az elõállítás helyén köteles tartani.
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(3) Szõlõbor-pincekönyv elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése esetén a borászati üzem engedélyese
72 órán belül köteles azt a vámhatóság részére írásban bejelenteni.
(4) A formanyomtatványon vezetett szõlõ- és szõlõbor-pincekönyvet úgy kell kitölteni, hogy az adatok olvashatóak
és megváltoztathatatlanok legyenek. A szõlõ- és szõlõbor-pincekönyvbe bevezetett, hibás adatot áthúzással,
a javítás dátumának feltüntetésével és aláírással lehet érvényteleníteni. A szõlõ- és szõlõbor-pincekönyv vezetésre
kötelezettnek gondoskodnia kell a szõlõ- és szõlõbor-pincekönyv biztonságos helyen történõ õrzésérõl, tartásáról.”
11. §

Az R. a következõ 19/A.–19/C. §-sal és a 19/A. §-t megelõzõ 3/a alcímmel egészül ki:

„3/a Egyszerûsített pincekönyv-vezetés
19/A. § (1) Az az egyszerûsítettadóraktár-engedélyes, aki
a) az elõzõ borpiaci évben legfeljebb 1000 hektoliter elõállított bormennyiséggel rendelkezett,
b) kizárólag saját termésû, vagy vásárolt szõlõt dolgoz fel,
c) bort, gyöngyözõ bort, széndioxid hozzáadásával készült gyöngyözõ bort, mustot, must sûrítményt, valamint
egyszerûsített adóraktárban elõállítható, palackos erjesztésû pezsgõt vagy minõségi pezsgõt, borecetet állít elõ, és
d) must sûrítmény (akár finomított, akár nem) kivételével a c) pontban felsorolt terméket nem vásárol,
szõlõbor-pincekönyvét a 7. melléklet szerinti formában és tartalommal, a pincekönyv-vezetés általános szabályaihoz
képest az e címben foglalt eltérésekkel is vezetheti (a továbbiakban: egyszerûsített pincekönyv-vezetés).
(2) Az egyszerûsítettadóraktár-engedélyes egyszerûsített pincekönyv-vezetési vagy megszüntetési szándékát
a vámhatóságnak írásban jelentheti be.
(3) Az egyszerûsített pincekönyv-vezetés a (2) bekezdés szerinti bejelentés napján kezdhetõ meg.
19/B. § (1) Egyszerûsített pincekönyv-vezetés esetén a Termék-elõállítás nyilvántartó lapon a feldolgozott szõlõ
származási bizonyítvány számát csak a felvásárlásból származó borszõlõ esetén kell feltüntetni.
(2) A feldolgozás során keletkezett szõlõtörköly mennyiségét a Termék-elõállítás nyilvántartó lapon kell feltüntetni.
(3) Ha a forgalomba hozatali engedély a Termék-elõállítás nyilvántartó lap szerint nyilvántartott teljes bortételre
érvényes, a 10. § (2) bekezdéstõl eltérõen a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ bortételt nem kell új
Termék-elõállítás nyilvántartó lapra átvezetni.
(4) Egyszerûsített pincekönyv-vezetés esetén a lefûzött borkísérõ okmányok minõsülnek vevõnyilvántartásnak.
19/C. § (1) Amennyiben az egyszerûsített pincekönyv-vezetést alkalmazó egyszerûsített adóraktár engedélyes
a 19/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti terméket továbbfeldolgozás céljából kíván vásárolni, a nyilvántartás vezetés
módjának változását a 19/A. § (2) bekezdés szerint a betárolást megelõzõ 15. napig köteles a vámhatóságnak
bejelenteni. Az egyszerûsített pincekönyv nyilvántartást legkésõbb a betárolás napjáig le kell zárnia, a készleteket
a 3. melléklet szerinti szõlõbor-pincekönyvbe át kell vezetnie és a 7. § szerinti pincekönyv-vezetésre át kell térnie.
(2) Amennyiben az egyszerûsített pincekönyv-vezetést alkalmazó egyszerûsített adóraktár engedélyes nem felel meg
a 19/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, legkésõbb a következõ borpiaci év elsõ napjáig át kell térnie
a 7. § szerinti pincekönyv-vezetésre.
(3) Az adott borpiaci évben az (1)–(2) bekezdéstõl eltérõ esetben nem lehet visszatérni a 7. § szerinti
pincekönyv-vezetési szabályok alkalmazására.”
12. §

Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) A szõlõ feldolgozás során a tényleges lé kinyerést liter seprõs újbor/100 kg szõlõ formában a szõlõpincekönyv
Termék-elõállítás nyilvántartó lapon, a megjegyzés rovatban kell feltüntetni.
(2) A szõlõbor-pincekönyvben a szõlõmust feldolgozása és a szõlõboron végzett mûveletek során a ténylegesen
keletkezett veszteség számolható el. A veszteség, és a melléktermék kihozatal vetítési alapja a mûveletbe bevont
termék, tárolás esetén a két mûvelet között mozgatás nélkül tárolt termékkészlet hektoliterben mért térfogata.
A mûveleti veszteséget a mûvelet befejezésének napján, a tárolási veszteséget – az elõzõ mûvelet óta eltelt idõszakra –
a mûvelet megkezdésének napján, vagy tárgyhavonként a tárgyhó utolsó napján, a szállítási veszteséget a betárolást
követõen, a betárolás napján kell megállapítani és a pincekönyvbe bevezetni.
(3) Ha a mûveletenkénti veszteség és a melléktermék kihozatal a 4–5. mellékletben meghatározott határokat
meghaladja, a borászati üzem jegyzõkönyvet vesz fel, amelyet a pincekönyvhöz kell csatolni.
(4) Az egyszerûsítettadóraktár-engedélyes a mûveletenkénti elszámolás helyett választhatja az átalány-elszámolást is.
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(5) Az átalány-elszámolás esetén gazdasági évenként legfeljebb
a) erjedésre az erjesztésre alkalmas szõlõmustra vetítve 2% veszteség, valamint 6% borseprõ,
b) borkezelésre és -tárolásra az egyszer fejtett újbor, illetve a vásárolt és az óbor mennyiségére vetítve 2% átalányveszteség
számolható el.
(6) Az átalányveszteségen felül elszámolható a szõlõbor kiszerelés (palackozás, kannába töltés) 4. mellékletben
meghatározott vesztesége is, ha a kiszerelt mennyiség a kiszerelés napján a szõlõbor-pincekönyvbe bevezetésre kerül.
(7) Ha a hatósági ellenõrzés a felvett és nyilvántartott mennyiség között eltérést állapít meg, a hatóság megvizsgálja
a tényleges és a nyilvántartott mennyiség közötti eltérés okát, és az ellenõrzést végzõ hatóság a pincekönyvi
nyilvántartást a ténylegesen megállapított mennyiségre módosítja.”
13. §

14. §

15. §

16. §

Az R. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 27/2011. (IV. 12.)
VM rendelet módosításáról szóló 14/2013. (III. 7.) VM rendelet (a továbbiakban: 14/2013. (III. 7.) VM rendelet)
hatálybalépését megelõzõ napon hatályos szabályoknak megfelelõ borkísérõ okmány a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet
hatálybalépését követõ három hónapig kiadható és – a készlet erejéig – továbbra is felhasználható.
(2) A számítógéppel történõ pincekönyvvezetés esetén e rendelet szabályainak legkésõbb 2013. augusztus 1-ig meg
kell felelni.
(3) A 14/2013. (III. 7.) VM rendelet hatálybalépése elõtt hitelesített pincekönyv az egyszerûsített pincekönyv vezetés
szabályai szerint a 19/A. § (2) bekezdésben meghatározott bejelentést követõen tovább vezethetõ.”
(1)
(2)
(3)
(4)

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Az R. e rendelet 2. melléklete szerinti 7. melléklettel egészül ki.
Az R. e rendelet 3. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.
Az R. e rendelet 4. melléklete szerinti 9. melléklettel egészül ki.
Az R.
a)
10. § (2) bekezdésében a „használandó” szövegrész helyébe a „használható” szöveg;
b)
11. § (2) bekezdésében a „napjával” szövegrész helyébe „napjáig” szöveg;
c)
19. § (2) bekezdésében a „2. és 3. mellékletben” szövegrész helyébe a „8. mellékletben” szöveg
lép.

(1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2. § (2) bekezdése 2013. június 30-án lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 14/2013. (III. 7.) VM rendelethez
„1. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez

A) BorkísérĘ okmány formanyomtatványa

1
2
3
4

1. Eladó (Feladó)

A

5

9
10

2. VevĘ (Címzett)

8

B

C

D
E
3. Bizonylat azonosító:

címe:

4. Szállítmányozó:

6. Szállításra történĘ átvétel igazolása:
7. Kiadás dátuma:

címe:
8. Kiadás helye:
adóazonosító jele/adószáma:

9. Rendeltetés helye:

engedélyszáma:
10. Termékleírás

12

a tétel megnevezése

a kiszerea
lési
kiszerelés egység
típusa
Ħrtartalma
(l)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
11. Összes mennyiség:
12. Igazolások:

13. EllenĘrzés bejegyzése:

24
25

G

5. SzállítójármĦ forgalmi rendszáma:

11

23

F

adóazonosító jele/adószáma:
engedélyszáma:
neve:

6
7

neve:

14. Megjegyzés:

15. Az eladás (feladás) igazolása
Kiállítás helye és dátuma:
26 Kiállító neve:
Kiállító aláírása:

16. Az átvétel igazolása
Átvétel helye és dátuma:
ÁtvevĘ neve:
ÁtvevĘ aláírása:

mennyiség
egysége

mennyiség
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B) A borkísérĘ okmány kitöltése
1) Az 1. és a 2. rovat (az eladó [feladó] és a vevĘ [címzett] adatai) bélyegzĘ használatával is
kitölthetĘek. Engedélyszámként az adóraktári engedély és a jövedéki engedélyszámot kell
feltüntetni.
2) A borkísérĘ okmányon a kiadás dátumát (7. rovat) az év, hó, nap feltüntetésével kell megadni.
Az „Igazolások” és az „EllenĘrzés bejegyzése” (12. és 13.) rovat a hatóságok bejegyzései
számára szolgál.
3) A termékleírás kitöltése (10. rovat)
a) „A tétel megnevezése, azonosítása” oszlopban:
i) a szállított termék (borszĘlĘ, szĘlĘmust, szĘlĘbor, pezsgĘ, borászati melléktermék)
megnevezését kell megadni. A tétel megnevezése:
x a pincekönyv Termék-elĘállítás nyilvántartó lapja szerinti megnevezés: a forgalomba
hozatali engedéllyel nem rendelkezĘ szĘlĘbor vagy pezsgĘ esetében
x a melléktermék fajtájának (szĘlĘtörköly, borseprĘ) megjelölése borászati
melléktermék esetében
x a forgalomba hozatali engedélyben szereplĘ megnevezés: forgalomba hozatali
engedéllyel rendelkezĘ szĘlĘbor és pezsgĘ esetén
ii) a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezĘ szĘlĘbor vagy pezsgĘ esetén a forgalomba
hozatali engedély azonosítóját (ennek hiányában annak számát) is fel kell tüntetni.
b) A „kiszerelés típusa” oszlopban kell megadni a termék kiszerelésének típusát (kanna,
palack, tartály, stb.). Ez kóddal is megadható; P: palack, K: kanna, T: tartály. Egyes
termékek esetében ez az oszlop nem értelmezhetĘ, ekkor a megfelelĘ rubrikát ki kell húzni.
c) A „kiszerelési egység Ħrtartalma (l)” rovatban a kiszerelési egység Ħrtartalmát kell megadni
literben kifejezve (tartályos kiszerelés esetén a tartály névleges Ħrtartalmát kell feltüntetni).
Egyes termékek esetében ez az oszlop nem értelmezhetĘ, ekkor a megfelelĘ rubrikát ki kell
húzni.
d) A mennyiség egysége oszlopban az alábbi mértékegységek használhatóak:
i) „db”, amennyiben „a kiszerelés típusa” és „a kiszerelési egység Ħrtartalma (l)”
oszlopokat kitöltötték
ii) amennyiben „a kiszerelés típusa” és „a kiszerelési egység Ħrtartalma (l)” oszlopok nem
értelmezhetĘek:
x szĘlĘtörköly esetében: q, azzal, hogy elégséges a becsült mennyiség feltüntetése,
x borseprĘ esetében: hl,
x borszĘlĘ esetében: q.
e) A mennyiség oszlopba
i) a kiszerelési egységek számát kell írni, amennyiben „a kiszerelés típusa” és
„a kiszerelési egység Ħrtartalma” oszlopokat kitöltötték (pl. 6 db 0,75 literes palack
esetén: 6),
ii) az adott sorban szereplĘ tételnek a „mennyiség egysége” rovatban jelzett
mértékegységben kifejezett mennyiségét, amennyiben „a kiszerelés típusa” és „a
kiszerelési egység Ħrtartalma (l)” oszlopok nem értelmezhetĘek.
f) Tíznél több tétel esetén a felsorolást pótlapon kell megtenni. A pótlapnak tartalmaznia kell a
3. és a 10. rovat szerinti adatokat.
g) 60 liternél nagyobb kiszerelésĦ termékek fuvarozásánál:
i) a 11. (Összes mennyiség) rovatban a nettó összmennyiséget hl-ben,
ii) az Ħrtartalom rovatban a felhasznált szállítóedény névleges térfogatát kell feltüntetni.
h) A fel nem használt sorokat ki kell húzni.
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4) Az Összes mennyiség rovatot (11. rovat) csak több tétel szállítása esetén (amennyiben a 10.
rovatban több sort is kitöltöttek) kell kitölteni, az alábbi módon:
i) azon tételek esetében, amelyeknél a 10. rovat „a kiszerelés típusa” és „a kiszerelési egység
Ħrtartalma (l)” oszlopait kitöltötték, a hl-ben kifejezett az összes mennyiséget,
j) azon tételek esetében, amelyeknél a 10. rovat „a kiszerelés típusa” és „a kiszerelési egység
Ħrtartalma (l)” oszlopai nem értelmezhetĘek, a 10. rovat „mennyiség egysége” oszlopában
megadott mértékegységben kifejezett összes mennyiséget.
Abban az esetben, ha több terméktípus (pl. szĘlĘbor és borseprĘ) szállítására kerül sor, az
összegzést terméktípus szerinti bontásban kell megadni.
5) A borkísérĘ okmány adattartalmát, az adatok elhelyezését és sorrendiségét nem lehet
megváltoztatni, azonban az egyes rovatok mérete számítógépes elĘállítás esetén változtatható.
6) A borkísérĘ okmány elĘállításához használható papír mérete 210x297 milliméter, az adatok
elhelyezésére szolgáló rész 148x210 milliméter, amely számítógépes elĘállítás esetén 210x297
milliméteresre is növelhetĘ, azonos adattartalom mellett. A borkísérĘ okmány papírjának
alapszíne fehér. Cégembléma, cégadatokat tartalmazó fejrész csak a borkísérĘ okmány keretbe
foglalt, adatok elhelyezésére szolgáló részen kívül helyezhetĘ el.´
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I. Hitelesítési rész
............................... iktatószám
Ez a szĘlĘbor-pincekönyv.......................... számozott oldalt tartalmaz.
Hitelesítette:
..........................................................
vámhatóság
P. H…..
Dátum:

Aláírás:

II. Azonosító rész
SzĘlĘbor-pincekönyv vezetésére kötelezett
Neve:
Telephelye címe:
utca/út/tér

város/község
hrsz.

Adószáma:
Adóazonosító jele:
Adóraktári engedély száma vagy nyilvántartási száma:
Hegyközségi tag kódja:

4015

4016

Termék-elĘállítás (MĦveletek sorrendjében)
ElĘállítás megkezdésének dátuma:
Betárolt szĘlĘ
SzĘlĘ származási bizonyítvány száma(i):

Termékmegnevezés [a 10. § (2) bekezdés szerint]
Eredeti átlag
Potenciális alkoholtartlom ( tf%)
Javítás utáni
Összes alkoholtartlom ( tf%)
Anyag

Mennyiség

Bor származási bizonyítvány száma:

M. e.

Potenciális
alkoholtartlom
Forgalomba hozatali engedély száma:

Feldolgozott szĘlĘ mennyisége (q):
Keletkezett szĘlĘtörköly mennyisége (q):

Dátum
(év, hó, nap)
a

Bizonylatszám
b

MĦvelet/készletváltozás
megnevezése
c

Megjegyzés
d

bevétel
(hektoliter)
e

Hordós mennyiség (hektoliter )
kiadás
készlet
(hektoliter)
(hektoliter)
f
g
Áthozat:

h
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Átvitel:
MĦvelet megnevezése: pl. must elĘállítás, mustjavítás, fejtés, derítés, palackozás, házasítás, édesítés, bérpalackozás, stb.
Készletváltozás megnevezése: pl. értékesítés, adómentes fogyasztás, adóraktárba áttárolás,

tartály jele

bevétel
(hektoliter)
f

Kannás
kiadás
(hektoliter)
g
Áthozat:

készlet
(hektoliter)
h

bevétel
(hektoliter)
i

Palackos
kiadás
(hektoliter)
j

készlet
(hektoliter)
k
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Mennyiség
(db)
e

•

Dátum
Bizonylatszám Készletváltozás ĥrtartalom
(év, hó, nap)
liter
a
b
c
d

MAGYAR KÖZLÖNY

Megjegyzés: veszteségek, melléktermékek, kezelĘanyagok, derítĘ anyagok, adalékanyagok

Átvitel:

4017

4018

KiegészítĘ és adalékanyagok nyilvántartása (Itt csak a termék-elĘállításra vásárolt anyagokat kell nyilvántartani!)
KiegészítĘ, adalékanyag neve:
Dátum (év, hó, nap)
Bizonylat
a

b

Jogcím
c

MinĘségi jellemzĘje:
Megjegyzés
d

bevétel
e

Mértékegysége:
Mennyiség
kiadás
készlet
f
g
Áthozat:
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Átvitel:
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Tárolótartály anyaga
b

Tárolótartály Ħrtartalma
c

Tárolótartály helye
d

Megjegyzés
e

•

Tárolótartály jele
a

MAGYAR KÖZLÖNY

Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartása
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Szállítási okmány nyilvántartása
Dátum

Szállítási okmány megnevezése

Szállítási okmány sorszámtartománya
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3. melléklet a 14/2013. (III. 7.) VM rendelethez
„8. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez

Termék

Mértékegység
q
hl
hl
hl

seprĘ
törköly
sĦrített szĘlĘmust
finomított
szĘlĘmustsĦrítmény
cukor
egyéb kiegészítĘ és
adalékanyag

hl
q(100kg)
hl
hl

Pontosság tizedes jegy
0
0
0
0
Kiszerelt termékek
esetén legfeljebb 6
0
0
2
2

q(100kg)
kg

2
2

szĘlĘ
cefre
must
bor

”
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4. melléklet a 14/2013. (III. 7.) VM rendelethez
„9. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez

A) Nem jövedéki termék borászati termékek kísérĘokmányának formanyomtatványa
Európai Unió

(fejléc)

Európai Bizottság

Magyarország
1. MVV-kód

Nem jövedéki termék borászati termékek kísérĘokmánya
436/2009/EK rendelet 24. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint

2.Eladó (feladó)

4. VevĘ (címzett)

3. Feladás helye:

5. Rendeltetési hely:

6. Feladás helye szerinti illetékes hatóságok

7. Szállítmányozó:

8. A szállítás egyéb részletei:
9. A termékek leírása:

10. Csomagolás:

12. Tanúsítványok:

11. Az áru jellemzĘi
a) KN kód:
b) mennyiség:
c) bruttó súly:
d) nettó súly:
e) alkoholtartalom:
f) sĦrĦség:
g) a borászati termék típusa (kóddal):
h) a szĘlĘtermesztĘ zóna kódja:
i) a mĦvelet kódja:

13. Egyéb információ:

14. Bizonyítvány – export ellenĘrzés (ahol alkalmazandó):

A feladás dátuma:

15. Engedély a feladás helye szerinti illetékes
hatóságtól (amennyiben szükséges)

Dátum :
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B) A nem jövedéki termék borászati termékek kísérĘokmányának kitöltése
1. rovat: A Kormányhivatal tölti ki az okmány hitelesítésekor
2. rovat: teljes név és cím, beleértve az irányítószámot is (adott esetben a SEED szerinti
jövedéki szám is)
3. rovat: a feladás tényleges helye (csak abban az esetben kell kitölteni, ha az árut nem a
feladó címérĘl adják fel)
4. rovat: teljes név és cím, beleértve az irányítószámot is (adott esetben a SEED szerinti
jövedéki szám is)
5. rovat: tényleges rendeltetési hely (csak abban az esetben kell kitölteni, ha az árut nem a
címzett címére szállítják)
6. rovat: a kísérĘokmány kiállításának ellenĘrzéséért a feladás helyén felelĘs illetékes
hatóság neve és címe
7. rovat: az elsĘ szállításért felelĘs személy neve és címe (csak akkor kell kitölteni, ha nem
azonos a feladóval)
8. rovat: Itt kell megadni minden egyéb, a szállítással kapcsolatos alábbi adatokat:
a) az igénybe vett szállítóeszköz típusa (tehergépkocsi, kisteherautó, tartálykocsi,
gépkocsi, vasúti teherkocsi, vasúti tartálykocsi, repülĘgép)
b) rendszám, illetve hajó esetén annak neve (feltüntetése nem kötelezĘ)
c) Abban az esetben, ha az egyik szállítóeszköz-típusról a másikra váltanak át, a
terméket berakodó szállítónak az okmány hátoldalán fel kell tüntetnie:
i)

a szállítás megkezdésének dátumát,

ii) az igénybe vett szállítóeszköz típusát, valamint gépkocsi esetében annak
rendszámát, hajó esetében annak nevét,
iii) vezetéknevét, keresztnevét (keresztneveit), illetve a vállalkozása nevét,
valamint címét, ideértve a postai irányítószámot is.
d) A rendeltetési hely megváltozása esetén: a tényleges rendeltetési hely
9. rovat: A termék leírása az 1234/2007/EK rendeletnek és a hatályos nemzeti
rendelkezéseknek megfelelĘen, különös tekintettel a kötelezĘ jelölési adatokra (a
1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. melléklete szerinti termékkategória,
allergéntartalom). Nem kell jelölni a más rubrikában már feltüntetett adatokat.
10. rovat: Az árut tartalmazó csomagok leírása: azonosító számok és a csomagok száma, a
csomagokon belüli csomagolások száma. A 436/2009/EK bizottsági rendelet 24.
cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említettektĘl eltérĘ kísérĘokmányok
esetében a leírás folytatódhat az egyes másolatokhoz csatolt külön lapon. Erre a
célra használható egy csomagjegyzék.
11. rovat: Az áru jellemzĘi:
a) KN-kód (vámtarifaszám)
b) palackozatlan termékeknél a nettó összmennyiség, palackozott termékeknél a
felhasznált tárolóedények száma.
c) bruttó súly
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d) nettó súly
e) az összes alkoholtartalom
f) refrakciós mutató vagy a sĦrĦség
g) 1 = FN borászati termék, 2 = FN borászati termék fajtajelöléssel, 3 = OEMvagy OFJ-borászati termék, 4 = harmadik országból származó borászati termék,
5 = egyéb.
h) a 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletének függelékében
meghatározott szĘlĘtermĘ övezet kódját kell megadni (Magyarországon termett
szĘlĘbĘl készült borászati termék esetében ez minden esetben: C.I.)
i) a kódok:
0: a terméken az alábbi eljárások egyikét sem hajtották végre,
1: a termék alkoholtartalmát növelték,
2: a termék savtartalmát növelték,
3: a termék savtartalmát csökkentették,
4: a terméket édesítették,
5: a termékhez boralkoholt adtak,
6: a termékhez a leírásban megadottól eltérĘ földrajzi egységrĘl származó
terméket adtak hozzá,
7: a termékhez a leírásban megadottól eltérĘ szĘlĘfajtából nyert terméket
adtak hozzá,
8: a termékhez a leírásban megadottól eltérĘ évben szüretelt terméket adtak
hozzá,
9: a terméket tölgyfadarabok felhasználásával állították elĘ,
10: a termék új borászati eljárás kísérleti célú alkalmazásával készült,
11: a termék alkoholtartalmát részben csökkentették,
12: egyéb (éspedig).
12. rovat: OEM-tanúsítvány, OFJ-tanúsítvány, illetve a szüreti év vagy a borszĘlĘfajta
(borszĘlĘfajták) feltüntetésével forgalmazott borászati termékekre vonatkozó
igazolás tanúsítása (lásd a 436/2009/EK bizottsági rendelet 24. cikk (1)
bekezdésének b) pontját és a 31. cikkét)
13. rovat: Nem szükséges kitölteni
14. rovat: A szállítás megkezdésének dátuma és – abban az esetben, ha a szállítás
megkezdésének helye szerinti tagállam elĘírja – idĘpontja
15. rovat: A feladás helye szerinti illetékes szerv általi láttamozás a 436/2009/EK bizottsági
rendelet 24. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említettektĘl eltérĘ
kísérĘokmányok esetében (amennyiben ez követelmény)”
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 11/2013. (III. 7.) OGY határozata
a Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködési (NEFE) Politika ügyében*
Elismerve a fejlett országok – így Magyarország – morális felelõsségét a fejlõdõ országok erõfeszítéseinek támogatása,
következésképpen a globális fejlõdés kihívásainak közös cselekvés által való kezelése iránt;
felismerve, hogy a kormányok nemzetközi fejlesztésben betöltött központi szerepébõl kiindulva Magyarország kormányának is
kezdeményezõ szerepet kell vállalnia a folyamatok alakításában;
figyelembe véve, hogy az OECD- és az EU-tagságból adódóan hazánknak kötelezettségei vannak a vállalt fejlesztési irányszámok
megvalósításában;
látva azt a hiányosságot, hogy a hazai nemzetközi fejlesztési együttmûködés a ráfordítás mértékében és hatékonyságában elmarad
a nemzetközi elvárásoktól, mert túl sok partnerország és kevés forrás áll rendelkezésre;
folytatva a Párizsi Deklaráció (2005), az Accrai Akcióterv (2008) és a Busani partnerség a hatékony fejlesztési együttmûködésért
(2011) során lefektetett elvek végrehajtását, melyek az elõreláthatóság, a kiszámíthatóság, valamint a jobb donorkoordináció révén
hatékonyabbá teszik a segélyezési folyamatokat;
elismerve, hogy a nemzetközi segélyhatékonyság akkor érvényesülhet a legjobban, amennyiben minden kulcsszereplõ – a kormányok,
a nemzetközi szervezetek, a civil szervezetek és a magánszféra – összefogásával valósul meg,
az Országgyûlés felhívja a Kormányt, hogy
1. tekintettel a nemzetközi fejlesztési együttmûködés és a fejlesztéshatékonyság magasszintû fórumain megfogalmazott
elvekre és Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaira, dolgozzon ki nemzetközi fejlesztési keretstratégiát
2013. június 30-ig,
2. és errõl számoljon be az Országgyûlés Külügyi bizottságának 2013. június 30-ig.
3. E határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k.,

Móring József Attila s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 12/2013. (III. 7.) OGY határozata
a határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról**
1. Az Országgyûlés a határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. E határozat a közzétételének napján lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k.,

Móring József Attila s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2013. március 4-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2013. március 4-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 13/2013. (III. 7.) 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 Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba
dr. Varga László (MSZP) helyett
dr. Botka Lászlót (MSZP),
az Európai ügyek bizottságába
dr. Botka László (MSZP) helyett
dr. Szanyi Tibort (MSZP),
az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba
dr. Szanyi Tibor (MSZP) helyett
Pál Bélát (MSZP),
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) helyett
dr. Bagdy Gábort (KDNP),
a Mezõgazdasági bizottságba
Szabó Rebeka (független) – korábban megüresedett tagsági helyére –
dr. Józsa Istvánt (MSZP),
a Nemzeti összetartozás bizottságába
dr. Stágel Bence (KDNP) helyett
Gaal Gergelyt (KDNP),
a Sport- és turizmusbizottságba
Lengyel Szilvia (független) – korábban megüresedett tagsági helyére –
dr. Varga Lászlót (MSZP)
a bizottság tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k.,

Móring József Attila s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2013. március 4-ei ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1102/2013. (III. 7.) Korm. határozata
az állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához szükséges
intézkedésekrõl
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a belügyminiszter közremûködésével – a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gyûjtse össze az állami
tulajdonban lévõ ingatlanok ingyenes átadása tekintetében az ingatlanokra vonatkozó helyi önkormányzati
igényeket, továbbá az egyes helyi önkormányzatok e kormányhatározat alapján lefolytatásra kerülõ eljárásban
elbírálható, folyamatban lévõ igényeit;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2013. március 20.
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján vizsgálja meg, hogy az 1. pont szerint igényelt
ingatlanok szükségesek-e valamely állami vagy közfeladat ellátására;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. április 20.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Eszközkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
bevonásával gyûjtse össze, hogy az 1. pont szerint igényelt ingatlanok közül mely lakáscélú és lakáscélra
gazdaságosan átalakítható ingatlanok használhatóak fel a lakossági deviza-eladósodás következményeinek kezelése,
valamint a hajléktalan ellátás, hajléktalanná válás megelõzése céljára;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. április 15.
4. felhívja az emberi erõforrások miniszterét és a vidékfejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerint igényelt és az MNV Zrt.
által ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra javasolt azon ingatlanokra vonatkozó vizsgálatot – az MNV Zrt. erre
irányuló megkeresése alapján – soron kívül folytassák le, mely ingatlanok vonatkozásában jogszabály az érintett
miniszter elõzetes egyetértését írja elõ az ingatlan elidegenítése esetére;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. április 30.
5. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy – a mûemléki vagy régészeti védettség alatt álló ingatlanok esetében
az emberi erõforrások miniszterének bevonásával – vizsgálja meg a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet kezelésében
lévõ, 1. pont szerint igényelt állami tulajdonú ingatlanok tekintetében az önkormányzatok részére történõ tulajdonba
adás lehetõségét, és errõl tájékoztassa a belügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert;
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. április 30.
6. felhívja
a)
a belügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter
közremûködésével az 1. pont szerint igényelt ingatlanokkal kapcsolatban – a 2–4. pontban lefolytatott
vizsgálatok eredményeinek felhasználásával – készítse elõ az állami tulajdonban álló ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó törvényjavaslatot a támogatott önkormányzati igényeknek
megfelelõ vagyonátadás érdekében,
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a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a tulajdonba adási eljárás gyorsítása érdekében vizsgálja meg a forgalmi
értékbecslésre vonatkozó hatályos jogszabályokat, és tegyen javaslatot a szükséges jogszabály-módosításokra.
Felelõs:
az a) pont tekintetében:
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
a b) pont tekintetében:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. május 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozata
a Felsõoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján az állami felsõoktatási intézmények
strukturális átalakítását elõsegítõ Felsõoktatási Struktúraátalakítási Alap (a továbbiakban: Alap) létrehozásához
2013. évben 2000,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi
központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 3. Felsõoktatási feladatok támogatása alcím,
4. Felsõoktatási Struktúraátalakítási Alap jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
azonnal
2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy az államháztartásért való felelõsségi körében eljáró nemzetgazdasági
miniszter bevonásával készítse elõ az Alap terhére biztosítandó támogatásoknak a struktúraátalakítási feltételeit
tartalmazó, az érintett állami felsõoktatási intézményekkel kötendõ megállapodásokat, és gondoskodjon
a megállapodásban foglaltak folyamatos nyomon követésérõl, valamint a szükséges intézkedések megtételérõl;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
3. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy az Alap forrásainak felhasználásáról szóló szabályozást úgy készítse el,
hogy az Alapból történõ kifizetésre a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével kerülhessen sor.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. március 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma

•

ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

XX.
20
3
340639

4
1
5

XI.
297102

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
FelsĘoktatási feladatok támogatása
FelsĘoktatási Struktúraátalakítási Alap
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

2 000,0

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

7

Módosítás
(+/-)

2013. évi 39. szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

-2 000,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

XX.
20
3
340639

4

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
FelsĘoktatási feladatok támogatása
FelsĘoktatási Struktúraátalakítási Alap

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

2 000,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma:
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

2 000,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2000,0

4029

4030

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1104/2013. (III. 7.) Korm. határozata
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsõoktatási intézménnyé minõsítésérõl
A Kormány a nemzeti felsõoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §. (2) bekezdése alapján
a 2013–2016 közötti minõsítési idõszakra – a kiemelt felsõoktatási intézményekrõl szóló 1047/2013. (II. 7.)
Korm. határozatban meghatározott intézmények mellett – a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet kiemelt felsõoktatási
intézménynek minõsíti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1105/2013. (III. 7.) Korm. határozata
a „Phoenix Mecano Kecskemét” KFT és a Continental AG magyarországi nagybefektetõkkel való
stratégiai megállapodások megkötésérõl
A Kormány felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a)
a Magyarország Kormánya és a „Phoenix Mecano Kecskemét” Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6000 Kecskemét, Szent István körút 24., cégjegyzékszám: 03-09-102028), továbbá
b)
a Magyarország Kormánya és a Continental AG (cím: Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 Hannover)
között kötendõ stratégiai együttmûködési megállapodásokat a Kormány nevében aláírja.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1106/2013. (III. 7.) Korm. határozata
az Európai Unió Mali Kiképzõ Mûveletében („EUTM Mali”) történõ magyar katonai szerepvállalásról
A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva Magyarország európai
uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös biztonság- és
védelempolitikája megerõsítéséhez való nemzeti hozzájárulásként, az Európai Unió Tanácsának döntése alapján
engedélyezi, hogy az Európai Unió Mali Kiképzõ Mûveletében (EUTM Mali) a Magyar Honvédség állományából
legfeljebb 15 fõ (váltási idõszakban legfeljebb 30 fõ) a mûvelet mandátumában meghatározott ideig, de legfeljebb
2014. május 18-ig részt vegyen, amely idõtartamba a kitelepülés és a visszatelepülés idõtartama nem számít bele.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1107/2013. (III. 7.) Korm. határozata
az Európai Unió Mali Kiképzõ Mûveletében („EUTM Mali”) történõ magyar katonai szerepvállalás
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében meghatározott jogkörében
az EUTM Mali feladat végrehajtása érdekében 555,1 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli
el elszámolási kötelezettséggel, a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt
szervezetei alcím és a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím 2. Ágazati
célelõirányzatok alcím, 40. Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegû befizetések jogcímcsoport, 2. Hozzájárulás
az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz jogcím javára.
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Az elszámolási kötelezettség tekintetében:
Felelõs:
honvédelmi miniszter
Határidõ:
2014. április 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1107/2013. (III. 7.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

XIII
2
206905

2
1
1
2
3
XIII
8
2
40

249745

2

XI
297102

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Ágazati célelĘirányzatok
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegĦ befizetések
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

80,7
10,9
383,6

79,9

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

7

Módosítás
(+/-)

-555,1

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

2
XIII
8
2
40
2

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

475,2

Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Ágazati célelĘirányzatok
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegĦ befizetések
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

79,9

MAGYAR KÖZLÖNY

2

249745

Alcím
név

Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
MH ÖHP és alárendelt szervezetei

XIII
206905

Cím
név

•

Összesen

I.n.év

555,1

555,1

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnali
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1108/2013. (III. 7.) Korm. határozata
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja érdekében
a 2013. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezetbe történõ elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében elrendeli
1. a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi
kompenzációja cím létrehozását,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
2. a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja cím javára 18 500,0 millió forint 1. melléklet
szerinti egyszeri átcsoportosítását.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

4034

1. melléklet az 1108/2013. (III. 7.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.
egyedi

Fejezet Cím Alcím
szám

szám szám

azonosító

Jog-

Jog-

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím

cím

cím

csoport

elĘir.

csop.

szám

száma

szám

név

név

név

szám

Jog-

Jog-

ElĘir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következĘ

Kiemelt elĘirányzat

évre

neve

áthúzódó

név

A módosítást
elrendelĘ
jogszabály/
határozat száma

hatása
Helyi önkormányzatok támogatásai

IX.
340539

6

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja

X.

18 500,0

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
24

329928

Céltartalékok
2

-18 500,0

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
1 példány

idĘarányos

Állami SzámvevĘszék

1 példány

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. negyedév

18 500,0

18 500,0

II. né.

III. né.

IV.né.

2013. évi 39. szám

Fejezet

•

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki

MAGYAR KÖZLÖNY

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1109/2013. (III. 7.) Korm. határozata
fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a HUNGARORING Sport Zrt.
tõkeemelésnek fedezetére 1000,0 millió forint, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. mûködésének
fedezetére 400,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi
központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 11. Hungaroring Sport Zrt.
tõkeemelése jogcímcsoport, valamint a 12. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. mûködtetése
jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni
részesedések növekedését eredményezõ kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések jogcím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

4036

1. melléklet az 1109/2013. (III. 7.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT.
Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma szám

XLIII.
2
1
4
296335

1
XVII.
20
38

340484

11
2
3

340495

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegĦ kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményezĘ kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Egyéb feladatok
Hungaroring Sport Zrt. tĘkeemelése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások

12

-1 400,0

1 000,0

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. mĦködtetése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

1
5

Millió forintban, egy tizedessel !
Módosítás A módosítás
(+/-)
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
áthúzódó
száma
hatása

400,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
ÁHT.

Fejezet

Cím Alcím

Jog-

Jog-

egyedi

szám

szám szám

cím

cím

csoport

elĘir.

csop.
szám

szám

száma

szám

azonosító

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
név

név

név

Jog-

Jog-

ElĘir.

cím

cím

csop.

csop.
név

név

név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Millió forintban, egy tizedessel
Módosítás A módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

következĘ
évre
áthúzódó

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

hatása
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Millió forintban, egy tizedessel
Jogcím
csop.
szám

XVII.
20
38
340484

11

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
csoport elĘir.
név név név
száma szám

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Egyéb feladatok
Hungaroring Sport Zrt. tĘkeemelése

1 000,0

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. MĦködtetése

Összesen

1 400,0

I.n.év

1 400,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2013. évi 39. szám

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

400,0

•

340495
12
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Módosítás A módosítás
(+/-)
következĘ A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

MAGYAR KÖZLÖNY

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

MAGYAR KÖZLÖNY

•

4037

2013. évi 39. szám

A Kormány 1110/2013. (III. 7.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a Veszprémi Járási Hivatal
elhelyezésének biztosítása érdekében történõ elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
1. a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1003/2013. (I. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) szerint átcsoportosított elõirányzat visszarendezését rendeli el az 1. melléklet szerint;
2. a Korm. határozatot visszavonja;
3. a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
a)
a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fõvárosi, megyei kormányhivatalok
és járási kormányhivatalok cím javára 1530,0 millió forint,
b)
a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára 470,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a 2. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

4038

1. melléklet az 1110/2013. (III. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

XI.
297102
X.
8
2
1
2
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

8

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ jogszabály/
évre
áthúzódó
határozat száma
hatása

2 000,0

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
FĘvárosi, megyei kormányhivatalokés járási kormányhivatalok
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Felújítások

-200,0
-1 800,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

BEVÉTEL
Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ jogszabály/
évre
áthúzódó
határozat száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
FĘvárosi, megyei kormányhivatalokés járási kormányhivatalok

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ jogszabály/
évre
áthúzódó
határozat száma
hatása

-2 000,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra
Összesen

I.n.év

-2 000,0

-2 000,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

•
2013. évi 39. szám

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

MAGYAR KÖZLÖNY

X.
015558

Cím
név

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

7

015558

Fejezet
név

MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet az 1110/2013. (III. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

X.
015558

8
2
2
XLIII.
1
1
2
XI.

297102

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

X.
015558

8

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
FĘvárosi, megyei kormányhivatalokés járási kormányhivatalok
Felhalmozási költségvetés
Felújítások

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ jogszabály/
évre
áthúzódó
határozat száma
hatása

1 530,0

470,0

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

7

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegĦ kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

2

329639

Fejezet
név

2013. évi 39. szám

ÁHT
egyedi
azonosító

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

-2 000,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

BEVÉTEL
Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ jogszabály/
évre
áthúzódó
határozat száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
FĘvárosi, megyei kormányhivatalokés járási kormányhivatalok

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ jogszabály/
évre
áthúzódó
határozat száma
hatása

1 530,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

2 000,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

2 000,0

4039

4040

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 39. szám

A Kormány 1111/2013. (III. 7.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1625/2012. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1625/2012. (XII. 18.)
Korm. határozatban „a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésû állami beruházás
megvalósítása érdekében, a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. állami tulajdonba kerülésére” szövegrész helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésû állami beruházás megvalósítása
érdekében, a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. állami tulajdonba kerülésére, valamint a Budapest Fõváros
VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata által a Budapest VIII. kerület, belterület 36030 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben az 1089 Budapest, Orczy út 1. szám alatti ingatlanon végzett értéknövelõ beruházásokkal kapcsolatos
elszámolásra”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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.

