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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,

valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének

rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2013. (III. 26.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar

Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következõket rendelem el:

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 5,00%.

2. § (1) Ez a rendelet 2013. március 27-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 3/2013. (II. 26.) MNB rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 2/2013. (III. 26.) HM rendelete
a közalkalmazotti és a szolgálati viszonnyal összefüggõ egyes honvédelmi miniszteri rendeletek
módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés

j) pontjában,

a 2. alcím vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–b), d), f) pontjában és

(10) bekezdésében,

a 3. alcím vonatkozásában a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 4. alcím vonatkozásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) pont ff) alpontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi

CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. alcím vonatkozásában az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés

alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes szabályairól szóló

18/2006. (VI. 27.) HM rendelet módosítása

1. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján

jelentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes szabályairól szóló

18/2006. (VI. 27.) HM rendelet 16. §-ában a „Munkaügyi Bíróság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi

bíróság” szöveg lép.

2. A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések

rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása

2. § A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl

szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ 14/B. §-sal egészül ki:

„14/B. § Munkaidõnek minõsül a munkaközi szünet idõtartama.”

3. § Az R1. a következõ 18. §-sal egészül ki:

„18. § E rendeletnek a közalkalmazotti és a szolgálati viszonnyal összefüggõ egyes honvédelmi miniszteri rendeletek

módosításáról szóló 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 2. §-ával megállapított 14/B. §-át 2013. január 2-ától kell alkalmazni.”

4. § Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti az R1. 1. §-a és 16. § (3) bekezdése.
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3. A honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet módosítása

6. § A honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jogi képviselet ellátása – ha a miniszter a 4. §-ban meghatározottak szerint eltérõen nem rendelkezik – az

MH Egészségügyi Központ jogi munkatársának a feladata

a) az MH Egészségügyi Központ szakmai feladatainak ellátásával kapcsolatos jogi eljárásokban,

b) az MH Egészségügyi Központ állományában szolgálatot teljesítõk és az MH Egészségügyi Központ közötti,

a munkavégzésre irányuló jogviszonyból eredõ ügyekben.”

7. § Az R2. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § Ha azt az ügy tárgya, a felek személye vagy az eljáró hatóság hatásköre indokolja, a jogi képviselet ellátására

– a 3. § (1) bekezdésében megjelölt honvédelmi szervezetre is kiterjedõen – a miniszter kijelölheti a HM jogi

képviseletének ellátásáért felelõs szervet, illetve meghatalmazhat ügyvédi irodát vagy egyéni ügyvédet

(a továbbiakban együtt: ügyvéd).”

8. § Az R2. 6. § a) pontjában az „MH Honvédkórház” szövegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ” szöveg lép.

4. A hivatásos és szerzõdéses katonák, valamint a közalkalmazottak étkezési utalvánnyal való ellátásáról

szóló 14/2012. (VII. 30.) HM rendelet módosítása

9. § A hivatásos és szerzõdéses katonák, valamint a közalkalmazottak étkezési utalvánnyal való ellátásáról szóló 14/2012.

(VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következõ 7. §-sal egészül ki:

„7. § E rendeletnek a közalkalmazotti és a szolgálati viszonnyal összefüggõ egyes honvédelmi miniszteri rendeletek

módosításáról szóló 2/2013. (III. 26.) HM rendelet 10. §-ával megállapított 3. § (2) bekezdését 2013. január 1-jétõl kell

alkalmazni.”

10. § Hatályát veszti az R3. 3. § (2) bekezdésében a „2012. évre” szövegrész.

5. Záró rendelkezések

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

6430 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 50. szám



1. melléklet a 2/2013. (III. 26.) HM rendelethez

„1. melléklet a 27/2008. (XII. 31.) HM rendelethez

A közalkalmazotti munkakörök és a vezetõi beosztások megnevezése, fizetési osztályokba sorolása

és a vezetõi pótlék mértéke

A B C D E F G H I J K L

1.
Munkakörök megnevezése

Fizetési osztályok
Vezetõi pótlék

%-a

2. A B C D E F G H I J

3. 1. Megbízott vezetõk

4. Pályáztatásra kötelezett:

5. a) Magasabb vezetõ beosztás:

6. fõigazgató 300

7. fõigazgató-helyettes,

vezérigazgató-helyettes

250

8. fõosztályvezetõ 200

9. igazgató (fõig. h.) 200

10. intézetvezetõ 200

11. gazdasági igazgató 200

12. igazgató (önálló honvédelmi

szervezet elsõ számú vezetõje)

250

13. igazgató-helyettes

(önálló honvédelmi szervezet elsõ

számú vezetõjének helyettese)

150

14. Pályáztatás alól mentesített:

15. katolikus tábori püspök 300

16. vezetõ tábori rabbi 250

17. tábori fõrabbi 250

18. b) Vezetõ beosztás:

19. Pályáztatásra kötelezett:

20. igazgató 150

21. igazgató (szervezeti egység

„beosztott” vezetõje)

150

22. igazgató-helyettes 100

23. igazgató-helyettes (szervezeti

egység „beosztott” vezetõjének

helyettese)

100

24. gazdasági igazgató-helyettes 100

25. fõosztályvezetõ-helyettes 150

26. osztályvezetõ 150

27. számítástechnikai szervizvezetõ 150

28. számítástechnikai mûszakvezetõ 150

29. üzemvezetõ 150

30. (fõ)mûvezetõ 150

31. 2. Csoportvezetõk

32. Pályáztatásra kötelezett:

33. irodavezetõ * * *

34. osztályvezetõ-helyettes * * *

35. (fõ-) mûvezetõ-helyettes * * *

36. alosztályvezetõ * * * * *

37. irodavezetõ-helyettes * *

38. Pályáztatás alól mentesített:

39. tábori rabbi * * * * *

40. tábori püspök * * * * *

41. szállodaigazgató * * *

42. szállodaigazgató-helyettes * * * *

43. csoportvezetõ * * * * * * *

44. (fõ-) diszpécser * * * * * *

45. telep-, étkezde-, üzlet-, üdülõ-,

KORK-, lakóház-, bolt-, konyha-,

épület-, lõtér vezetõ/gondnok

* * * * *
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46. mûhelyvezetõ * * * * * *

47. részlegvezetõ (ügyviteli) * * * * * * *

48. szolgálatvezetõ * * * * * *

49. üzemvezetõ-helyettes * * *

50. energetikus * * *

51. 3. Ügyintézõk

52. Pályáztatásra kötelezett:

53. belsõ ellenõr * * * *

54. ellenõr, fõellenõr * * * *

55. mérnök, fõmérnök * * * * *

56. fõelõadó (igazgatási, számviteli,

vámügyi, informatikai, gazdasági

stb.)

* * * * * *

57. informatikus * * * * *

58. jogtanácsos * *

59. jogász * * *

60. központvezetõ * * * *

61. fõmunkatárs, munkatárs * * *

62. kapcsolástechnikai felügyelõ * * * *

63. átvitel-technikai felügyelõ * * * *

64. Pályáztatás alól mentesített:

65. elõadó (szállítmányozási,

számviteli, vámügyi, gazdasági

stb.)

* * *

66. szervezõ * * * * * *

67. 4. Ügyviteli:

68. Pályáztatás alól mentesített:

69. adminisztrátor * *

70. vezetõ ügykezelõ * * *

71. ügykezelõ * * *

72. asszisztens * *

73. irattáros * * *

74. adatrögzítõ * * *

75. adatfeldolgozó * *

76. észlelõ-rajzoló * * *

77. mûszaki rajzoló * * *

78. (fõ-) technikus * * *

79. szaktechnikus * * *

80. forgalmi alkalmazott * * * *

81. ügykezelõ gépíró *

82. távírász * * *

83. gépíró * * *

84. kezelõ * * *

85. nyilvántartó * * *

86. repüléstervezõ * * *

87. kabinetkezelõ * * *

88. tájékoztató * *

89. 5. Fizikai

90. anyagbeszerzõ * * *

91. anyagkezelõ * * *

92. üzemeltetõ * * *

93. betanított munkás * *

94. mûszerész * * *

95. pénztáros * * *

96. úszómester * * *

97. büfévezetõ * * *

98. gépjármûvezetõ * * *

99. kisegítõ *

100. laboráns * * *

101. szakács, fõszakács * *

102. szakmunkás * * *

103. nyomdász, nyomdavezetõ * * *
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104. portás * * * *

105. gépmester * * *

106. pincér (felszolgáló) * * * *

107. raktárvezetõ;

raktárvezetõ helyettes

* * *

108. raktáros * *

109. tûzoltó * * *

110. gépjármûvezetõ (tûzoltó) * * *

111. tûzoltó váltásparancsnok * * *

112. anyagmozgató;

targoncavezetõ

* * *

113. gondnok * * *

114. stúdiós/audiovizuális technikus * * *

115. segédmunkás *

116. szállító-, rakodómunkás *

117. takarító *

”

A vidékfejlesztési miniszter 21/2013. (III. 26.) VM rendelete
a felszín alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl szóló
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet és a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló
146/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 94. §

m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § A felszín alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl szóló 101/2007. (XII. 23.)

KvVM rendelet 8. § (3)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a 8. § a következõ

(7)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A vízföldtani napló elkészíttetésérõl a vízjogi engedélyes által megbízott kivitelezõ köteles gondoskodni. Ennek

érdekében köteles a kivitelezésrõl egy példányban, valamint az 5. § szerinti mérésekrõl 5 példányban adatszolgáltatást

nyújtani a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) részére.

(4) Az MFGI a beérkezett adatszolgáltatás teljességét ellenõrzi és 8 napon belül, szükség esetén hiánypótlást kér.

Az MFGI a beérkezett adatok szakmai felülvizsgálatát követõen elkészíti a vízföldtani naplót, kútkataszteri számmal

látja el, és 30 napon belül 4 eredeti példányát visszaküldi a kivitelezõnek, továbbá egy eredeti példányt elhelyez

a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló jogszabály szerinti, központi vízrajzi adattár vízföldtani adattárában.

(5) A vízjogi engedélyes a kútkataszteri számmal ellátott példányokat a vízjogi engedély iránti kérelemhez csatoltan

a hatóságnak megküldi. Az engedély kiadásával egyidejûleg a vízügyi hatóság a vízföldtani napló egy példányát

megküldi a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége részére.

(6) Amennyiben az engedélyezési eljárás során olyan tényre derülne fény, amely a vízföldtani napló tartalmának

módosítását teszi szükségessé, akkor a vízügyi hatóság a javításról tájékoztatja a központi vízrajzi adattár vízföldtani

adattárát.

(7) Amennyiben a vízügyi hatóság kút megszüntetésérõl dönt, döntésérõl évente, a tárgyévet követõ év január 31-ig

a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségét értesíti.

(8) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kutak esetén a kivitelezõ a 3. melléklet szerinti adatlapot a mûszaki

átadás-átvétellel egy idõben az építtetõnek (engedélyesnek) átadja, valamint azt másolatban a létesítmény

engedélyezésére hatáskörrel rendelkezõ hatóságnak és a Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltségének is

megküldi.”
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2. § (1) A vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter,

a vízgazdálkodásért felelõs miniszter, az Országos Vízügyi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OVF), a vízügyi

igazgatóságok (a továbbiakban: VIZIG), a Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI), a Nemzeti

Környezetügyi Intézet területi kirendeltségei (a továbbiakban: NeKI kirendeltség), továbbá az Országos Meteorológiai

Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ), valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) látja el.”

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

„(1) A vízrajzi tevékenység körében az OVF feladata:

a) a VIZIG-ek vízrajzi tevékenységének országos szintû irányítása, a vízrajzi tevékenység egységességét biztosító

szakfelügyelet ellátása, a vízrajzi tevékenység minõségét biztosító minõségirányítási eljárás alkalmazása, a VIZIG-ek

vízrajzi tevékenységének összehangolása és fejlesztése,

b) a VIZIG-ek vízrajzzal kapcsolatos fejlesztési programjainak, közép- és hosszú távú terveinek jóváhagyása,

beszámolóik elfogadása,

c) a VIZIG-ek és más szervek vízrajzi típusú feladatainak összehangolásával kapcsolatos teendõk ellátása,

d) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszteren keresztül javaslattétel a vízgazdálkodásért felelõs

miniszternek a Vízgazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: VIZIR) vízrajzi tevékenységhez kapcsolódó

fejlesztésére és a más szervek által végzett vízrajzi tevékenység szabályozására,

e) a központi vízrajzi adattár papír alapú részlegének mûködtetése (beleértve a dokumentumok digitalizálását és

a VIZIR vízrajzi alrendszerbe történõ átadását) az 5. § c) pont kivételével,

f) az a)–e) pontban foglaltakról a közvélemény tájékoztatása.”

(3) Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A NeKI a vízrajzi feladatellátása körében:

a) irányítja és felügyeli a VIZIR vízrajzi alrendszerét, összeállítja a vonatkozó középtávú és távlati fejlesztési terveket,

gondoskodik a folyamatos mûködtetés és a rendszergazdai feladatok ellátásának feltételeirõl, az adatvédelemrõl és

az adatbiztonságról,

b) gondoskodik a vizek állapotértékelésérõl és kutatásáról, így különös tekintettel a felszín alatti vizek vizsgálatának

egyes szabályairól szóló, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló

miniszteri rendeletekben foglaltakra,

c) az MFGI közremûködésével gondoskodik a központi vízrajzi adattár részét képezõ vízföldtani adattár

mûködtetésérõl beleértve a VIZIR részét képezõ országos kútkataszter és hévízkút kataszter vezetését,

d) gondoskodik a hidrológiai állapot országos értékelésérõl, figyelembe véve a vízhasználatokat és más emberi

beavatkozások hatásait, valamint:

da) hidrometeorológiai szakterületen az OMSZ,

db) hidrogeológiai szakterületen az MFGI

dc) rendkívüli helyzetekben (árvíz, belvíz, kisvíz, aszály és vízszennyezés) az OVF, VIZIG véleményét is,

e) az OVF véleményének megkérése mellett gondoskodik a nemzetközi vízügyi együttmûködés során a magyar

álláspont vízrajzi szempontból történõ megalapozásáról.”

(4) A R. 7. § nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A VIZIG vízrajzi tevékenysége körében ellátandó feladatai:”

(5) A R. 7. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A VIZIG vízrajzi tevékenysége körében ellátandó feladatai:)

„b) a vízrajzi adatok gyûjtése, feldolgozása és tárolásra történõ átadása, a területi vízrajzi adattár papír alapú

részlegének fenntartása,”

(6) A R. 8. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:

(A NeKI kirendeltség vízrajzi feladatai:)

„e) a területi vízföldtani adattár mûködtetése.”

(7) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A vízügyi igazgatás vízrajzi tevékenységébõl származó, valamint a vízföldtani hiteles adatokat a központi és

területi vízrajzi és vízföldtani adattárak (a továbbiakban: Adattárak) szolgáltatják.”
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3. § Hatályát veszti az R.

a) 4. § (2) bekezdés g) pontjában „a VITUKI közremûködésével” szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdés j) pontjában és a 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében „a VITUKI bevonásával” szövegrész.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1151/2013. (III. 26.) Korm. határozata
a szociális ágazatot érintõ egyes feladatokról

A Kormány

1. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a szociális törvény, valamint

a gyermekvédelmi törvény olyan tartalmú módosítását, amely alapján a települési önkormányzatok

képviselõ-testületeinek hatáskörébe tartozó ellátások közül az átmeneti segély, a temetési segély, valamint

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – önkormányzati segély megnevezéssel – összevonásra kerül;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: a kormány-elõterjesztés benyújtására: 2013. március 31.

2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy az Új Széchenyi Terv keretein belül biztosítsa olyan nyilvántartás

feltételrendszerének kialakítását, amely jogosultanként tartalmazza az egyes rászorultságtól függõ pénzbeli és

természetbeni ellátások igénybe vételével kapcsolatos adatokat;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. december 31.

3. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttmûködve vizsgálja meg

a fokozott ápolást-gondozást igénylõ, súlyosan fogyatékos, tartósan beteg gyermeküket ápoló-gondozó személyek

számára az általuk végzett ápolási, gondozási tevékenység 2014. január 1-jével speciális foglalkozási jogviszonnyá

történõ alakításának lehetõségét;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. augusztus 31.

4. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttmûködésben vizsgálja felül

a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatosan a rokkantsági ellátás melletti keresõ

tevékenység, a rokkantsági és a rehabilitációs pénzbeli ellátás megállapításához szükséges elõzetes biztosítási idõ

szabályozását, továbbá vizsgálja meg a rehabilitációs járadék folyósítását követõen megállapított rokkantsági, illetve

rehabilitációs pénzbeli ellátás összegének számítására vonatkozó szabályozást;

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. április 30.

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erõforrások miniszterét, hogy terjesszen a Kormány elé

az egészségügyi és szociális intézmények közbeszerzéseinek a megváltozott munkaképességû személyeket

foglalkoztató munkáltatók javára történõ biztosításáról szóló kormány-elõterjesztést;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2013. március 31.

6. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttmûködésben mutassa be

a bányászati dolgozók átmeneti átlagkereset-számítási kedvezményével és a külszíni bányamunkát végzettek

számára az átmeneti bányászjáradék igénybevételével kapcsolatos kérdéseket.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. április 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1152/2013. (III. 26.) Korm. határozata
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû
intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
módosításáról, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló
1268/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésérõl

1. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló

1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl

szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 9. pont 9.1. alpontja a következõ

9.1.2. ponttal egészül ki:

(A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza

a belügyminisztert)

„9.1.2. a Puskás Tivadar Közalapítvány”

(tekintetében.)

2. Hatályát veszti

a) a Korm. határozat 9.6.3. alpontja,

b) a Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1268/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1153/2013. (III. 26.) Korm. határozata
a Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján

a következõket határozza el:

1. A Kormány

a) módosítja a Hadigondozottak Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban:

alapító okirat) és elfogadja annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét;

b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány nevében

történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti

eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.

Felelõs: honvédelmi miniszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a honvédelmi minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány

módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlöny

mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítõben tegye közzé.

Felelõs: honvédelmi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a Fõvárosi Törvényszék határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal

3. Ez a határozat a közzétételét követõ 5. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Hadigondozottak

Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1498/2012. (XI. 13.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1154/2013. (III. 26.) Korm. határozata
az Uniós fejlesztések, a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetei közötti
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a területi együttmûködési

programok menedzsmentjében Magyarország térségi vezetõ szerepe megtartása, és az intézményrendszer

kialakításának megkezdése érdekében 179 200 ezer forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el

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

XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség cím és a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti

kezelésû elõirányzatok cím, 1. Célelõirányzatok alcím, 13. Határon átnyúló fejlesztési programok

intézményrendszerének fejlesztése és támogatása jogcímcsoport, valamint a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági

Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatása cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós

fejlesztések fejezet 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok alcím,

2. Közremûködõi intézményrendszer támogatása jogcímcsoport terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1154/2013. (III. 26.) Korm. határozathoz
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XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XIX. Uniós fejlesztések

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség

1 M ködési költségvetés
1 56 200
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 800

5 Fejezeti kezelés  el irányzatok
1 Célel irányzatok

340884 13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása
1 M ködési költségvetés

5 Egyéb m ködési célú kiadások 64 500
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 5 500
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatása 
1 M ködési költségvetés

1 21 110
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 700
3 10 140

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 2 250

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelés  el irányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok
257745 2 Közrem köd i intézményrendszer támogatása

1 M ködési költségvetés
1 -77 310
2 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó -19 500
3 -10 140
5 Egyéb m ködési célú kiadások -64 500

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások -2 250
3 Egyéb felhalmozási kiadások -5 500

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

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

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

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

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

szám név neve áthúzódó
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség 70 000
5 Fejezeti kezelés  el irányzatok

1 Célel irányzatok
340884 13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása 70 000

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatása 39 200

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelés  el irányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok
257745 2 Közrem köd i intézményrendszer támogatása -179 200

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

Az adatlap 5 példányban töltend  ki Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány id arányos
Állami Számvev szék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal 109 200
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

109 200

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Összesen

70 000

Személyi juttatások

Személyi juttatások

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Személyi juttatások

Dologi kiadások

Dologi kiadások



A Kormány 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a Kozma utcai zsidó

temetõ felújítására és kiadvány elkészítésére 200,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli

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

költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium

fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 3. HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet

XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:

Felelõs: honvédelmi miniszter

Határidõ: 2013. október 31.

2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt feladat végrehajtása tekintetében a szakmai felügyeletet – a honvédelmi

miniszterrel együttmûködve – a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság lássa el.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozathoz
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XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
1 M ködési költségvetés

3 Dologi kiadások 200,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -200,0

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

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

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

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

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 200,0

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 200,0 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

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



A miniszterelnök 42/2013. (III. 26.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról

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

a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás

(a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;

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

vevõ személyeket kijelölje;

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

elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

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

5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy

a megállapodás létrehozását követõen a megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról

szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

6442 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 50. szám

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ.
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