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Kormányrendeletek

A Kormány 245/2013. (VII. 2.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) 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. §		
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 85. § o) pontja a következő oe) alponttal egészül ki:
(A miniszter a fejlesztéspolitikáért, a fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért, valamint
a területfejlesztésért való felelőssége körében:
szakmailag felügyeli)
„oe) a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és”
2. §		
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelete
a kozmetikai termékekről
A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Címkézés
1. §		
A nem előre csomagolt kozmetikai termékek, valamint azon termékek esetében, amelyeket a vevő kérésére
a vásárláskor csomagolnak be, vagy azonnali eladásra előre csomagolnak, a csomagoláson vagy tárolóedényen
letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában fel kell tüntetni az 1223/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 19. cikk (1) bekezdése a), c), d), f ) és g) pontjában foglalt információkat.
2. §		
Az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (1) bekezdés b), c), d) és f ) pontjában foglaltakat,
valamint (2)–(4) bekezdésében említett tájékoztatón foglaltakat magyar nyelven kell feltüntetni.

2. Nemzeti hatóság
3. §		
A Kormány az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikke szerinti nemzeti hatóságként
az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet jelöli ki (a továbbiakban: nemzeti hatóság).
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3. Piacfelügyelet
4. §

(1) Az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az e rendeletben foglalt szabályok
betartásának hatósági ellenőrzését
a)
a járási hivatal (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetei (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet),
b)
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH),
c)
a fogyasztóvédelmi hatóság,
d)
az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikk (3) bekezdése tekintetében a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban:
Fttv.) meghatározott hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint
végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.
(2) Az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk második albekezdésében foglaltak teljesítése
érdekében a gyártó a gyártási tevékenységet – annak megkezdését megelőzően legalább 30 nappal – bejelenti
a járási népegészségügyi intézetnek.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:
a)
a kozmetikai termék gyártójának
aa)
nevét,
ab)
székhelyét, telephelyét,
ac)
elérhetőségi adatait,
ad)
a gyártási tevékenységet végző üzeme címét,
b)
az elállításra kerülő kozmetikai termék terméktípusát az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II–VI. mellékletéhez tartozó preambulumban foglaltak szerint.
(4) A gyártási tevékenység felfüggesztését vagy leállítását, valamint a (3) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett
változást – a (2) bekezdésben foglaltak szerint – 30 napon belül kell bejelenteni.

5. §		
Abban az esetben, ha a kozmetikai termék termékinformációs dokumentációja Magyarországon található, úgy
annak szakmai ellenőrzését a nemzeti hatóság végzi. A nemzeti hatóság, amennyiben a termékinformációs
dokumentáció nem felel meg az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak, hatósági
intézkedés céljából értesíti az OTH-t.
6. §		
A felügyeleti tevékenységnek az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk negyedik albekezdése
szerinti felülvizsgálatát és értékelését a nemzeti hatóság végzi.

4. Kozmetikai toxikológiai központ
7. §		
A nemzeti hatóság kozmetikai toxikológiai központot működtet, amelynek feladata a kozmetikai termékek
használata során felmerülő nemkívánatos és súlyos nemkívánatos hatás esetén a gyors és megfelelő orvosi ellátás
érdekében szükséges információ megadása.
8. §

(1) A kozmetikai toxikológiai központ a 7. §-ban megjelölt feladatát telefonos ügyfélszolgálat útján látja el.
(2) Az információk csak orvos kérésére, egészségügyi ellátás nyújtása érdekében használhatóak fel. A kozmetikai
toxikológiai központ az adatokat más célra nem adja ki és az adatszolgáltatásról naplót vezet, melyben fel kell
tüntetni az adatszolgáltatás időpontját, az információt kérő személy nevét, az érintett termék nevét, valamint
a válaszadó nevét.
(3) Az információt kérő orvos az ellátást igénylő esetről való tudomásszerzést követő 2 munkanapon belül elektronikus
úton a nemzeti hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon hivatalosan is bejelentést tesz.
(4) A kozmetikai toxikológiai központ a bejelentett esetekről nyilvántartást vezet, továbbá a bejelentéseket
központilag, elektronikus kezelőfelület útján továbbítja a Bizottság részére.
(5) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a)
a beteg kora,
b)
a beteg neme,
c)
észlelt tünetek,
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d)

a vélhetően a tüneteket okozó kozmetikai termék következő adatai:
da)
neve,
db)
rendeltetése,
dc)
felelős személy,
dd)
forgalmazó,
de)
gyártási tételszám,
df )
minőség-megőrzési idő,
dg)
import termék esetén származási ország,
e)
a termék beszerzésének helye és ideje,
f)
a bejelentés alapját képező ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató megnevezése, címe,
g)
alkalmazott terápia,
h)
a bejelentéssel kapcsolatos további, egészségügyi szempontból jelentős tény vagy körülmény.
(6) Hazai gyártású termék esetén a kozmetikai toxikológiai központ a bejelentett esetről értesíti a felelős személy címe
vagy a gyártás helye szerint területileg illetékes járási népegészségügyi intézetet.
9. §		
A nemzeti hatóság a kozmetikai toxikológiai központ elérhetőségét a honlapján közzéteszi.

5. Tájékoztatás a súlyos nemkívánatos hatásokról
10. §		
Az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke szerinti értesítést a nemzeti hatóság felé kell
megtenni a nemzeti hatóság és az OTH honlapján közzétett formanyomtatványon.

6. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. július 11-én lép hatályba.
(2) A 14. § és az 1. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

12. §		
A 2. §-ban foglaltaktól eltérően, ha a termék csomagolása és tárolóedénye nem azonos, a 2. §-ban foglalt adatokat
magyar nyelven 2014. december 31-éig elegendő a termék csomagolásán feltüntetni.
13. §

(1) Ez a rendelet a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki
fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 2012. augusztus 2-i 2012/21/EU bizottsági
végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

14. §

(1) Az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásakor az 1. mellékletben foglalt korlátozásokat is
alkalmazni kell.
(2) Kozmetikai termék előállításához az 1. mellékletben meghatározott anyag felhasználása tilos, vagy csak
az 1. mellékletben meghatározott korlátozásokkal lehetséges. Ezen anyagok bármelyikének nyomokban való
jelenléte akkor fogadható el, ha az a jó gyártási gyakorlat során technikailag elkerülhetetlen és a termék eleget tesz
a (3) bekezdésben foglalt követelménynek.
(3) A kozmetikai termék hosszabb időn keresztül történő rendszeres, rendeltetésszerű vagy előreláthatóan ésszerű
használata nem veszélyeztetheti és nem károsíthatja a felhasználó egészségét, figyelembe véve különösen a termék
külső megjelenítését, címkézését, használati útmutatójának tartalmát, valamint a gyártó, illetve a forgalmazó által
közölt egyéb megjegyzést, információt is. Az ilyen figyelemfelhívó információ megadása a gyártót, illetve forgalmazót
nem mentesíti a jogszabályban meghatározott, az áru biztonságosságával kapcsolatos kötelezettségei alól.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelethez

1. Kozmetikai termék gyártásához fel nem használható anyagok, vegyületek:
1.1. N-(2-Nitro-4-aminofenil)-allilamin (HC Red No. 16) és sói (CAS-szám: 160219-76-1)
2. Kozmetikai termékben a következő hatóanyagok csak a megadott határértéken belül,
az előírt feltételek betartása mellett, illetve a meghatározott időpontig használhatók fel.

1.

a

b

Hivatkozási
szám

Hatóanyag neve

16.

1-Naftalinol
1-Naphthol
CAS-szám:
90-15-3
EK-szám:
201-969-4

d

e

Korlátozások

alkalmazási
terület és/vagy
felhasználás

2.

3.

c

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

maximálisan
megengedett
koncentráció a
végtermékben

egyéb
korlátozások és
követelmények
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 2,0 %-ot

f
Címkére
felírandó
felhasználási
feltételek és
figyelmeztetések

A keverési arányt
fel kell tüntetni a
címkén.

A
hajfestékek/hajszínezők súlyos
allergiás reakciót
válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el
és kövesse az
utasításokat!
Ezt a terméket
nem 16 éven aluli
személyeknél
való alkalmazásra
szánták.
Az ideiglenes
„fekete henna”
tetoválás
növelheti az
allergia
kialakulásának
veszélyét.
Ne használjon
hajfestéket/hajszínezőt, ha:
– Arcán kiütés
van vagy fejbőre
érzékeny, irritált
és sérült.
– Hajfestés után
bármikor is
bármilyen
reakciót észlelt.
– Korábban,
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ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
során valamilyen
reakciót észlelt.
4.

22.

1,3BenzoldiolResorcinol
CAS-szám:
108-46-3
EK-szám:
203-585-2

a) Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a)
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg
az
1,25 %-ot

1. általános
használatra
2. szakipari
használatra

a)
1. Resorcinolt
tartalmaz.
Használata után a
hajat alaposan
öblítsük le.
Szempilla és
szemöldök
festésére nem
használható.
Szembe kerülése
esetén azonnal
öblítsük ki.
2. Lásd a 16.
hivatkozási szám
alatt, az f
oszlopban.
Csak szakipari
használatra.
Szembe kerülése
esetén azonnal
öblítsük ki.

5.
6.

253.

2,2'-[(4-Aminofenil)imino]bisz
(etanol)-szulfát
N,N-bis(2Hydroxyethyl)- pPhenylenediamineSulfate
CAS-szám:
54381-16-7
EK-szám:
259-134-5

b) Hajvizek és
samponok
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 0,5 %
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 2,5 %-ot
(szulfátként
számítva)
–Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó.

Lásd a 16
hivatkozási szám
alatt, az f
oszlopban.
b)
Resorcinolt
tartalmaz.
Lásd
a 16. hivatkozási
szám alatt,
az f oszlopban.
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7.

254.

1,3-Benzoldiol,
4-klór-4Chlororesorcinol
CAS-szám:
95-88-5
EK-szám:
202-462-0

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

8.

255.

2,4,5,6-Tetraaminopirimidin- szulfát
Tetraaminopyrimidi
neSulfate
CAS-szám:
5392-28-9
EK-szám:
226-393-0

a)
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

9.
10.

256.

11.

257.

3-(2-Hidroxi-etil)p-feniléndiammóniumszulfátHydroxyethy
l-pPhenylenediamineSulfate
CAS-szám:
93841-25-9
EK-szám:
298-995-1
1H-Indol-5,6diolDihydroxyindole
CAS-szám:
3131-52-0
EK-szám:
412-130-9

b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a)
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b)
3,4
%
(szulfátként
számítva)

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 2,5 %-ot
a)
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 3,4 %-ot
(szulfátként
számítva)

Lásd
a
16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 2,0 %-ot
(szulfátként
számítva)
a)
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,5 %-ot

Lásd
a
16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.

a) Lásd a 16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.

a) Lásd a 16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.

63358

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 113. szám

b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

12.

13.

258.

5-Amino-4-klór-2metil-fenolhidroklorid5Amino-4-Chloro-oCresolHCl
CAS-szám:
110102-85-7

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

14.

259.

1H-Indol-6-ol6Hydroxyindole
CAS-szám:
2380-86-1
EK-szám:
417-020-4

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 0,5 %

b)

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %ot (hidrokloridként számítva)
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,5 %-ot

A
hajfestékek/
hajszínezők
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak
ki.
Kérjük, olvassa el
és kövesse az
utasításokat! Ezt
a terméket nem
16 éven aluli
személyeknél
való alkalmazásra
szánták.
Az
ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
növelheti
az
allergia
kialakulásának
veszélyét.
Ne
használjon
hajfestéket/
hajszínezőt, ha:
– arcán kiütés
van, vagy fejbőre
érzékeny, irritált
és
sérült,
– hajfestés után
bármikor
bármilyen
reakciót észlelt,
–
korábban
ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
során valamilyen
reakciót észlelt.
Lásd
a
16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.

Lásd
a
16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.
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15.

260.

1H-Indol-2,3dionIsatin
CAS-szám: 91-56-5
EK-szám:
202-077-8

Nem
oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

16.

261.

2-Amino-piridin-3ol2-Amino-3Hydroxypyridine
CAS-szám:
16867-03-1
EK-szám:
240-886-8

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

17.

262.

2-Metil-1-naftilacetát1-Acetoxy-2Methylnaphthalene
CAS-szám:
5697-02-9
EK-szám:
454-690-7

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

1,6 %

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,0 %ot
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 2,0 %-ot
(amennyiben a
2-methyl-1naphthol és az

A
hajfestékek/
hajszínezők
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak
ki.
Kérjük, olvassa el
és kövesse az
utasításokat! Ezt
a terméket nem
16 éven aluli
személyeknél
való alkalmazásra
szánták.
Az
ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
növelheti
az
allergia
kialakulásának
veszélyét.
Ne
használjon
hajfestéket/
hajszínezőt, ha:
– arcán kiütés
van, vagy fejbőre
érzékeny, irritált
és
sérült,
– hajfestés után
bármikor
bármilyen
reakciót észlelt,
–
korábban
ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
során valamilyen
reakciót észlelt.
Lásd
a
16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.

Lásd
a
16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.
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18.

263.

1-Hidroxi-2-metilnaftalin2-Methyl-1Naphthol
CAS-szám:
7469-77-4
EK-szám:
231-265-2

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

19.

264.

Dinátrium-5,7dinitro-8-oxido-2naftalinszulfonátAcidYello
w 1 CAS-szám:
846-70-8
EK-szám:
212-690-2
CI 10316

a)
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

1-acetoxy-2methylnaphtha
lene
is
megtalálható a
keverékben, a
2-methyl-1naphthol
maximális
koncentrációja
a fejbőrön nem
haladhatja meg
a 2,0 %-ot)
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 2,0 %-ot
(amennyiben a
2-methyl-1naphthol és az
1-acetoxy-2methylnaphtha
lene
is
megtalálható a
keverékben, a
2-methyl-1naphthol
maximális
koncentrációja
a fejbőrön nem
haladhatja meg
a 2,0 %- ot)
a) Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,0 %ot

Lásd
a
16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.

a) Lásd a 16.
Hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.
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b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

20.

265.

4-Nitro-1,2feniléndiamin4Nitro-oPhenylenediamine
CAS-szám: 99-56-9
EK-szám:
202-766-3

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

21.

266.

2-(4-Amino-3nitro-anilino)etanol
HC Red No. 7
CAS-szám:
24905-87-1
EK-szám:
246-521-9

Nem
oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 0,2 %

1,0 %

b)

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,5 %-ot
– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

A
hajfestékek/
hajszínezők
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak
ki.
Kérjük, olvassa el
és kövesse az
utasításokat! Ezt
a terméket nem
16 éven aluli
személyeknél
való alkalmazásra
szánták.
Az
ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
növelheti
az
allergia
kialakulásának
veszélyét.
Ne
használjon
hajfestéket/
hajszínezőt, ha:
– arcán kiütés
van, vagy fejbőre
érzékeny, irritált
és
sérült,
– hajfestés után
bármikor
bármilyen
reakciót észlelt,
–
korábban
ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
során valamilyen
reakciót észlelt.
Lásd
a
16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.

A
hajfestékek/
hajszínezők
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak
ki.
Kérjük, olvassa el
és kövesse az
utasításokat! Ezt
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22.

267.

2-[bisz(2-Hidroxietil)amino]-5- nitrofenol
HCYellow No. 4
CAS-szám:
59820-43-8
EK-szám:
428-840-7

Nem
oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

23.

268.

2-[(2-Nitrofenil)amino] etanol
HCYellow No. 2
CAS-szám:
4926-55-0
EK-szám:
225-555-8

a)
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

1,5 %

– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
a)
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra
felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,75 %ot
– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

a terméket nem
16 éven aluli
személyeknél
való alkalmazásra
szánták.
Az
ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
növelheti
az
allergia
kialakulásának
veszélyét.
Ne
használjon
hajfestéket/
hajszínezőt, ha:
– arcán kiütés
van, vagy fejbőre
érzékeny, irritált
és
sérült,
– hajfestés után
bármikor
bármilyen
reakciót észlelt,
–
korábban
ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
során valamilyen
reakciót észlelt.

a) Lásd a 16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.
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24.

269.

25.

270.

26.

271.

b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 1,0 %

4-[(2-Nitrofenil)amino]fenol
HCOrange No. 1
CAS-szám:
54381-08-7
EK-szám:
259-132-4
2-Nitro-N1-fenilbenzol-1,4- diamin
HC Red No. 1
CAS-szám:
2784-89-6
EK-szám:
220-494-3

Nem
oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

1,0 %

Nem
oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

1,0 %

1-Metoxi-3-(βamino-etil) amino4-nitro-benzol,

Nem
oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

0,5 %
(hidrokloridként számítva)

b)
– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

– Nitrozáló
anyagokkal
nem

A
hajfestékek/
hajszínezők
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak
ki.
Kérjük, olvassa el
és kövesse az
utasításokat! Ezt
a terméket nem
16 éven aluli
személyeknél
való alkalmazásra
szánták.
Az
ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
növelheti
az
allergia
kialakulásának
veszélyét.
Ne
használjon
hajfestéket/
hajszínezőt, ha:
– arcán kiütés
van, vagy fejbőre
érzékeny, irritált
és
sérült,
– hajfestés után
bármikor
bármilyen
reakciót észlelt,
–
korábban
ideiglenes „fekete
henna” tetoválás
során valamilyen
reakciót észlelt.
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hidroklorid
HCYellow No. 9
CAS-szám:
86419-69-4
EK-szám:
415-480-1
27.

272.

28.

273.

1-(4’-Amino-fenilazo)-2-metil-4(bisz-2-hidroxietil)- amino-benzol
HCYellow No. 7
CAS-szám:
104226-21-3
EK-szám:
146-420-6
N-(2-Hidroxi-etil)2-nitro-4-trifluormetil-anilin
HCYellow No. 13
CAS-szám:
10442-83-8
EK-szám:
443-760-2

29.

30.

274.

Benzolaminium, 3[(4,5-dihidro-3metil-5-oxo-1-fenil1H-pirazol-4il)azo]-N,N,Ntrimetil-, klorid
Basic Yellow 57
CAS-szám:
68391-31-1
EK-szám:
269-943-5

Nem
oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

0,25 %

a) Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 2,5 %

Nem
oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

2,0 %

használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

a) Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 2,5 %-ot
– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
b)
– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

a) Lásd a 16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.
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31.

275.

32.

276.

33.

277.

34.

Etanol, 2,2'-[[4-[(4amino-fenil)
azo]fenil]imino]bis
z-Disperse Black 9
CAS-szám:
20721-50-0
EK-szám:
243-987-5
9,10-Antracéndion,
1,4-bisz
[(2,3dihidroxipropil)amino]HCBlueNo.14
CAS-szám:
99788-75-7
EK-szám:
421-470-7

Nem
oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

2-(4-Metil-2-nitroanilino)etanol
Hydroxyethyl-2Nitro-p-Toluidine
CAS-szám:
100418-33-5
EK-szám:
408-090-7

a)
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

Nem
oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

0,3 % (2,2’-[4(4-amino-fenilazo)fenilimino
]dietanol
és
lignoszulfát
1:1
arányú
keveréke
esetében)
0,3 %

b) 1,0 %

– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
a) Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,0 %ot
– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
b)
– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

a) Lásd a 16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.
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35.

36.

278.

1-Amino-2-nitro-4(2',3'dihidroxipropil)amino-5klór-benzol + 1,4bisz-(2',3'dihidroxipropil)amino-2nitro-5-klórbenzolHC Red No.
10 + HC Red No.
11
CAS-szám: 9557689-9 és 95576- 92-4

a)
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) Nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a) Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,0 %ot

b) 2,0 %

– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
b)
– Nitrozáló
anyagokkal
nem
használható
– Maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 µg/kg
– Nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

a) Lásd a 16.
hivatkozási szám
alatt,
az
f
oszlopban.
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A Kormány 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelete
a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint
a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 3. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési
pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 332/2007. Korm. rendelet) 3. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Személyforgalmat lebonyolító közúti határátkelőhelyen biztosítani kell
a) a be- és kilépő forgalom fizikai szétválasztását,
b) autóbusz forgalom esetén külön buszsávot, amely alkalomszerűen a személygépkocsik közlekedésére is
megnyitható,
c) a határátkelőhely közúti közlekedésének rendjét előjelző táblákat, útburkolati jeleket, forgalomirányításra szolgáló
piros-zöld fényű jelzőlámpákat, sorompókat,
d) a határátkelőhely bekerítését,
e) a határátkelőhely és közvetlen környékének kivilágítását,
f ) az elkülönített helyen történő ellenőrzés, illetve tételes vámvizsgálat végrehajtása céljából a folyamatos forgalmat
nem akadályozó vizsgáló területet,
g) forgalmi sávonként a sávok mellett okmány-kezelő fülkét,
h) a hatósági feladatok ellátására szolgáló hivatali helyiségeket, beleértve a szociális helyiségeket, vízvételi helyiséget,
illemhelyiséget és az előállító helyiséget,
i) az arra kijelölt határátkelőhelyeken a közegészségügyi vizsgálatokhoz szükséges helyiségeket.
(2) Személyforgalmat lebonyolító közúti határátkelőhelyen – ha a határátkelőhely működéséhez szükséges és
a létesítés feltételei biztosítottak – biztosítani kell
a) forgalmi irányonként a személyek ki- és beutazási feltételek szerinti szétválasztását lehetővé tevő sávok kialakítását,
b) gépjárművizsgáló csarnokot vagy vizsgáló helyet.”
2. §		
A 332/2007. Korm. rendelet 4. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Áruforgalmat is lebonyolító közúti határátkelőhelyen biztosítani kell)
„i) a veszélyes szállítmányok ellenőrzéséhez szükséges elkülönített, védőtöltéssel ellátott területet (ADR parkolók)
abban az esetben, ha a határátkelőhelyen a veszélyes árut szállító járművek közlekedése megengedett,”
3. §		
A 332/2007. Korm. rendelet a következő 9/B. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A határátkelőhely rendje
9/B. § (1) A határátkelőhely rendjét a határrendészeti kirendeltség, illetve ennek hiányában a rendőrkapitányság
állapítja meg, amelyet írásban kell rögzíteni, és az illetékes rendőrfőkapitány hagyja jóvá. A Repülőtéri Rendőr
Igazgatóság tekintetében a határellenőrzésért felelős szervezeti elem állapítja meg a határátkelőhely rendjét, és
az igazgató hagyja jóvá.
(2) A határátkelőhely rendje tartalmazza:
a) a személyek és a járművek ellenőrzése és áthaladása biztosításának rendjét,
b) az ellenőrzésre kijelölt helyeket,
c) az át nem léptethető személyek és járművek visszairányításának módját,
d) a személyek és a járművek mozgására, tartózkodására kijelölt helyeket,
e) a veszélyes szállítmányok ellenőrzésére szolgáló helyeket,
f ) a szállítmányok fertőtlenítésére, illetve megsemmisítésére kijelölt helyeket,
g) a baleset-elhárítási szabályokat,
h) visszairányítás esetén a visszairányított személy határátkelőhelyen való tartózkodási helyét,
i) az előállított, elfogott személy határátkelőhelyen történő biztonságos őrzésére kijelölt helyet,
j) a soron kívüli határforgalom-ellenőrzés rendjét,
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k) nemzetközi szerződésben foglalt feladatok végrehajtásának szabályait,
l) a határforgalom-ellenőrzésében részt vevő szervek folyamatos együttműködésének szabályait.
(3) A határátkelőhely rendjének az utasforgalomra vonatkozó rendelkezéseit a határátkelőhelyen, magyar és angol
nyelven, valamint a szomszéd állam hivatalos nyelvén, jól látható helyen kell elhelyezni.”
4. §		
A 332/2007. Korm. rendelet 17.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
5. §		
A 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a)
4. § k) pontjában, 5. § k) pontjában, 6. § g) pontjában és a 7. § g) pontjában a „3. § k) pontjában” szövegrész
helyébe a „3. § (1) bekezdés i) pontjában”,
b)
5. § h) pontjában a „3. § f ), j),” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés d) és h),”,
c)
7. § f ) pontjában a „3. § j)” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdés h)”
szöveg lép.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 248/2013. (VII. 2.) Korm. rendelete
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló
57/2013. (II. 27.) 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 telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2)
A 2. melléklet 67. és 68. pontjában meghatározott telepengedély-köteles tevékenység folytatója
– a (3) bekezdés kivételével – 2013. szeptember 30-ig köteles a 3. § (2) bekezdése alapján a telepengedély kiadására
irányuló kérelmet a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének benyújtani azzal, hogy
a tevékenység a kérelem jogerős elbírálásáig folytatható.
(3) Nem kell telepengedély kiadására irányuló kérelmet benyújtani azon nem veszélyes és veszélyes hulladék
gyűjtési tevékenység folytatása esetén, amelyet annak gyakorlója a telepengedély alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján
kiadott telepengedély, majd 2009. március 31-től a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és
a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint bejelentés alapján végzett. Ebben az esetben
a tevékenység folytatását 2013. január 1-től telepengedély hiányában is jogszerűnek kell tekinteni.”
2. §		
Az R. 2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 248/2013. (VII. 2.) Korm. rendelethez
Az R. 2. melléklet 67. és 68. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Telepengedély-köteles tevékenységek)
„67. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
68. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása”

A Kormány 249/2013. (VII. 2.) Korm. rendelete
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési
agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (7)–(9) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Nemzeti Környezetügyi Intézet területi kirendeltsége a kérelmet szakmai javaslatával együtt 60 napon belül
megküldi a vízgazdálkodásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter a Nemzeti Környezetügyi
Intézet területi kirendeltségének javaslata alapján dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.
(8) A miniszter – a (7) bekezdés alapján elfogadott kérelmekre figyelemmel – a Vgtv. 7/A. § (5) bekezdése szerinti,
kétévenkénti felülvizsgálat során előkészíti a Kormány számára a szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzék
módosítását.
(9) Az egyes települések legkorábban a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített utolsó mentességi
határidő (2015. december 31.) lejártát követően, a szennyvíz-elvezetési agglomerációra való tényleges rácsatlakozás
megtörténte után vehetők fel a szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzékbe.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (9) bekezdésben meghatározott határidőt megelőzően, az a 2000 LE szennyezőanyag-terhelés alatti
település nyújthat be agglomerációs szennyvíztisztító telephez történő csatlakozás iránti kérelmet, amelynek
csatlakozása esetén a szabad kapacitással rendelkező, befogadó szennyvíztisztító telepen új beruházás nem
szükséges, valamint a tervezett csatlakozás miatt megnövekedett szennyvízmennyiség beérkezése esetén
a szennyvíz-elvezetési agglomeráció aktuális és célállapotra vonatkozó tényleges terhelését tekintve is biztosított
a szennyvizek – befogadó terhelhetőségének megfelelő – tisztítása.
(11) A (10) bekezdés szerinti csatlakozási kérelmet benyújtó település nem válhat a szennyvíz-elvezetési agglomeráció
tagtelepülésévé, csak fizikailag csatlakozhat a szennyvízrendszerhez, ha az agglomerációs szennyvíztisztító telephez
csatlakozása új beruházást igényel.”

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 250/2013. (VII. 2.) Korm. rendelete
egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt
projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint
elsőfokú hatóságként jár el,
b)
első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály
szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály
szerint másodfokú hatóságként jár el,
b)
másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály
szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést 30 napon belül meg kell hozni.
A szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.
3. §		
Az 1. § (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
4. §		
Az eljáró hatóság az általa hozott döntések kézbesítése – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések
kivételével – hirdetményi úton történik. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik
nap.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a 2. § kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 250/2013. (VII. 2.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentőségű ügyek alapját képező szennyvíz-elvezetési és – tisztítási beruházások
A

1.
2.
3.

B

C

D

További megvalósítási

Projekt azonosító száma1

Projektben érintett települések
Pályázó neve

Abony Város
Önkormányzat2

Projekt helye – helység

Abony

helyszínek

Kőröstetétlen, Törtel

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006
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4.

Bátaszék Város
Önkormányzata

Bátaszék

Báta

KEOP-7.1.0/11-2012-0064

5.

Böhönye Község
Önkormányzata

Böhönye

–

KEOP-7.1.0/11-2013-0002

6.

Dány Község
Önkormányzata

Dány

–

KEOP-7.1.0/11-2013-0003

7.

Battonya Város
Önkormányzata

Battonya

–

KEOP-7.1.0/11-2013-0004

8.

Törökszentmiklós
Városi Önkormányzat

Törökszentmiklós

–

KEOP-7.1.0/11-2013-0005

9.

Mándok Város
Önkormányzata

Mándok

–

KEOP-7.1.0/11-2013-0009

10.

Létavértes Városi
Önkormányzat

Létavértes

–

KEOP-7.1.0/11-2013-0012

2. melléklet a 250/2013. (VII. 2.) Korm. rendelethez
Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági
eljárások:
1.
vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi
szolgalom alapítása),
2.
környezetvédelmi hatósági eljárások,
3.
természetvédelmi hatósági eljárások,
4.
területrendezési hatósági eljárások,
5.
általános építésügyi hatósági eljárások,
6.
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
7.
útügyi hatósági eljárások,
8.
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
9.
hírközlési hatósági eljárások,
10.
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11.
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12.
földmérési hatósági eljárások,
13.
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14.
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15.
erdővédelmi hatósági eljárások,
16.
tűzvédelmi hatósági eljárások,
17.
műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
18.
közegészségügyi hatósági eljárások,
továbbá a felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.

A KEOP azonosítók közlése tájékoztató jellegű, azok a projektek könnyebb beazonosíthatóságát szolgálják. Az előkészítési fázisban levő projektek
a megvalósítás szakaszában új KEOP azonosítóval rendelkeznek majd.
2
A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
29/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben még előkészítési fordulóban szerepelt, azóta megvalósítási fordulóban támogatási döntésben részesült hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról.
1
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 35/2013. (VII. 2.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet 25. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előirányzat felhasználható)
„a) a központi költségvetési szervek és a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti
katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, külön
kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1391/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
Magyarországnak az Európai Űrügynökséghez (ESA) való csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséről
A Kormány – elismerve az űripar növekvő jelentőségét és az űrtevékenység keretében a nemzetközi együttműködések kiemelt
fontosságát – a hazai űripari ágazat további fejlődése érdekében támogatja az Európai Űrügynökséggel fennálló kölcsönös
kapcsolat megtartását és esetleges további mélyítését, ennek érdekében
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert vagy a nemzeti fejlesztési miniszter által kijelölt személyt, hogy értesítse
az Európai Űrügynökség képviselőit arról, hogy Magyarország meg kívánja kezdeni a teljes jogú tagságról szóló
csatlakozási tárgyalásokat, amelynek keretében tisztázza a teljes jogú tagság pontos pénzügyi és adminisztratív
feltételeit;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Európai Űrügynökség képviselőivel folytatandó csatlakozási
tárgyalások keretében, a teljes jogú tagság pontos pénzügyi és adminisztratív feltételeinek ismeretében,
a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával mérje fel és értékelje Magyarország teljes jogú tagságának
nemzetgazdasági hatásait.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1392/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Németországi
Szövetségi Köztársaság fegyveres erői és Magyarország fegyveres erői tagjainak a másik állam területén
történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Németországi
Szövetségi Köztársaság fegyveres erői és Magyarország fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő
ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a honvédelmi minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1393/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a Wekerle Terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája végrehajtásának
a 2013. évre vonatkozó kormányzati intézkedési tervéről
1. A Kormány
a)
elfogadja e határozat 1. mellékletét képező, a Wekerle Terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű
növekedési stratégiája végrehajtásának 2013. évre vonatkozó kormányzati intézkedési tervét és elrendeli
annak végrehajtását hazai költségvetési források és folyamatban lévő európai uniós pályázati konstrukciók
terhére;
b)
felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok
végrehajtásáról, a szomszédos államokbeli partnerekkel folytatott egyeztetések állásáról 2014-től kezdődően
évente készítsenek tájékoztatót a nemzetgazdasági miniszternek;
Felelős:
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
minden év március 15.
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek tájékoztatói alapján
2014-től kezdődően évente készítsen jelentést a Kormány számára az intézkedési tervben foglalt feladatok
végrehajtásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
minden év május 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1393/2013. (VII. 2.) Korm. határozathoz
A Wekerle Terv – a magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája
2013. évre vonatkozó kormányzati intézkedési terve
I.		 Határon átívelő együttműködést ösztönző és vállalkozásfejlesztéssel összefüggő feladatok
1. A határokon átívelő vállalkozói, üzleti kapcsolatok bővítése érdekében a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zártkörűen
Működő Részvénytársaság létrehozása, ezen keresztül a határon túli irodahálózat üzemeltetése, szakmai
programjainak megvalósítása.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatosan
2. A szomszédos országok nemzeti és európai uniós közbeszerzési értékhatár közé eső pályázati lehetőségeiről
információszolgáltatás biztosítása.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. december 31.
3. Ipari parkok nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése: az ipari parkok közötti nemzetközi együttműködési lehetőségek
(határon átnyúló ipari park, „tükör-ipari park”) feltérképezése és ezen együttműködési lehetőségek megjelenítése
az ipari park portálon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatosan
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4. Magyarország és a szomszédos országok azon területei esetében, amelyek között intenzív gazdasági kapcsolatok
léteznek vagy kialakíthatóak, a gazdaságfejlesztési célok megfogalmazásának támogatása és azok integrálása
a magyar szakpolitikák tervezési dokumentumaiba.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
5. A szomszédos országokkal együttműködésben a helyi gazdaság- és termékfejlesztés ösztönzése, sikeres helyi
gazdaságfejlesztési példák elterjesztése, a helyi termékek jól működő hálózatokba, minősítési, marketing és
értékesítési rendszerekbe történő bevonása.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
folyamatosan
6. A Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével a Wekerle Tervben érintett
vállalkozások közép-európai és harmadik országok külpiacára segítése, külkereskedelem-fejlesztési pályázati
konstrukció kidolgozása.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
2013. december 31.
7. A hét határszakasz menti 2014–2020-as tervezés-programozás és az Európai Területi Együttműködési programokra
való felkészülés elősegítése.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
vidékfejlesztési miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
2013. december 31.
8. Az Európai Területi Társulások működésének és alapításának támogatása a határmenti fejlesztések megvalósítása
érdekében.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
9. Működő és alakuló klaszterek határon átnyúló pályázati lehetőségeinek vizsgálata, a 2014–2020-as programokban
határon átnyúló klaszterek támogatási lehetőségeinek feltérképezése.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
10. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével a hazai kis- és
középvállalkozások exporttermékeinek vásárlásához a szomszédos országokban működő vállalkozások részére
nyújtott vevőhitel konstrukció kidolgozása és bevezetése.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. december 31.
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11. Az Európai Unió 2014–2020-as programozási időszakára vonatkozó fejlesztési forrástervezés során a Wekerle Terv
célrendszerének érvényesítése.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. december 31.
II.		 Az infrastruktúra összehangolását célzó feladatok
12. A magyar–szerb határszakaszon határátkelőhelyek létesítésére, a határinfrastruktúra fejlesztésére irányuló projektek
megvalósítása.
a)
Röszke–Horgos (Horgoš) II. autópálya határátkelőhely áteresztő képességének javítása, továbbá
az autópályáról letiltott forgalom jogszerű átléptetése érdekében a Röszke–Horgos (Horgoš) I. közúti
határátkelőhely újbóli megnyitása.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. április 30.
b)
Bácsszentgyörgy–Rasztina (Rastina) határátkelőhely létesítése.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. április 30.
13. A magyar–ukrán határszakaszon határátkelőhelyek létesítésére, a határinfrastruktúra fejlesztésére irányuló
projektek megvalósítása az útlevél- és vámvizsgálat gyorsítása, a magyar–magyar kapcsolattartás megkönnyítése,
a kereskedelmi kapcsolatok élénkítése, a munkaerőpiaci együttműködés megkönnyítése, valamint a turizmus
fejlesztése céljából.
a)
Beregsurány–Asztély közúti határátkelőhely fejlesztése.
b)
Tiszabecs–Tiszaújlak közúti határátkelőhely fejlesztése.
c)
Záhony–Csap Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely létesítése.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2015. november 30.
14. Határmenti új közúti kapcsolatok kialakítására, illetve meglévő kapcsolatok rekonstrukciójára irányuló projektek
megvalósítása.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. november 30.
15. Kisköltségű, meglévő határátlépési pontok akadálymentesítésére irányuló projektek megvalósítása.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. április 30.
III.		 A munkaerőpiaci együttműködést célzó feladatok
16. Komplex akkreditációs program előkészítése érdekében a szakképzési kapacitások, szakképesítési struktúrák és
tartalmak összehasonlító elemzése, illetve a munkaerőpiaci igényekhez való illeszkedésük vizsgálata.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. december 31.
17. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéseknek – a Magyar Képesítési Keretrendszerben történő
elhelyezésüket követően – az Európai Képesítési Keretrendszerbe (a továbbiakban: EKKR) történő besorolása
a szomszédos országok EKKR-hez való csatlakozásának figyelembevételével.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. október 30.
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18. A Horizon2020 pályázás hatékonyságának növelése érdekében a 2014–2020-as időszak pályázat-előkészítési
tevékenysége körében a kutatási kapcsolatok és pályázati konzorciumok kialakításának támogatása, támaszkodva
a kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai megállapodásokra.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
19. Határon átnyúló felnőttképzési lehetőségek és szomszédos országbeli képző partnerek bevonásának biztosítása
a 2014–2020-as tervezési időszak európai uniós támogatási programjaiba (a transznacionalitás elvének alkalmazása).
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
20. A hazai szakképzési fejlesztések szomszédos országokban történő megismertetése, egymástól való tanulás útján
a szakképzésben és felnőttképzésben oktatók továbbképzése a duális szakképzésről.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. március 31.
IV.		 A Wekerle Terv ágazati kitörési pontjaival összefüggő feladatok
21. Környezetipari fejlesztések promóciója a közép-európai régióban, innovatív környezetvédelmi és vízügyi
technológiák exportjának ösztönzése a térségi környezetipari beruházások és a környezetipari termékek iránti igény
feltérképezésével.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatosan
22. Családi gazdaságok fejlesztését szolgáló program kidolgozása.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. december 31.
23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli
területekkel való nemzetközi együttműködésre nyújtandó támogatások hatékonyabb felhasználása érdekében
a határmenti LEADER térségek közötti kapcsolatépítés, projektgeneráló és pályázat-előkészítő tevékenység
megvalósítása.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2013. augusztus 31.
24. A szomszédos országokban működő turisztikai partnerségek és határon átnyúló együttműködési lehetőségek
felmérése, lehetséges kiemelt termékek beazonosítása különös tekintettel a kulturális örökség megóvandó
értékeire, valamint határokon átívelő turisztikai főtengelyek meghatározása.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
2013. december 31.
25. Közép-európai zarándokutak kiépítésének támogatása: Mária út projekt kiemelt, országos projektként történő
kezelése, a továbbfejlesztéshez szükséges gazdaságdiplomáciai lépések megtétele.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
2013. december 31.
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26. A szomszédos országokban tevékenykedő falusi szálláshely-szolgáltatók továbbképzését szolgáló program
megvalósítása, turisztikai termékfejlesztési és marketing ismeretek (know-how) átadása vidéki- és agroturisztikai
termékek fejlesztéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
27. Helyi közösségek ösztönzése az általuk nyilvántartott és gondozott nemzeti értékek gyűjteményeinek
összeállítására és a gyűjtemények adatainak Magyar Értéktárba történő felvétele.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
folyamatosan

A Kormány 1394/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséhez kapcsolódó további intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, és a kiemelt
sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős
kormánybiztos bevonásával kezdjen tárgyalásokat a „Nemzeti Olimpiai Központ” beruházás megvalósításához
szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az 1. pont szerinti tárgyalás eredménytelensége esetén – a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon a „Nemzeti Olimpiai Központ” beruházás megvalósításához
szükséges ingatlanok tulajdonjogának a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történő
megszerzéséről, a szükséges eljárások megindításának kezdeményezéséről,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. szeptember 30.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges
források biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1395/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a hazai sportingatlan
infrastruktúra fejlesztése, ezáltal a verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú
sportszolgáltatások nyújtása, valamint az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása
érdekében az állam tulajdonában álló sportcélú ingatlanokat érintő, illetve a részben vagy egészben állami
támogatásból megvalósuló egyéb tulajdonban álló ingatlanokat érintő sportcélú fejlesztési, felújítási és
üzemeltetési feladatok koordinálására, a feladatok végrehajtásának ellenőrzésére – 2013. május 1. napjától
2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra – Vígh Lászlót kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos feladatkörében
a)
koordinálja, összehangolja, ellenőrzi az 1. pontban meghatározott sportcélú ingatlanfejlesztési, felújítási
és üzemeltetési tevékenységet, kiemelten a debreceni Nagyerdei Stadion, a Nemzeti Olimpiai Központ
megtereméséhez, a Tüskecsarnok és Uszodakomplexum befejezéséhez, valamint a 2021. évi Úszó és Vízilabda
Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések programját, valamint közreműködik
az egységes állami tulajdonú sportingatlan portfolió kialakításában,
b)
a feladatkörébe tartozó tevékenységgel kapcsolatosan az érintett szervektől, szervezetektől – személyes
adatnak nem minősülő – adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot kérhet, az érintett szervektől,
szervezetektől, azok vezetőitől jelentést, beszámolót kérhet,
c)
kiemelt feladatként ellátja a beruházásokkal érintett állami sportcélú ingatlanok – különös tekintettel
az olimpiai központokra és az egyéb stratégiai szerepet ellátó sportlétesítményekre – vagyonkezelését,
üzemeltetését, hasznosítását, fejlesztését és felújítását alaptevékenységként ellátó Nemzeti
Sportközpontokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat,
d)
szükség esetén a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter, illetve a Kormány intézkedését
kezdeményezheti.
3. A kormánybiztos jogszabály előkészítési, illetve véleményezési feladatkörében
a)
előterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-előkészítő testületek részére,
b)
észrevételeket tehet a sporthoz kapcsolódó jogszabálytervezetekhez,
c)
közreműködik a sport területét érintő jogszabályok véleményezésében.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
5. Hatályát veszti a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2011. (V. 18.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1396/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásáról
A Kormány
1. társadalompolitikai szempontból kiemelten fontos célnak tartja, hogy Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye
– Európai Oktatási Központ (a továbbiakban: Emlékhely) első üteme megvalósuljon és megnyíljon 2014 áprilisban
a magyarországi Holokauszt Emlékéve során, és felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, a nemzeti
fejlesztési minisztert és az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy e cél
határidőben történő megvalósítása érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2014. április 15., illetve folyamatos
2. az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe utalja az Emlékhely
létrehozását szolgáló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítését és megvalósításnak irányítását, egyúttal
felhívja a kormánybiztost, hogy a beruházási programról, a Beruházás megvalósításához szükséges források
biztosításáról és a Beruházás megvalósulását követő üzemeltetésének kérdéseiről készítsen előterjesztést a Kormány
részére;
Felelős:
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos, az előterjesztés elkészítése vonatkozásában 2013. július 31.
3. egyetért azzal, hogy az építtetői feladatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lássa el azzal, hogy a Beruházással
kapcsolatban biztosítani szükséges az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 3. pontjában foglaltak
érvényesülését;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos
4. egyetért azzal, hogy a Beruházást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel mint
a Józsefvárosi pályaudvar tulajdonosával kötendő hosszú távú bérleti szerződés keretében bérlői beruházás
formájában valósítsa meg;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a bérleti szerződés megkötésére 2013. július 31.
5. felhívja a belügyminisztert és az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost,
hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján a beruházással összefüggő hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről nyújtson be előterjesztést
a Kormányhoz;
Felelős:
belügyminiszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a beruházás részét képező előkészítési munkák fedezetére 50 millió
forint biztosításáról gondoskodjon, valamint ezen összegnek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. javára történő, és
a beruházási célra való felhasználást lehetővé tevő átcsoportosításhoz szükséges intézkedést megtegye;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. útján intézkedjen Józsefvárosi
pályaudvar területén meglévő lakások felszabadítása, valamint egyes helyszíni előkészítő munkálatok elvégzése
iránt;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. szeptember 1.
8. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökségen foglalkoztatottak létszámának
jelen határozat szerinti – a H. 6. pontjában megállapított – változásához kapcsolódóan gondoskodjon
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi
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költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítására
vonatkozó javaslat Kormány részére történő benyújtásáról.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
azonnal
9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
10. A H.
a)
2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk
irányítását:)
„c) a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ megvalósítása;”
b)
6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség keretében működő hét fős titkárság segíti.
A Miniszterelnökség mindenkori engedélyezett belföldi létszáma a kormánybiztos megbízatásának
időtartamára 2 fővel emelkedik.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget
átfogó hasznosítási koncepciójáról
1. A Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes (a továbbiakban: Múzeum Negyed)
létrehozásával összhangban, azzal egyidejűleg, a 2014–2020 közötti időszakban megvalósuljon
a Városliget egészének megújítása, családi kulturális-szabadidős élményparkká történő átfogó fejlesztése,
önálló turisztikai és szabadidős arculatának, márkájának kialakítása és az ehhez szükséges fejlesztések
(a továbbiakban: Liget Budapest projekt) végrehajtása;
1.2. egyetért azzal, hogy az 1.1. pontban meghatározott célok végrehajtása érdekében a Városligetben
a következő beruházások valósuljanak meg:
a)
a Fővárosi Nagycirkusz új épületének felépítése,
b)
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum részleges rekonstrukciója és bővítése,
c)
a Magyar Tájak Konyhája – Gasztronómia Falu elnevezéssel a vendéglátás átfogó fejlesztése,
valamint
d)
egyéb, a Városliget történeti múltjához méltó, a kulturális-szabadidős élménypark, valamint
a tájképi kert jelleget és az ide látogatók kiszolgálásának minőségét erősítő beruházások [ide
értve a Művészetek terének kialakítását, Nebbien Henrik eredeti tervei alapján a Liget-kapu
oszlopcsarnokának korhű megépítését és további olyan – az a)–c) és az 1.1. pontokban
megnevezett fejlesztésekhez kapcsolódó – terveket, amelyek hozzájárulnak a Múzeum Negyed és
a Városliget együttes vonzerejének növeléséhez];
1.3. az 1.1. pontban meghatározott célok végrehajtása érdekében egyetért a következő önkormányzati fejlesztési
célokkal és támogatja azokat:
a)
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztése,
b)
a Petőfi Csarnok átalakításával egy új Gyermek és Ifjúsági Tudás- és Élményközpont létrehozása,
c)
átfogó zöldfelületi rekonstrukció és új, korszerű zöldfelületi rendszer kialakítása oly módon, hogy
a fejlesztések megvalósításával egyidejűleg a Városligetben a jelenlegihez képest megnövekedjen
a zöldfelület biológiai aktivitása (ide értve a Hungexpo régi épületeinek elbontását, egy „Zöld Liget”
ökologikus oktatási- és látogatóközpont létrehozását, a sportpályák és a játszóterek átépítését,
valamint újak kialakítását, a városligeti tórendszer vízfelületének helyreállítását, valamint egy
korszerű ökologikus monitorozási, fenntartási és üzemeltetési rendszer kialakítását), továbbá
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d)

a Városliget közlekedési rendszerének átfogó átalakítása (ide értve egy új útvonalrendszer
létrehozását, a tömegközlekedési kiszolgálás ésszerűsítését és fokozását, a Városliget parkolási
rendszerének komplex átalakítását, elektromos midibusz-hálózat kialakítását);
1.4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter és a vidékfejlesztési miniszter
bevonásával – az 1.3. pontban meghatározott fejlesztési célokkal összefüggésben folytassa le a szükséges
tárgyalásokat Budapest Főváros Önkormányzatával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
1.5. egyetért azzal, hogy az 1.1. pontban meghatározott célok végrehajtása érdekében a komáromi Csillag
Erődben valósuljon meg a Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ, amely látogatóbarát,
az oktatásban is felhasználható módon mutatja be a Szépművészeti Múzeum egykori, az antikvitástól
a reneszánszig ívelő gipszmásolat-gyűjteményét;
1.6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1.2. és 1.5. pontokban megjelölt
beruházások teljes körű, a Múzeum Negyed előkészítő munkálataival összhangban történő szakmai
előkészítéséről, a turisztikai szakmai szempontok tekintetében a nemzetgazdasági miniszter véleményének
kikérése mellett;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. június 30.
1.7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Szépművészeti
Múzeum Román Csarnoka, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, valamint a komáromi
Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ kialakítása érdekében, az indokolt beruházáselőkészítés, a településrendezési eszközök elkészítésének, módosításának kezdeményezése és az építésügyi
hatósági engedélyezéshez kapcsolódó tervezési munkálatok megkezdése iránt;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
1.8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak az 1.2. és
1.7. pontokban meghatározott feladatok teljesítése érdekében a 2013. évben felmerülő 384,7 millió forintos
többletforrás-igénynek a Szépművészeti Múzeum költségvetésében történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. július 31.
1.9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy vizsgálják meg a Liget Budapest projekt finanszírozásába bevonható állami, magán- és uniós források
körét és mértékét, továbbá azok éves ütemezését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásáig
1.10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterével és a Miniszterelnökség
jogi ügyekért felelős államtitkárával együttműködésben – folytassa le a Liget Budapest projekt
megvalósításával érintett ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezéséhez szükséges tárgyalásokat, és
határozzák meg a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős államtitkára
Határidő:
2013. szeptember 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1398/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről szóló
1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről szóló 1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében]
„1. egyetért a Nemzet Művésze díj (a továbbiakban: díj) MMA keretei között – a létező járadék jellegű művészeti
szakmai elismerések integrálása nélkül – történő megalapításával, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét,
hogy az MMA elnökével együttműködésben készítse elő és a Kormány számára nyújtsa be a Magyar Művészeti
Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítását tartalmazó előterjesztést;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. szeptember 15.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1399/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a Heves Megyei Önkormányzat feladatainak támogatása érdekében 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 10. Heves Megyei Önkormányzat feladatainak
támogatása 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, 10. Heves Megyei
Önkormányzat feladatainak támogatása cím javára 10,2 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a belügyminisztert, hogy a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről a Heves Megyei
Önkormányzattal támogatási megállapodást kössön,
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2013. július 12.
4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatást utólagos, legkésőbb 2013. augusztus 31-éig történő
elszámolási kötelezettséggel egy összegben folyósítsa a Heves Megyei Önkormányzat számára.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 3. pont szerinti megállapodás megkötését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1399/2013. (VII. 2.) 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.
341762

10

Heves Megyei Önkormányzat feladatainak támogatása

IX.
018450

10,2

Helyi önkormányzatok támogatásai
3

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-10,2

Az előirányzatmódosítás érvényessége: 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

10,2

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

10,2
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A Kormány 1400/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum 2013. évi további fenntartása, működtetése érdekében,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum 2013. évi további fenntartása, működtetése érdekében
a 23 541,0 ezer forint éves támogatás 01–05. havi felhasználással csökkentett összegének, 11 804,0 ezer forintnak
az átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények
cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1400/2013. (VII. 2.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
016357

271134

XX.

XII.

4

14

1

1

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
1
2

Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti park igazgatóságok

1
2

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-9 098
-2 706

-9 438
-2 299

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 098
2 706

9 438
2 299

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) A következő év költségvetésébe beépülő
ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Cím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) A következő év költségvetésébe beépülő
ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
XII.
Vidékfejlesztési Minisztérium
271134
14
Nemzeti park igazgatóságok
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) A következő év költségvetésébe beépülő
Foglakoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
016357

XX.

Cím
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

4

Összesen
11 804

Ezer forintban

A módosítás jogcíme

-11 804

-11 737

11 804

11 737

I.n.év

17

II. n.év

Ezer forintban

III.n.év
5 902

IV.n.év
5 902
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Alcím
név

Ezer forintban
A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma
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A Kormány 1401/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a kulturális örökségvédelemmel összefüggő egyes közfeladatok ellátásában bekövetkezett szervezeti változásra
figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím terhére, a Kvtv.
1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási
kormányhivatalok cím javára 382 632 ezer forint tartós jellegű átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1401/2013. (VII. 2.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

016357

015558

Fejezet
szám

XX.

X.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

Előir.
csoport
száma

1

8

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
1
2
3

1

1
2
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Előir.
csop.
név

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

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

015558

XX.
X.

4
8

BEVÉTEL

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

253 052
66 764
62 816
ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S

Módosítás
(+/-)

-253 052
-66 764
-62 816

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

ÁHT.
egyedi
azonosító

016357

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban

-382 632
382 632

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Összesen

159 430
223 202

I.n.év

II. n.év

III.n.év
63 772
223 202

IV.n.év
95 658
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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:
azonnali
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1402/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból a Magyar Tudományos Akadémia „Q2” beruházás támogatási
formájának vissza nem térítendő támogatásra történő megváltoztatásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból a Magyar Tudományos Akadémia „Q2” beruházásának
finanszírozásához nyújtott támogatás formájának vissza nem térítendő támogatásra történő megváltoztatását,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül gondoskodjon a Magyar
Tudományos Akadémia „Q2” projekt támogatási szerződésének 1. pont végrehajtása érdekében szükséges
módosításáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján – a nemzetgazdasági
miniszterrel együttműködve – az 1. és 2. pontban meghatározott intézkedéseknek megfelelően tervezze meg
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2014. évre vonatkozó költségvetését.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
Magyarország 2014. évi központi költségvetésének tervezésével összhangban
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1403/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
az „M0 útgyűrű építése 0+000–29+500 km szelvények között” című nagyprojekt műszaki tartalom
bővüléséről, és a nagyprojektet jóváhagyó határozat módosítására vonatkozó kérelem Európai Bizottsághoz
történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért az „M0 útgyűrű építése 0+000–29+500 km szelvények között” című nagyprojekt (a továbbiakban:
nagyprojekt) műszaki tartalmának olyan bővítésével, amely az M0 útgyűrűnek az M1 és az M7 autópályákkal
alkotott forgalmi csomópontjai (0+220–3+225 kilométerszelvények) közötti szakaszán a meglévő útpálya
aszfaltburkolatának 3 kilométer hosszon történő megerősítését foglalja magában,
2. tudomásul veszi, hogy a nagyprojekt műszaki tartalma 1. pontban meghatározott bővítésének becsült költsége
bruttó 889 000 000 Ft, és egyetért azzal, hogy a műszaki tartalom bővítésének forrása a nagyprojekt támogatásában
keletkezett megtakarítás legyen,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az Európai Bizottság nagyprojektet jóváhagyó
határozatának módosítására irányuló kérelem összeállításáról a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. augusztus 1.
4. hozzájárul, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Európai Bizottsággal a 3. pontban meghatározott határozat
módosításról tárgyalásokat kezdeményezzen,
5. hozzájárul, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási
szerződés 1. pont szerinti módosításáról intézkedjen.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1404/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003 azonosító számú („Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003 azonosító számú, „Biharnagybajom és Sárrétudvari
szennyvízkezelése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

Projekt támogatási
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

összege
(nettó Ft)

Projekt
támogatási
intenzitása

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

(%)

Támogatási szerződés megkötésének feltétele:
1. A támogatási szerződéshez olyan ütemezést szükséges
csatolni, amely alapján igazolható, hogy a projekt
az elszámolhatósági időszak végéig, 2015. június 30-ig
megvalósítható.
2. A kedvezményezett nyilatkozatban vállalja, hogy
A projekt célja Biharnagybajom
és Sárrétudvari községek
szennyvízcsatornázása,
a két település közös
szennyvíztisztító telepének
megépítése.
KEOP-1.2.0/0911-2013-0003

„Biharnagybajom

Biharnagybajom-

és Sárrétudvari

Sárrétudvari Víziközmű

szennyvízkezelése”

Beruházási Társulás

A projekt keretében
2 744 411 607

94,634883

39 245 km gerinccsatorna,
7253 km nyomóvezeték és
1918 db bekötés valósul meg.
A tervezett
szennyvíztisztító-telep
biológiai kapacitása
5100 lakosegyenérték (LE),
hidraulikai kapacitása
510 m3/d lesz.
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amennyiben a projekt befejezése 2015. június 30-ig nem
történik meg, úgy az e dátum után felmerült költségeket saját
forrásból biztosítja.
Kifizetési feltételek:
1. Az első kifizetési kérelem benyújtásáig, vagy a kivitelezői
tender minőségbiztosításra történő benyújtásáig a vízjogi
létesítési engedély megküldése szükséges a csatornahálózat
vonatkozásában.
2. A társulási megállapodás módosítása szükséges az első
kifizetési kérelem benyújtásáig, a következő szempontok
szerint:
2.1. a társulási megállapodás jelenleg nem tartalmazza a tagok
együttműködési kötelezettségét legalább a fenntartási időszak
végéig, így ezt elő kell írni abban,
2.2. a támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása
(fizikai mennyiségek, földrajzi terület és költségvetés szerint)
és saját forrás tagok közötti eloszlása nincs összhangban
a pályázattal, így az összhangot meg kell teremteni.
3. Az első kifizetési kérelem benyújtásáig csatolni szükséges
az önrész biztosítását részben garantáló társulási hitel
fedezetéül szolgáló befizetéseket igazoló hitelintézeti
nyilatkozatot, amely igazolja, hogy mekkora összeg áll
rendelkezésre a lakás-takarékpénztári (LTP) befizetésekben.
63391
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A Kormány 1405/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12-2013-0011 azonosító számú („Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a Duna–Tisza
közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében”című) előkészítési projekt támogatásának
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-7.9.0/12-2013-0011 azonosító számú, a „Vízkészlet gazdálkodási projekt
előkészítése a Duna–Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében” című, egymilliárd
forintot meghaladó támogatási igényű előkészítési projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

KEOP-7.9.0/122013-0011

Projekt támogatási
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

összege
(bruttó Ft)

„Vízkészlet
gazdálkodási projekt
előkészítése
a Duna–Tisza közi
hátság vízhiányos
ökológiai állapotának
javítása érdekében”

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(OVF)

1 299 979 000

Projekt
támogatási
intenzitása

100%

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a Duna–Tisza közi Homokhátság ökológiai
állapotának javítása, melyen keresztül számos probléma
megoldására kell törekedni: a térség megtartó képességének
vizsgálata, természet- és környezetvédelem, hagyományos
tájgazdálkodás modernizációja, vízgazdálkodás (belvízelvezetés,
belvíztározás stb.), mezőgazdasági vízhasznosítás (öntözés,
talajvízdúsítás, tógazdaságok stb.), lakossági- és ipari vízellátás,
katasztrófa helyzeti víztározás, vízerőhasznosítás, tiszavölgyi
vízpótlás, víziközlekedés, rekreáció, üdülés és sport.
Jelen előkészítési projekt keretében állapotfelmérés,
dokumentumelemzés és a szükséges fejlesztések
meghatározása, előkészítése történik.
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A Kormány 1406/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12-2013-0010 azonosító számú („Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program
stratégiai projekt-előkészítés dokumentáció” című) előkészítési projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-7.9.0/12-2013-0010 azonosító számú, a „Tisza-völgyi árvízvédelmi
fejlesztési program stratégiai projekt-előkészítés dokumentáció” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási
igényű előkészítési projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

„Tisza-völgyi
árvízvédelmi
fejlesztési program
KEOP7.9.0/12-2013-0010 stratégiai
projekt-előkészítés
dokumentáció”

Támogatást igénylő neve

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(OVF)

Projekt támogatási

Projekt

összege

támogatási

(bruttó Ft)

intenzitása

1 299 979 000

100%

Projekt rövid bemutatása

Az előkészítési projekt célja az árvizi biztonság javítása
érdekében kidolgozott „Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése”
elnevezésű program eddigi tapasztalatainak hasznosításával
a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása.
Ennek érdekében a beruházás célja az árvízvédelmi, illetve
árapasztó rendszer mértékadó méretezési célértékeinek
meghatározása, a rendszer hiányosságainak feltárása,
továbbá a hatékonyabb működtetetés biztosításához
szükséges fejlesztési célok kitűzése, a szükséges fejlesztések
meghatározása és a beruházások előkészítése.
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A Kormány 1407/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-2009-0001 azonosító számú, („445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz” című)
kiemelt projektként történő nevesítéséről és támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-2009-0001 azonosító számú, „445. sz. főút Kecskemét északi
elkerülő szakasz” című projekt kiemelt projektként történő nevesítését,
2. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az 1. pontban meghatározott projektet, mint egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektet, valamint támogatásának legfeljebb bruttó 7 053 213 201 Ft-tal történő növelését, és
3. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződése módosításának – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Eredeti
Projekt azonosító

Kiemelt projekt

Támogatást igénylő

támogatási

száma

megnevezése

neve

szerződés
aláírása

KÖZOP-3.5.009-2009-0001

445. sz. főút
Kecskemét
északi
elkerülő
szakasz

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

2013.

Eredeti támogatási
összeg
(bruttó Ft)

13 171 387 832

Felmerült költségnövekmény
összege
(bruttó Ft)

7 053 213 201

Projekt megnövelt
támogatási összege

Projekt rövid bemutatása

(bruttó Ft)

20 224 601 033

A forgalom biztonságos átvezetését
biztosítja az elkerülő út, melynek létesítése
a térség, így különösen Kecskemét
városközpontjának tehermentesítése
érdekében indokolt és szükséges,
a tervezett 2x1 sávos kiépítéssel.
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A Kormány 1408/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző
és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001 azonosító számú, a „Fertőrákosi BarlangszínházKőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése” című kiemelt projekt elszámolható költségének
473 832 888 Ft-tal történő megnövelését,
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága a támogatási szerződést a 1. pontnak megfelelően módosítsa.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A költségnövekmény
Támogatási szerződésben
Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő

jelenleg szereplő elszámolható

szerződés módosításában

közkiadás

szerepeltethető elszámolható

Projekt rövid bemutatása

neve

NYDOP-2.1.1/B-

Fertőrákosi

Sopron Megyei Jogú

A projekt célja a Fertőrákosi Barlangszínház

09-2f-2011-0001

Barlangszínház-Kőfejtő

Város Önkormányzata

és Kőfejtő világörökségi helyszín fejlesztése,

értékmegőrző és

amellyel lehetővé válik a világörökségi

értéknövelő turisztikai

terület a modern kor igényeinek megfelelő

célú fejlesztése

színházzá és interaktív tematikus

elfogadásával a támogatási
Költségnövekmény

közkiadás
Támogatás

Önerő

Támogatás

Önerő

Támogatás

Önerő

összege

összege

összege

összege

része

része

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

1 278 134 763

244 799 420

1 679 865 332

316 901 739

401 730 569

(Ft)
72 102 319
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élményparkká alakítása.
A projekt elemei a Kőfejtő belsejében lévő
750 férőhelyes színház teljes felújítása,
valamint a legkorszerűbb színpad-,
világítás- és hangtechnika telepítése,
interaktív témapark létrehozása, továbbá
ehhez kapcsolódóan a jelenlegi tanösvény
megújítása, azonkívül egy turisztikai
információs pontként szolgáló fogadóépület
építése.
A projekt eredményeként 382 m2 új épület
létesül és 2199 m2 régi épület megújul.
kiállítótereket biztosítva.
A fenntartási időszak végéig 17 új
munkahely jön létre és 50 új színházi
rendezvény valósul meg.
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A Kormány 1409/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú („A szakképzés és felnőttképzés minőségének
és tartalmának fejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A szakképzés és felnőttképzés
minőségének és tartalmának fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektet,
2. elfogadja az 1. melléklet szerint az 1. pontban megjelölt projekt kiemelt projektként történő nevesítését,
3. hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének módosítását a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. visszavonja a TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt (Újra tanulok) támogatásának jóváhagyásáról,
valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről szóló
1143/2012. (V. 10.) Korm. határozat 2. mellékletének a TÁMOP-2.2.1. azonosító számú, „A szakképzés és felnőttképzés
minőségének és tartalmának fejlesztése” című projektre vonatkozó részeit.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Akciótervi nevesítés elszámolható
Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

közkiadás összege

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

TÁMOP 2.2.112/1-2012-0001

„A szakképzés
és felnőttképzés
minőségének és
tartalmának fejlesztése”

Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

5 413 550 151

A képzési rendszer átfogó, összehangolt
fejlesztésének célja, hogy a képzés kibocsátása
rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerő-piaci
kereslethez.
Kiemelt fontosságú, hogy a képzési rendszer
képes legyen igazodni a folyamatos változásokhoz
a foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák
kialakításával és fejlesztésével, azokat a naprakész
ismereteket adja át, amire a gazdaság, a vállalatok
igényt tartanak, és ezzel javuljon a munkaerő
alkalmazkodóképessége.
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A Kormány 1410/2013. (VII. 2.) Korm. határozata
a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [a „Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban
(központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)”című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és
támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú, „Végponti kapcsolatok fejlesztése
a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. melléklet szerint az 1. pontban megjelölt projekt kiemelt projektként történő nevesítését,
3. hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt
azonosító száma

TIOP-1.1.312/1-2013-0001

Projekt megnevezése

Végponti
kapcsolatok
fejlesztése
a közoktatásban
(központi
szolgáltatásfejlesztés
a közoktatási
hálózatban)

Támogatást igénylő
neve

Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési
Intézet

Elszámolható
közkiadás összege

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A konstrukció olyan,
az európai irányelvekkel
egyező dedikált beruházást
valósít meg, mely a hazai
közoktatási intézményeket
a jelenleg üzemelő,
korszerű kutatóhálózathoz
csatlakoztatja, valamint
a hazai közoktatási
intézmények informatikai
infrastruktúráját a hálózati
szolgáltatás minőségén és
a szolgáltatások új alapokra
helyezésén keresztül fejleszti.

1. A támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi szempontoknak való
megfelelés igazolása szükséges:
1.1. alá kell támasztani, hogy a fejlesztés képes megfelelni a tízszeresre
emelkedett végpontszámból fakadó kihívásoknak a távmenedzsment és
a fizikai kiszállási szükséglet vonatkozásában,
1.2. be kell mutani, hogy a megemelkedő végponti sávszélesség
áteresztőképesség mögött valóban lesz emelkedő sávszélességű adathálózati
szolgáltatás, és ennek üzemeltetésére megfelelő NFM költségvetés és
szerződések állnak rendelkezésre,
1.3. be kell mutatni, hogy az előkészítés során milyen módszerrel és
számítással kerül meghatározásra az intézményi sávszélesség-igény,
1.4. ismertetni kell, hogy a projektgazda hogyan kezeli az intézményen belül
felmerülő hálózatfejlesztési igényeket.
2. A projektgazdának vállalnia kell az Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való szoros együttműködés
kialakítását, különös tekintettel az European Schoolnet, az eTwinning,
a SpringDay és az iTEC projektekre.
3. A kollaborációs és azonosítási mintarendszerek mérföldköve és az összes
végpontra kiterjedő átadás mérföldköve egy időbe esik, mely kapacitással
kapcsolatos aggályokat vethet fel. Ezért szükséges a Gantt diagram ezen
szempont szerint történő módosítása.
4. A projektjavaslat a Horizont 2020 keretprogram egyik alappillére kíván
lenni, ezért szükséges a szakmai fenntarthatóság tekintetében a katalizátor és
multiplikátor hatások részletesebb kifejtése.

(Ft)

1 100 000 000
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1. melléklet az 1410/2013. (VII. 2.) Korm. határozathoz
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A miniszterelnök 90/2013. (VII. 2.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán
Barcs és Terezino Polje között tervezett új gyorsforgalmi összeköttetés megvalósításáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán
Barcs és Terezino Polje között tervezett új gyorsforgalmi összeköttetés megvalósításáról szóló megállapodás
(a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló 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 követően a megállapodás végleges szövegének megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 91/2013. (VII. 2.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki
együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki
együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követően
a megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Az Országos Választási Bizottság 56/2013. (VII. 2.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés
tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 3-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
és kedvezményeiről szóló törvényt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés összege az euró bevezetéséig ne emelkedhessen?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 4. cikk (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselőt
mentelmi jog és a függetlenségét biztosító javadalmazás illeti meg. Ahhoz tehát, hogy az országgyűlési képviselők
függetlensége biztosítható legyen, a képviselői javadalmazás összegének megfelelőnek kell lennie. Az Országos
Választási Bizottság álláspontja szerint a javadalmazás emelésének kizárásával vagy egy jövőbeli, bizonytalan
esemény bekövetkezésétől való függővé tételével sérülne a képviselői függetlenség.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kérdésben megtartásra kerülő országos népszavazás
eredményének az Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha az Alaptörvényben meghatározott alkotmányos
jogot korlátozná. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja, hogy a kérdés az Alaptörvény módosítását is
szükségessé tenné, ami viszont az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykör, így a kérdésben
nem tartható népszavazás.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye
azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában több
kérdést tartalmaz, ugyanis mind a képviselői tiszteletdíjra, mind a költségtérítés összegére is vonatkozik. Így
a választópolgároknak nincs lehetőségük külön-külön véleményt nyilvánítani a kezdeményezésekről.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) pontja alapján, mivel a kérdésben nem lehet
országos népszavazást tartani és az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg
a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény 4. cikk (2) bekezdés, 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) és
c) pontján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. §
(1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján
alapul.
		
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 57/2013. (VII. 2.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z.
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 3-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, valamint az államtitkárok illetménye a 2013. május 31-én
hatályos – a miniszterelnökre, miniszterekre, illetve a politikai államtitkárokra vonatkozó – törvényi rendelkezések szerinti
összegben kerüljön meghatározásra és ez az összeg az euró bevezetéséig ne változzon?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek nem felel meg. Az egyértelműség követelménye
azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint nem egyértelmű a kezdeményezés, mivel a népszavazásra
feltenni kívánt kérdésben szereplő „euró bevezetéséig” egy pontosan meg nem határozható, jövőbeni bizonytalan
időpont. Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a választópolgár számára nem lenne
egyértelmű, hogy milyen tartalmú kérdést támogatna aláírásával, illetve egy érvényes és eredményes népszavazás
esetén a jogalkotó számára sem lenne világos, hogy milyen jogalkotásra lenne köteles.
Ezért a feltenni kívánt kérdés sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdésben foglalt egyértelműség követelményét.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása
nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését
megtagadja.
II.		 A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § c) pontján, a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés
d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
		
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 58/2013. (VII. 2.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z.
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 3-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy Magyarország nemzeti mottója a következő
legyen:” VOLTUNK – VAGYUNK – LESZÜNK ” ?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) felsorolja Magyarország jelképeit, melyek az I.) cikk
alapján a címer, a zászló és a himnusz. Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése a) pontja szerint nem lehet országos
népszavazást tartani az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja, hogy a kezdeményezés egy újabb jelkép, jelige bevezetésére tesz
javaslatot Magyarországon. Tekintettel arra, hogy egy érvényes és eredményes népszavazás esetében ennek
a kötelezettségnek az Országgyűlés az Alaptörvény módosításával tudna eleget tenni, így a kérdés tiltott
tárgykörnek minősül.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) pontja alapján, mivel a kérdésben nem lehet
országos népszavazást tartani – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény I.) cikkén, a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, és a 10. § b) pontján,
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény
37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés
s) pontján alapul.
		
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

63408

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 113. szám

Az Országos Választási Bizottság 59/2013. (VII. 2.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés
tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 4-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa az országgyűlési képviselők mentelmi jogáról szóló törvényt úgy,
hogy az Országgyűlési képviselőket felelősségre lehessen vonni, az általuk közölt tényadatok valóság tartalma miatt,
azon célból, hogy az országgyűlési képviselők ne tudjanak a jövőben felelősségre vonhatatlanul hazudozni?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek nem felel meg. Az egyértelműség követelménye
azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az országgyűlési képviselők mentelmi jogára vonatkozó szabályok az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
73–79. §-ában kerülnek meghatározásra. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra
feltenni kívánt kérdés megtévesztő és értelemzavaró, ugyanis azt a téves látszatot kelti, mintha az országgyűlési
képviselők mentelmi jogáról külön törvény szólna. Ezért a feltenni kívánt kérdés sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdésben
foglalt egyértelműség követelményét.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy kérdés azért sem egyértelmű, mert a hazudozás
megállapítása és tények valóságtartalmának megítélése nem egyértelmű és egzakt, tekintettel arra, hogy
az országgyűlési képviselőket is megilleti a véleménynyilvánítás szabadsága.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása
nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését
megtagadja.
II.		 A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § c) pontján, a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés
d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
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az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 60/2013. (VII. 2.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés
tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 4-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlés módosítsa a népszavazásról szóló törvényt úgy, hogy népszavazással bármely
az Országgyűlés által hozott törvényt semmissé lehessen nyilvánítani, hasonlóan a svájci gyakorlathoz?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (3) bekezdése a) pontja szerint nem lehet
országos népszavazást tartani az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről. Az Országos Választási Bizottság
megállapítja, hogy a kezdeményezés – mely hatályos törvényről kíván népszavazás útján döntést hozni –
az Alaptörvény vagy más tiltott tárgykörbe tartozó törvények megsemmisítését is magába foglalja. Egy érvényes és
eredményes népszavazás esetén az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésében rögzített tiltott tárgykörök között felsorolt
törvények megsemmisítésére is lehetőség lenne, melyre az Országos Választási Bizottság álláspontja akkor lenne
lehetőség, ha az Alaptörvény módosításra kerülne.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) pontja alapján, mivel a kérdésben nem lehet
országos népszavazást tartani – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) pontján, a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi
Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. §
(3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
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Az Országos Választási Bizottság 61/2013. (VII. 2.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés
tárgyában meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 4-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson a nepotizmus ellen – a nepotizmus a hatalmi pozíciók
(és a vele járó előnyök: vagyon, befolyás stb.) olyan elosztása, mikor a döntéshozók a rokonaikat, barátaikat részesítik
előnyben az alkalmasabb, felkészültebb jelentkezőkkel szemben – ?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek nem felel meg. Az egyértelműség követelménye
azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy kérdésben szereplő magyarázó tagmondat értelemzavaró,
így a választópolgári egyértelműség követelményének nem felel meg. A Bizottság álláspontja, hogy a jogalkotó
egyértelműségnek sem felel meg a kérdés, ugyanis a „hatalmi pozíciók” kifejezés értelme homályos és nem kellően
körülhatárolt. Egy eredményes és érvényes népszavazás esetén a jogalkotó számára nem lenne egyértelmű,
hogy a megalkotásra kerülő törvényt pontosan mely intézmények, mely szervezetek és mely tisztségekre
kellene kiterjesztenie, így a Bizottság álláspontja szerint a kérdés nem felel meg a jogalkotói egyértelműség
követelményének sem.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása
nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését
megtagadja.
II.		 A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. § c) pontján és a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés
d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
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Az Országos Választási Bizottság 62/2013. (VII. 2.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Dr. H. J.
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 4-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Akarja-e, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) E) cikk (2) bekezdése szerint: „Magyarország az Európai
Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó
jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes
hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által országos népszavazáson feltenni kívánt
kérdés az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésének módosítására irányul, ennek következtében a kérdés tiltott
tárgykört, az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontját érintené.
Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja értelmében – mivel a kérdésben nem lehet országos
népszavazást tartani – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésén és a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án,
a 10. § b) pontján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján,
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás
az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
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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.

