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Kormányrendeletek

A Kormány 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja
a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók
támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki vagy
olimpiai érmet szereznek.
2. §

(1) Az ösztöndíjprogram működtetéséért a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.
(2) Az ösztöndíjprogram működtetésében a minisztert tanácsadó testület segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel.
A tanácsadó testület tagjai díjazásban nem részesülnek.

3. §		
Az ösztöndíj odaítéléséről a miniszter dönt. Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a miniszter három – Európa-bajnoki,
világbajnoki, és olimpiai – kategóriába sorolja. Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve
a korábbi versenyeredmények határozzák meg.
4. §

(1) Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a tanácsadó testület
látja el, ennek megfelelően kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel, valamint évente
beszámolót készít a Kormány számára az ösztöndíjprogram végrehajtásáról.
(2) Az ösztöndíjak és az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a sportpolitikáért felelős miniszter által
vezetett minisztérium fejezeti költségvetésében kell tervezni.
(3) A miniszter ellátja az ösztöndíjprogram ügyviteli feladatait, továbbá az ösztöndíjas szerződés megkötésével,
módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

5. §

(1) A miniszter az ösztöndíjra érdemes személyekről javaslatokat kér a Magyar Olimpiai Bizottságtól illetve
a szakszövetségektől.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szervezetek olyan személyre tehetnek javaslatot, aki
a)
felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy felsőoktatási intézménybe felvételt nyert,
b)
vállalja, hogy
ba)
felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez,
bb)
hallgatói jogviszonyának fennállása alatt kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító
sportteljesítményt nyújt.
(3) A (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti sportolói tevékenységről a sportági szakszövetség ad ki igazolást, amely
tanúsítja, hogy a javasolt személy aktív egyesületi tagsággal, nemzeti válogatott kerettagsággal és nemzetközi
éremszerzési eséllyel rendelkezik.

6. §

(1) Az ösztöndíj az odaítélést követően a hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – tanulmányai során havonta folyósítandó, ha az adott tanulmányi időszakra az ösztöndíjas
bejelentkezett.
(2) Az ösztöndíj legfeljebb az ösztöndíjas első felsőfokú végzettségének – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben
szervezett mesterfokozatnak – a megszerzésére irányuló tanulmányok befejezéséig folyósítható, de legkésőbb
az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.
(3) Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is
folyósítható.
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(4) Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott közcélú juttatások
körében adómentes, felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokra szóló ösztöndíjnak minősül.
7. §

(1) Az ösztöndíjas köteles a felvételi vagy átvételi határozatban érintett felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt
létesíteni és azt az ösztöndíj folyósítási idejével megegyező időtartamban fenntartani.
(2) Ha az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát megszünteti, részére a továbbiakban az ösztöndíj nem folyósítható.
Amennyiben az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, kérelmére a szüneteltetés ideje alatt az ösztöndíj
csak miniszteri engedéllyel folyósítható.

8. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az ösztöndíj folyósítására első alkalommal 2013 őszi félévben kerül sor.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 166/2013. (V. 28.) Korm. rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet
3. § (2) bekezdésében
a)
a „4000 forinttal” szövegrész helyébe a „2000 forinttal” szöveg,
b)
a „4000 forintnak” szövegrész helyébe a „2000 forintnak” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2013. (V. 28.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről
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 következőket rendelem el:
1. §		
A jegybanki alapkamat mértéke 4,50%.
2. §

(1) Ez a rendelet 2013. május 29-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 5/2013. (IV. 23.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (V. 28.) EMMI rendelete
a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM
együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az 1. számú mellékletnek az „A hatóanyag minimális tisztasági foka” tartalmú oszlopában jelzett tisztaság a 11. §
alapján végzett értékeléshez használt hatóanyag minimális tisztasági fokának felel meg. A forgalomba hozott
biocid termékben lévő hatóanyag azzal megegyező, de attól eltérő tisztaságú is lehet, ha az értékelt hatóanyaggal
technikailag bizonyítottan egyenértékű.
(10) Az 1. számú mellékletnek az „A 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határnapja, kivéve, ha a 10. §
(10) bekezdésében részletezett kivételek valamelyike alkalmazandó” című oszlopának alkalmazásában a 9. §
(3) bekezdésének hatálya alá tartozó – a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 16. cikk (2) bekezdésében említett munkaprogram keretében vizsgált – hatóanyagok közül
többet is tartalmazó biocid termékek esetében a 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határnapja a terméknek
az 1. számú mellékletbe legutoljára felvett hatóanyagára meghatározott határnap. Azon termékek vonatkozásában,
amelyek első engedélyét a 16. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítésére megállapított határidőt megelőző
120 napos időtartamon belül adták meg – amennyiben a 4. § (1) bekezdése szerinti kölcsönös elismerés iránti
kérelem az első engedély megadásától számítva legkésőbb 60 napon belül hiánytalanul benyújtásra került –,
a 16. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítésére az adott kérelem vonatkozásában megállapított határidő
a kölcsönös elismerés iránti kérelem hiánytalan benyújtását követő 120 napra módosul. Azon termékeknél, amelyek
esetében egy tagállam a 4. § (4) bekezdése alapján az engedély kölcsönös elismerésétől való eltérést javasol,
a 16. § (3) bekezdésében foglaltak teljesítésére megállapított határidő az adott termék vonatkozásában a biocid
termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (4) bekezdés második
albekezdésével összhangban hozott bizottsági határozat elfogadásától számított harminc napra módosul.”
(2) Az R. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet – a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel együtt – a biocid termékek forgalomba
hozataláról szóló 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító
2006/50/EK, 2006/140/EK, 2007/20/EK, 2007/47/EK, 2007/69/EK, 2007/70/EK, 2008/15/EK, 2008/16/EK,
2008/75/EK, 2008/77/EK, 2008/78/EK, 2008/79/EK, 2008/80/EK, 2008/81/EK, 2008/85/EK, 2008/86/EK,
2009/84/EK, 2009/85/EK, 2009/86/EK, 2009/87/EK, 2009/88/EK, 2009/89/EK, 2009/91/EK, 2009/92/EK, 2009/93/EK,
2009/94/EK, 2009/95/EK, 2009/96/EK, 2009/98/EK, 2009/99/EK, 2009/107/EK, 2009/150/EK, 2009/151/EK, 2010/5/EU,
2010/7/EU, 2010/8/EU, 2010/9/EU, 2010/10/EU, 2010/11/EU, 2010/50/EU, 2010/51/EU, 2010/71/EU,
2010/72/EU, 2010/74/EU, 2011/10/EU, 2011/11/EU, 2011/12/EU, 2011/13/EU, 2011/66/EU, 2011/67/EU, 2011/69/EU,
2011/71/EU, 2011/78/EU, 2011/79/EU, 2011/80/EU, 2011/81/EU, 2012/2/EU, 2012/3/EU, 2012/14/EU, 2012/15/EU,
2012/16/EU, 2012/20/EU, 2012/22/EU, 2012/38/EU, 2012/40/EU, 2012/41/EU, 2012/42/EU, 2012/43/EU irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

2. §

(1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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3. §

(1) Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat első sorában
a)
az „A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben” szövegrész helyébe
az „A hatóanyag minimális tisztasági foka(1)” szöveg,
b)
az „A 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje(1)” szövegrész helyébe az „A 16. § (3) bekezdésének
való megfelelés határnapja, kivéve, ha a 10. § (10) bekezdésében részletezett kivételek valamelyike
alkalmazandó” szöveg
lép.
(2) Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 17. sorában a dinátrium-tetraborátra vonatkozó 3. oszlopban
(IUPAC-név, azonosító számok) a „Dinátrium-tetraborát EK-szám: 215-540-4 CAS-szám (anhidrid): 1330-43-4
CAS-szám (pentahidrát): 12267-73-1 CAS-szám (dekahidrát): 1303-96-4” szövegrész helyébe a „Dinátrium-tetraborát
EK-szám: 215-540-4 CAS-szám (anhidrid): 1330-43-4 CAS-szám (pentahidrát): 12179-04-3 CAS-szám (dekahidrát):
1303-96-4” szöveg lép.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2014. október 1-jén lép hatályba.

5. §		
Ez a rendelet
a)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a cisz-trikoz-9-én hatóanyagként való
felvétele céljából történő módosításáról szóló 2012. november 23-i 2012/38/EU bizottsági irányelvnek,
b)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének helyesbítéséről szóló 2012. november 26-i
2012/40/EU bizottsági irányelvnek,
c)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az annak I. mellékletébe hatóanyagként felvett
nonánsav felhasználási körének a 2. terméktípusra való kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló
2012. november 26-i 2012/41/EU bizottsági irányelvnek,
d)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a hidrogén-cianid hatóanyagként való
felvétele céljából történő módosításáról szóló 2012. november 26-i 2012/42/EU bizottsági irányelvnek és
e)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a címsor egyes elemei tekintetében történő
módosításáról szóló 2012. november 26-i 2012/43/EU bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 38/2013. (V. 28.) EMMI rendelethez
Az R. 1. számú mellékletében az „A biocid termékekben felhasználható hatóanyagok jegyzéke” címet követő
„Jelmagyarázat:” cím és az azt követő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:
„Megjegyzések:
(1)
Az oszlop alkalmazásához lásd továbbá a 10. § (9) bekezdésében foglaltakat.
(2)
A 6. számú mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései
a Bizottság alábbi internetes oldalán olvashatók:
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm”

1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 60. és 61. sorral egészül ki:
[Sor-

Közhasz-

IUPAC-név, azonosító

A hatóanyag

A felvétel

A 16. §

szám

nálatú név

számok

minimális

napja

(3) bekezdésének

tisztasági
foka (1)

A felvétel lejárta

Termék-

Különös rendelkezések(2)]

típus

való megfelelés
határnapja,
kivéve, ha a 10. §
(10) bekezdésében
részletezett kivételek
valamelyike
alkalmazandó

60.

cisz-trikoz-9-én
(muszkamon)

cisz-trikoz-9-én;
(Z)-trikoz-9-én
EK-szám:
248-505-7
CAS-szám:
27519-02-4

801 g/kg

2014.
2016.
2024.
október 1. szeptember 30. szeptember 30.

19.
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2. melléklet a 38/2013. (V. 28.) EMMI rendelethez

Az uniós szintű kockázatértékelés nem vizsgált
minden lehetséges felhasználási módot és expozíciós
forgatókönyvet; bizonyos felhasználási módokra és
expozíciós forgatókönyvekre, így például a kültéri
használatra és az élelmiszerek és a takarmányok
expozíciójára nem terjedt ki. A termékengedélyezés
iránti kérelemnek az 5. §-sal
és a 6. számú melléklettel összhangban történő
elbírálása során – amennyiben ez az adott
termék esetében releváns – el kell végezni azon
felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint
a környezeti elemeket és népességcsoportokat
érintő azon kockázatok értékelését, amelyek nem
szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű
kockázatértékelésben.
A cisz-trikoz-9-ént tartalmazó olyan termékek
esetében, amelyek használata során az anyagból
szermaradékok képződhetnek az élelmiszerekben vagy
a takarmányokban, meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e
új maradékanyag-határértékeket (MRL) meghatározni,
vagy a már meglévőket módosítani összhangban
a 470/2009/EK vagy a 396/2005/EK rendelettel, illetve
meg kell hozni minden megfelelő kockázatcsökkentő
intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy ne
kerüljön sor az alkalmazandó MRL-ek túllépésére.
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hidrogén-cianid

hidrogén-cianid
EK-szám:
200-821-6
CAS-szám:
74-90-8

976 g/kg

2014.
2016.
2024.
október 1. szeptember 30. szeptember 30.

8., 14.
és 18.
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A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal
és a 6. számú melléklettel összhangban történő
elbírálása során – amennyiben ez az adott
termék esetében releváns – el kell végezni azon
felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint
a környezeti elemeket és népességcsoportokat
érintő azon kockázatok értékelését, amelyek nem
szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű
kockázatértékelésben. A gázosítószerként használandó
termékekre vonatkozó engedély a következő
feltételekkel adható ki:
1. a termék csak olyan szakembernek értékesíthető,
illetve csak olyan szakember használhatja azt, aki
e célból megfelelő képzésben részesült;
2. olyan biztonsági előírásokat kell megadni, amelyek
a gázosítás és szellőztetés időtartama alatt garantálják
a munkafolyamatot végző személyek és a közelben
tartózkodók biztonságát;
3. a termék felhasználásakor megfelelő egyéni
védőfelszerelést, adott esetben zárt rendszerű
légzőkészüléket és gáztömör vegyvédelmi ruházatot kell
alkalmazni;
4. a gáztérbe való belépés mindaddig tilos, amíg
a szellőztetés hatására a levegőben a termék
koncentrációja el nem éri a munkafolyamatot végző
személyek és a közelben tartózkodók számára
biztonságos szintet;
5. a felügyelt tilalmi zóna kijelölése megakadályozza,
hogy szellőztetés alatt és után a munkafolyamatot végző
személyeket és a közelben tartózkodókat a biztonságos
szintet meghaladó expozíció érje;
6. a gázosítás előtt a kezelendő légtérből előzetesen el
kell távolítani minden élelmiszert, továbbá a kezelendő
faanyag kivételével el kell távolítani vagy megfelelő
eszközökkel meg kell védeni minden olyan anyagot,
amely a hidrogén-cianid abszorpciójára képes; továbbá
a gázosításra kerülő helyiséget meg kell védeni
a véletlenszerű gyulladástól.
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61.

[Sor-

Közhasz-

IUPAC-név, azonosító

A hatóanyag minimális

szám

nálatú név

számok

tisztasági foka (1)

A felvétel napja

A 16. § (3) bekezdésének való

A felvétel lejárta

Termék-

Különös rendelkezések (2)]

típus

megfelelés határnapja, kivéve,
ha a 10. § (10) bekezdésében
részletezett kivételek
valamelyike alkalmazandó

2014. október 1. 2016. szeptember 30.

2024.
szeptember 30.

2.

A termékengedélyezés iránti
kérelemnek az 5. §-sal
és a 6. számú melléklettel
összhangban történő elbírálása
során – amennyiben ez az adott
termék esetében releváns – el
kell végezni azon felhasználási
vagy expozíciós körülmények,
valamint a környezeti elemeket és
népességcsoportokat érintő azon
kockázatok értékelését, amelyek
nem szerepeltek reprezentatív
módon az uniós szintű
kockázatértékelésben.
Gondoskodni kell arról, hogy
a nem foglalkozásszerű
felhasználás során az expozíció
a csomagolás kellő megtervezése
révén a lehető legkisebb legyen,
kivéve, ha a termék engedélyezése
iránti kérelem bizonyítja, hogy
az emberi egészséget érintő
kockázatok más módon is
elfogadható szintre csökkenthetők.
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2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 42. sora a következő rendelkezéssel egészül ki:
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A vidékfejlesztési miniszter 42/2013. (V. 28.) VM rendelete
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. és 4. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti
előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 42/2013. (V. 28.) VM rendelethez
1. Az R. 3. számú melléklet 2.3 pontjában a „<5,0 mg/kg sz.a. T.E.Q” szövegrész helyébe a „<5,0 ng/kg sz.a. T.E.Q.”
szöveg lép.
2. Az R. 3. számú melléklet 4.1 pontja a következő sorral egészül ki:
„– kizárólag zöldhulladékból készült komposztok N-tartalma (m/m%) sz. a.		
legalább 0,5”
3. Az R. 4. számú melléklet 14. pontjában a „nettó tömeg” szövegrész helyébe a „nettó tömeg vagy térfogat” szöveg lép.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1285/2013. (V. 28.) Korm. határozata
a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésével összefüggő egyes
kormányhatározatok módosításáról
1. A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséről szóló 1138/2012. (V. 3.) Korm. határozat
3. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„h) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy az e) pont szerinti minősített
beszerzési eljárás keretében beszerzendő eszközök a Magyar Állam tulajdonába kerüljenek, azok felett a Magyar
Állam tulajdonosi jogait – legalább a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés időbeli hatályának
időtartamára – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Állami
Autópálya Kezelő Zrt. gyakorolja, azzal, hogy ennek körében a beszerzési eljárás során az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv mint díjellenőrzési hatóság feladatellátásához szükséges eszközöket a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – mint tulajdonosi joggyakorló – részére átadja, amely ezt követően az eszközöket
az Országos Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésébe adja;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal”
2. A megtett úttal arányos tarifarendszerű, korszerű elektronikus díjszedés díjpolitikájáról és a rendszerbeszerzés
feltételeiről, finanszírozásáról szóló 1361/2012. (IX. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 5. és 6. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„5. A Kormány egyetért azzal, hogy az országos közutak használatáért fizetendő, megtett távolsággal arányos útdíjak
beszedésére alkalmas, a díjellenőrzést is támogató vagy magában foglaló integrált elektronikus díjszedési rendszer
kiépítéséhez szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások bevezetés-támogatással történő beszerzésére
irányuló minősített beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez, az elektronikus
útdíjszedési rendszer elindításához szükséges egyéb beszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződések
teljesítéséhez a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 8. Elektronikus útdíjrendszer kiépítése jogcímcsoportban elkülönített
források kerüljenek felhasználásra.
6. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2013. évben szükség
esetén az elfogadott költségvetés módosításával vagy előirányzat-átcsoportosítással, a 2014. évtől a központi
költségvetés tervezése során gondoskodjon a 9. pontban, a 9/B. pontban és a 9/C. pontban meghatározott
feladatok ellátásával összefüggő költségek fedezetéről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatosan”
3. A H. 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az Állami Autópálya Kezelő Zrt. és
a Magyar Állam nevében eljáró szervezet által a megtett úttal arányos díjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói,
díjellenőrzés támogatási feladatokra kötendő 2013. december 31-ig hatályos szolgáltatási szerződés előkészítéséről
és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben történő jóváhagyásáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. május 30.”
4. A H. a következő 9/B. és 9/C. ponttal egészül ki:
„9/B. A Kormány egyetért azzal, hogy a megtett úttal arányos útdíjszedési rendszerben a díjellenőrzéshez
kapcsolódó hatósági feladatokat az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mint díjellenőrzési
hatóság lássa el.
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9/C. A Kormány egyetért azzal, hogy a 9. pont szerint a Magyar Állam nevében eljáró szervezet
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, továbbá egyetért azzal, hogy a megtett úttal arányos díjszedési
rendszer tekintetében a felügyeleti szerv a Nemzeti Közlekedési Hatóság.”
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1286/2013. (V. 28.) Korm. határozata
a volt Alkaloida Hulladéklerakó telep zavartalan üzemeltetésének biztosításáról
A privatizációs folyamat során az ICN Alkaloida Magyarország Rt. tulajdonából – a Magyar Állam mögöttes kármentesítési
felelőssége fenntartásának szándékával – Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonába került volt ICN Alkaloida
Magyarország Rt. „Hulladéklerakó telep” (a továbbiakban: Hulladéklerakó telep) környezetvédelmi kármentesítési létesítményei
üzemeltetésének és felülvizsgálatának megvalósítása érdekében a Kormány felhívja
1. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter közreműködésével, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján kezdjen tárgyalásokat a Tiszavasvári Város
Önkormányzata tulajdonában lévő Hulladéklerakó telep tulajdonjogának – a Hulladéklerakó telep zavartalan
üzemeltetésének biztosítása és az esetlegesen szükséges európai uniós pályázatokon való részvétel céljából
történő – megszerzése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a tulajdonjog megszerzését követően – az MNV Zrt. útján – álljon helyt
a Hulladéklerakó teleppel kapcsolatos, jelenleg fennálló és a jövőben felmerülő valamennyi környezetvédelmi
kötelezettség tekintetében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a Hulladéklerakó telep tulajdonjogának megszerzését követően azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1287/2013. (V. 28.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott,
a víz szektort érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről
A Kormány felhívja
1. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a második, felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv
elkészítéséhez és annak részeként a vízhasználatoknak a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban:
Irányelv) előírt gazdasági elemzésének elvégzéséhez, valamint a Kvassay Jenő Terv elkészítéséhez szükséges
1,3 milliárd forint forrás biztosításáról a KEOP 7.9.0 konstrukció terhére, a Nemzeti Környzetügyi Intézet mint
kedvezményezett részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
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2. a vidékfejlesztési minisztert, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, valamint
a belügyminiszter bevonásával – készítse el a vízhasználatok gazdasági elemzését a mezőgazdasági ágazat, az ipari
ágazat és az egyéb vízhasználatok tekintetében, kivéve a víziközmű-szolgáltatás területét;
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2013. december 22.
3. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a vidékfejlesztési miniszter bevonásával – gondoskodjon a víziközműszolgáltatás területére vonatkozóan az Irányelvben előírt gazdasági elemzés elkészítéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 22.
4. a vidékfejlesztési minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával –
vizsgálják felül a gazdasági elemzés eredményéhez igazodóan a vonatkozó szabályozást, valamint készítsenek
előterjesztést a szükséges jogszabály-módosításokról a Kormány számára;
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. június 30.
5. a vidékfejlesztési minisztert, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletben előírtaknak megfelelően készítse el Magyarország felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervét,
az Európai Bizottság {COM(2012) 670 final} munkadokumentumában található ajánlások figyelembevételével;
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 22.
6. a vidékfejlesztési minisztert, hogy a 2013. december 31. után teljesíthető kritériumok esetén készítsen cselekvési tervet.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2013. június 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1288/2013. (V. 28.) Korm. határozata
a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése” tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt
előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2013. évi saját forrás összegének biztosítása érdekében
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése” tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítésére
vonatkozó támogatáshoz szükséges 2013. évi saját forrás összegének biztosítása érdekében a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára 29,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:

azonnal

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a

/2012. (

) Korm. határozathoz

52994

1. melléklet az 1288/2013. (V. 28.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

280645

330039

Fejezet
szám

XVII

XIV

Cím Alcím
szám szám

280645

Fejezet
szám

XVII
XIV

Jogcím
szám

1

17

Cím
szám

Előir.
csoport
száma

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Alcím
szám

1

330039
17
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
3

Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok

2
1
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Működési költségvetés
Dologi kiadások

-29,1

Felhalmozási költségvetés
Beruházások

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Előir.
csop.
név

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

29,1

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

-29,1
29,1
fő
Összesen

I.n.év
29,1

millió forintban, egy tizedessel
II. n.év
III.n.év
IV.n.év
29,1
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A Kormány 1289/2013. (V. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,9 milliárd forint összegű
tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) tőkéjének 2900,0 millió forint összegű megemelése
érdekében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím,
a)
2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím, 4. Állami tulajdonú társaságok támogatása jogcímcsoport,
3. Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím terhére 1850,0 millió forint,
b)
4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 1. Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
jogcímcsoport, 3. Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések jogcím terhére 155,0 millió forint,
c)
4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 3. A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének
támogatása jogcímcsoport, 2. Az MFB Zrt. működésének támogatása jogcím terhére 145,0 millió forint,
azaz összesen 2150,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű
kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 2. Az MFB Zrt.
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon arról, hogy
a NIF Zrt. tőkeemelése céljából szükséges költségvetési forrás 2013. év második féléve során rendelkezésre álljon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. július 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági és a nemzeti fejlesztési minisztert a NIF Zrt. uniós forrásokból nem fedezhető
infrastruktúra fejlesztési feladatai átlátható finanszírozási mechanizmusának kidolgozására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2014. évi költségvetési tervezési időszakot megelőzően
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az uniós források terhére a NIF Zrt. tevékenysége
következtében el nem számolható költségek csökkentéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1289/2013. (V. 28.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII

296346
296368

Cím Alcím Jogcím Jogcím
szám szám csoportsz szám
ám

2

1
2
4

296380

4
4
1

3
296402
Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Előir.
csoport
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím Jogcím
csoportn
név
év

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
2
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Állami tulajdonú társaságok támogatása
3
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
3
Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések
A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
2
Az MFB Zrt. működésének támogatása
a költségvetési évben egyszeri jellegű
1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
időarányos
teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Módosítás
(+/-)

+2 150,0
-1 850,0
-155,0
-145,0
I. negyedév

2 150,0

Millió forintban, egy tizedessel !
A
módosítás
következő A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

II. né.

III. né.

IV.né.

2 150,0

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1290/2013. (V. 28.) Korm. határozata
Csenger Város Önkormányzatának a temetőrongálás okozta károk helyreállítása érdekében nyújtandó
támogatás biztosításához a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. elrendeli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a 9. Csenger Város Önkormányzatának támogatása
a temetőrongálás okozta károk helyreállításához cím létrehozását,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 9. Csenger Város
Önkormányzatának támogatása a temetőrongálás okozta károk helyreállításához cím javára 14,0 millió forint
1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a belügyminisztert, hogy a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről Csenger Város
Önkormányzatával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi szakigazgatási
szervének műszaki szempontú ellenőrzési jogát is biztosító támogatási megállapodást kössön,
Felelős:
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. május 31.
4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatást teljesítés-arányosan folyósítsa Csenger Város
Önkormányzata számára.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2013. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

52998

1. melléklet az 1290/2013. (V. 28.) Korm. határozathoz
Fejezet száma és megnevezése
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csop.

szám

csoport

előir.

név

név

név

száma

szám

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

hatása
Helyi önkormányzatok támogatásai

IX.
341495

9

Csenger Község Önkormányzatának támogatása a temetőrongálás okozta károk helyreállításához

IX.
018450

14,0

Helyi önkormányzatok támogatásai
3

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-14,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:

Fejezet

1 példány

időarányos

Állami Számvevőszék

1 példány

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. n. év

14,0

Millió forintban, egy tizedessel !
II. n. év
III. n. év
IV. n. év

14,0
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A Kormány 1291/2013. (V. 28.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az Országos
Vadgazdálkodási Adattár 2013. évi működési költségeinek biztosításához szükséges előirányzatátcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2013. évi anyagi támogatása céljából 25,4 millió Ft egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások
alcím, 5. Vadgazdálkodás támogatása jogcímcsoport terhére a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII.

Cím Alcím
szám szám

20

029713

227942

XX.

5

Fejezet
szám

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

Cím
szám

20

029713
227942

XX.

5

Előir.
csoport
száma

1

1

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Jogcím
szám

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Alcím
szám

5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Vadgazdálkodás támogatása
3
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
3

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Működési költségvetés
Dologi kiadások

-25,4

Működési költségvetés
Dologi kiadások

25,4

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

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Jogcím
szám

5

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Vadgazdálkodás támogatása

-25,4

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

25,4

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen
azonnal

I.n.év
25,4

) Korm. határozathoz

Millió forintban, egy tizedessel!
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel!
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel!
A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel!
II. n.év
III.n.év
IV.n.év
25,4
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A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

fő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

/2013. (

53000

1. melléklet az 1291/2013. (V. 28.) Korm. határozathoz

53001
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A miniszterelnök 70/2013. (V. 28.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, valamint
a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Nemzetközi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló, Stirinben,
2000. június 9-én aláírt Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya,
valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Nemzetközi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló, Stirinben,
2000. június 9-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításával;
2. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás módosításának létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás módosítását követően a Megállapodás szövegének végleges
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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.

