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III. Kormányrendeletek

A Kormány 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2., a 7., a 11., a 12. és 14. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f ) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), és d) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 15. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8., 9. és 
28. pontjában,
a 16. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. és 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 5/A. § (2a) bekezdésében a „Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, 
Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

2. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról 
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat I. rész 4. sorában, 
II. rész 5. sorában, III. rész 5. sorában, valamint IV. rész 5. sorában a „Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi 
és  Örökségvédelmi Hivatalának” és a „Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” 
szövegrészek helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

3. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 
szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 11.  § (2)  bekezdésében a  „VÁTI Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi Építésügyi, Örökségvédelmi 
és Informatikai” szöveg lép.

 (2) Az R1. 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 
a 11. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó – a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 59. szám 49425

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőzően a  jogelőd által megkötött – polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a  11.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a  jogelőd által megszerzett szerzői jogok, 
forráskódok és licencek tekintetében.”

4. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz 
pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó 
támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a  területi együttműködéshez 
kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: R2.) 3.  § (7)  bekezdés b)  pontjában a „VÁTI” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos 
Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg 
lép.

 (2) Az R2. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak a  3.  § (7)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó – a  Lechner 
Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) 
Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a  jogelőd által megkötött – polgári jogi szerződések alapján fennálló 
jogviszonyok, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd 
által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében.”

5. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdésében a „Budapest 
Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont 
Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

6. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott 
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a  meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 
4. számú melléklet 10. pontjának 1. és 2. sorában a „Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

7. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
4.  számú melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 7. sorában a  „Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi 
és  Örökségvédelmi Hivatala által vezetett” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, 
Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által vezetett” szöveg lép.
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8. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: R3.) 10/A. §-ában a „VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit 
Kft.” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

 (2) Az R3. 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 
a 10/A. §-ban meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó – a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd 
által megkötött – polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a  10/A.  §-ban meghatározott 
feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében.”

9. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok 
gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

9. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, 
nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdésében 
a „VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, 
Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai” szöveg lép.

 (2) Az R4. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 
a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó – a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőzően a  jogelőd által megkötött – polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a  2.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a  jogelőd által megszerzett szerzői jogok, 
forráskódok és licencek tekintetében.”

10. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 39. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A miniszter előkészíti különösen: 
az építésügyért való felelősségéből következően)
„dd) az építésügyi hatósági tevékenységről,”
(szóló jogszabályokat, továbbá e  tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri 
rendeleteket ad ki.)

 (2) Az R5. 39. § (3) bekezdés d) pont di) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter előkészíti különösen: 
az építésügyért való felelősségéből következően)
„di) az építésügyi monitoringrendszerről,”
(szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet 
ad ki.)
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 (3) Az R5. 39. § (3) bekezdés d) pont dk) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter előkészíti különösen: 
az építésügyért való felelősségéből következően)
„dk) az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról,”
(szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet 
ad ki.)

 (4) Az R5. 40. §
a) (5)  bekezdés g)  pontjában a „Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (a  továbbiakban: 

VÁTI)” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”,

b) (5) bekezdés i) pontjában a „Dokumentációs Központ működtetésével” szövegrész helyébe a „Dokumentációs 
és Információs Központ és az Országos Építésügyi Nyilvántartás szakmai irányításával,”,

c) (5c) bekezdés c) pontjában a „Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (a  továbbiakban: 
VÁTI)” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”

szöveg lép.
 (5) Az R5. 82. § i) pontjában a „VÁTI” szövegrész helyébe a „VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 

(a továbbiakban: VÁTI)” szöveg lép.

11. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sorában és 6. mellékletében foglalt táblázat 
6.  sorában a „Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala által vezetett” szövegrész 
helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság által vezetett” szöveg lép.

12. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 
szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. 
(XII. 27.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatbázisában szereplő” szöveg lép.

13. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 
módosítása

13. §  A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos 
Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg 
lép.

14. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdésében 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos 
Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg 
lép.
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15. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § (1) bekezdésében a „VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 
Urbanisztikai Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi 
és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

 (2) Az R6. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 
a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó – a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését 
megelőzően a  jogelőd által megkötött – polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a  3.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a  jogelőd által megszerzett szerzői jogok, 
forráskódok és licencek tekintetében.”

 (3) Az R6. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § A  Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak a  Budapesti 1.  számú Földhivatalnál 4197/2 helyrajzi számon nyilvántartott 1111 Budapest, Budafoki 
út 59. szám alatti ingatlan 7322/28490 tulajdoni illetőségének vonatkozásában a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és 
a jogelőd között 2007. március 2. napján létrejött vagyonkezelői szerződés tekintetében, mint vagyonkezelő.”

 (4) Hatályát veszti az R6. 5. § (3) bekezdése és 9. § (3) bekezdése.

16. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 
5. § (6) bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának önálló feladat- 
és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége” szövegrész helyébe a „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, 
Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

17. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. §, az 5–7. §, a 10. § (4) bekezdés c) pontja, a 11–14. § és a 16. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 108/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) 
Korm. rendelet a következő 128/A. §-sal egészül ki:
„128/A. § Ha a villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással, valamint hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás díjszabályozásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat ellátó, önálló szabályozó szervet 
(a  továbbiakban: önálló szabályozó szerv) létrehozó törvény hatálybalépését követő napon az  önálló szabályozó 
szerv vezetőjének és a  helyettesítésére jogosult személynek a  tisztsége nincs betöltve, az  önálló szabályozó szerv 
vezetőjének kinevezéséig – de legfeljebb kilencven napig – a  vezetői hatáskörök teljes körének ellátására és 
gyakorlására az önálló szabályozó szerv általános és egyetemes jogelődjének utolsó volt vezetője jogosult.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetésének napján 19 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1180/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel 
létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott 
feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 1. A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázatának
„

Örökségvédelmi Tanácsadó Testület  NEFMI

”
sora helyébe a következő sor lép:
„

Ásatási Bizottság  BM

”
 2. Hatályát veszti a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról 

szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) 
Korm. határozat 4. mellékletében foglalt táblázat
a) 
„

Ásatási Bizottság  NEFMI

”
b) 
„

Műemléki Tanácsadó Testület/Műemléki Tervtanács  NEFMI

”
sora.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1181/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolásával kapcsolatos irányelvekről

A Kormány
 1. a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források magyar gazdaságban történő hasznosulása szempontjából 

kiemelt jelentőséget tulajdonít az integrált városfejlesztés kérdésének, és ennek érdekében a 2014–2020-as 
időszakban a következő várostérségi fejlesztési irányelveket határozza meg a továbbtervezés alapjául:
a) a területfejlesztési és településfejlesztési tervek összhangjának biztosítása és az ehhez szükséges térségi és 

helyi egyeztető és partnerségi mechanizmusok kialakítása,
b) a térség kapcsolatrendszerének fejlesztése és együttműködésének erősítése érdekében az integrált 

várostérségi fejlesztések előtérbe helyezése,
c) a fejlesztések hatékonysága érdekében a közös várostérségi tervezést, az együttműködést és a közös 

fejlesztéseket megfelelő támogatással szükséges ösztönözése,
d) mind a várostérségi fejlesztési dokumentumok készítése, mind az abban foglalt beruházások későbbi tervezése 

és végrehajtása során a széleskörű partnerség, valamennyi, a településen érdekelt gazdasági, társadalmi 
szervezet, közigazgatási szerv részvételének biztosítása,

 2. a lehatárolás témakörében javasolja
a) a Budapest és agglomerációja együttes tervezésén alapuló integrált városfejlesztési program kidolgozását 

– ebben az esetben a várostérséget Budapest főváros és kijelölt agglomerációja jelentik együttesen a 2005. 
évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről, 1/1. sz. mellékletnek megfelelően – 
ami a vonzások, a tömegközlekedés és a közös fejlesztési igények vonatkozásában kiterjedhet a szomszédos 
megyék más településeire,

b) a megyei jogú városok esetében integrált városfejlesztési programok kidolgozását, kiterjesztve azokat 
vonzáskörzetükre, amit a városok a környező településekkel közösen, a megyei önkormányzat bevonásával, 
az elérhető legfrissebb adatok, helyi felmérések és tapasztalatok alapján határolhatnak le. A lehatárolás során 
ajánlott szempontok kiemelten:
ba) a térség kapcsolatrendszere, kiemelten a munkaerőpiac szempontjából (pl. térségi ingázási zóna, 

közösségi és egyéni közlekedési kapcsolatok),
bb) a településekkel közös érdekeltségű fejlesztések (pl. közös közműszolgáltatások, humán 

szolgáltatások körzetei, közlekedési kapcsolatok fejlesztési lehetőségei, közös gazdasági alapokon 
nyugvó együttműködések),

bc) egyéb földrajzi és kulturális tényezők (pl. domborzati viszonyok, közös hagyományok, kisebbségek 
megoszlása),

c)  a megyei szintű tervezési folyamat során
ca) a megyei jogú városokkal való egyeztetésen túl a kis- és középvárosok fejlesztési igényeinek 

tekintetbe vételét,
cb) a járási székhelyek megerősítését és a város-vidék kapcsolatrendszerének fejlesztését, a térség 

egészének javát szolgáló fejlesztések tervezését,
cc) kiegyensúlyozott településhálózati struktúra létrehozása érdekében a települések közötti 

együtt-tervezést,
cd) a városok és települések közötti térségi együttműködések ösztönzését, a közös érdekeltségű 

fejlesztések együttes tervezését,
ce) azt, hogy a fejlesztések – igény és szükség szerint – átnyúlhatnak a közigazgatási (járási és megyei) 

határokon.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1182/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
az első világháború centenáriumi rendezvénysorozatáról

A Kormány
 1. kifejezi azon szándékát, hogy a XX. század egyik legfontosabb, a magyar és az egyetemes történelemnek is 

meghatározó, hatásaiban legmesszebbre nyúló eseménye, az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója 
alkalmából 2013 és 2020 között centenáriumi keretprogramtervben meghatározott megemlékezések kerüljenek 
megszervezésre és lebonyolításra;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a centenáriumi keretprogramtervben meghatározott programok 
előkészítési, tervezési, szervezési és lebonyolítási munkáihoz szükséges források biztosításáról – legfeljebb 
1000,0 millió forint erejéig, ide értve a 3. pontban foglalt kiadásokat is – lehetőség szerint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. §-ában foglaltak szerint gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a feladatok végrehajtásának ütemében

 3. az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján a centenáriumi feladatok előkészítését végző Programiroda működésére és 
a működéshez szükséges egyszeri eszközbeszerzésekre 165 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 1. KIM 
felügyelete alá tartozó szerveztek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2014. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1182/2013. (IV. 5.) Korm. határozathoz

X.  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség 

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

232292 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 120,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 45,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -165,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok
232292 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 165,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 165,0                              165,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1183/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok 
felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

A Kormány
 1. a) a Nemzetközi Valutaalap Kormányzótanácsában Simor Andrást a  Magyarországot képviselő helyettes 

kormányzói tisztségből felmenti és egyidejűleg Varga Mihályt a  Magyarországot képviselő helyettes 
kormányzóvá 2013. március 7-i hatállyal kinevezi,

b) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában dr. Matolcsy Györgyöt a  Magyarországot 
képviselő kormányzói tisztségből felmenti és egyidejűleg Varga Mihályt a  Magyarországot képviselő 
kormányzóvá 2013. március 7-i hatállyal kinevezi,

c) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában dr. Matolcsy Györgyöt a  Magyarországot 
képviselő kormányzói tisztségből felmenti és egyidejűleg Varga Mihályt a  Magyarországot képviselő 
kormányzóvá 2013. március 7-i hatállyal kinevezi,

 2. felhívja a  külügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltakról az  érintett nemzetközi pénzügyi intézményeket 
tájékoztassa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 48/2013. (IV. 5.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos 
együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos 

egyezmény (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét és a külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozását követően a szerződés 

végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze 
a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség 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 érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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