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III. Kormányrendeletek

A Kormány 385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelete
az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi 
költségvetési szerv által történő átvételéről

A Kormány államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 40.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az 1.  mellékletben meghatározott gazdasági társaságok által ellátott feladatot 2014. január 1-jétől a  Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ látja el.

2. §  Az államot az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C.  § (2)  bekezdése szerinti esetben a  Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ képviseli.

3. §  Az átvételi felelőst az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter jelöli ki.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelethez

A B C D E

1 A társaság

2 cégneve székhelye cégjegyzékszáma adószáma főtevékenysége

3

Állami Gyümölcs- és 

Dísznövénytermesztési Kutató- 

Fejlesztő Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

1223 Budapest,  

Park u. 2.

01-09-944125 22905570-2-43 7219 Egyéb 

természettudományi, műszaki 

kutatás, fejlesztés

4

Ceglédi Gyümölcstermesztési 

Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság

2700 Cegléd,  

Szolnoki út 52.

13-09-129898 12231346-2-13 7219 Egyéb 

természettudományi, műszaki 

kutatás, fejlesztés

5

Fertődi Gyümölcstermesztési 

Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság

9435 Sarród,  

Kossuth Lajos utca 57.

08-09-018446 20318402-2-08 7219 Egyéb 

természettudományi, műszaki 

kutatás, fejlesztés
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6

Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság

6300 Kalocsa, 

Obermayer tér 9.

03-09-118376 20754000-2-03 7219 Egyéb 

természettudományi, műszaki 

kutatás, fejlesztés

7

Országos Húsipari Kutatóintézet 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

1097 Budapest, 

Gubacsi u. 6/B.

01-09-921577 20770327-2-43 7219 Egyéb 

természettudományi, műszaki 

kutatás, fejlesztés

A Kormány 386/2013. (XI. 7.) Korm. rendelete
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatkörébe tartozó 
kármentesítési alprogramok keretében az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok 
lebonyolításáért felelő szervezet kijelöléséről

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

1. § (1) Az  állam felelősségvállalási körén belül a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: MNV Zrt.) feladatkörébe, valamint ellátási kötelezettségébe tartozó kármentesítési alprogramok 
keretében a  környezeti kármentesítési feladatok irányítását és lebonyolítását a  Nitrokémia Környezetvédelmi 
Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nitrokémia Zrt.) végzi.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok ellátásához és lebonyolításához szükséges költségvetési forrásokat 
az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére biztosítja az állam.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti kármentesítési feladatok részletes meghatározására az  MNV Zrt. éves feladattervet készít, 
amelyet előzetesen egyeztet az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési alprogramok koordinálásáért felelős 
miniszterrel.

2. § (1) A  megelőző évben elvégzett, valamint a  tárgyévben tervezett kármentesítési feladatokról a  Nitrokémia Zrt. éves 
jelentést készít.

 (2) A Nitrokémia Zrt. az (1) bekezdés szerinti éves jelentését – az MNV Zrt. jóváhagyását követően – az állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter küldi meg a  környezetvédelemért felelős miniszternek a  tárgyévet követő év első 
negyedévének végéig.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 387/2013. (XI. 7.) Korm. rendelete
az AGORA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  AGORA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 7630 Pécs, 
Bajor utca 6.; cégjegyzékszáma: 02-09-061947; a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
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szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65.  §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 388/2013. (XI. 7.) Korm. rendelete
a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége stratégiailag kiemelt jelentőségű  
gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségét (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth 
Lajos tér  6–8.; megyei nyilvántartási száma: 13.PK.60.431/1989; a  továbbiakban: Szövetség) a  csődeljárásról és 
a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65.  §-a alapján stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Szövetség mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 24/2013. (XI. 7.) MNB rendelete
a „Wigner Jenő” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy Wigner Jenő 50 éve kapott Nobel-díjat – „Wigner Jenő” 
megnevezéssel 3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2013. november 11.

2. § (1) Az ovális alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30×25 mm, széle 
sima.

 (2) Az emlékérme előlapjának szélén, alsó köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A bal oldali mezőben, három 
egymás alatti vízszintes sorban a „3000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint a „BP.” verdejel és a „2013” verési 
évszám olvasható. A  jobb oldali mezőben az atomszerkezet stilizált ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának 
képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapjának szélén, alsó köriratban a „NOBEL-DÍJ · 1963 · WIGNER JENŐ” felirat olvasható. A  jobb 
oldali mezőben Wigner Jenő mellképének ábrázolása látható. A mellképtől balra, két egymás alatti vízszintes sorban 
a  Wigner–Eckart-tétel képlete olvasható. A  mellképtől jobbra, az  emlékérme szélén Vékony Fanni tervezőművész 
mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, amelyből 3000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. §  Ez a rendelet 2013. november 11-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 24/2013. (XI. 7.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 24/2013. (XI. 7.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelete
az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (13) bekezdésében,
a 28.  § és a  31.  § tekintetében a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003.  évi CXXVII. törvény 129.  § (2)  bekezdés c) és u)  pontjában, valamint az  energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 
10. § (3) bekezdésében,
a 29. § és a 32. § tekintetében a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve 
a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 
2004. évi CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c) és m)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
 1. bankkártyás adófizetés: az  elektronikus adófizetés olyan formája, amely a  bankkártya állami adóhatóság 

ügyfélszolgálatán rendelkezésre bocsátott eszköz (POS terminál) útján történő használatával valósul meg,
 2. Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és 

az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
SZEÜSZR.) szerinti, az állam által nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás,

 3. egy összegben történő befizetés: az adózó adófizetési kötelezettségeinek teljesítése házibankon keresztül,
 4. elektronikus adófizetés: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő adófizetés,
 5. elektronikus űrlap: a SZEÜSZR. 2. § 3. pontja szerinti elektronikus űrlap,
 6. értesítési tárhely: a  SZEÜSZR. szerinti ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás részét képező 

ügyfélkapuhoz rendelt elektronikus tárhely,
 7. felosztási rendelkezés: a  befizetés adónemenkénti felosztásáról tett adózói nyilatkozat, amelyet a  központi 

elektronikus szolgáltató rendszer (a továbbiakban: KR) használatával lehet megtenni,
 8. képviselő: az  adózó törvényes képviselője, és az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti állandó 

meghatalmazottja, megbízottja,
 9. rendelkező nyilatkozat: a  magánszemély adózó befizetett jövedelemadója meghatározott részének 

felhasználásáról szóló rendelkező nyilatkozat,
10. telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer: az  állami adóhatóság multimédiás, internet protokoll 

alapú rendszere, mely az  ügyfél tájékoztatására, ügyintézésre, valamint az  állami adóhatósági ügyintéző 
közreműködésével az adózó vagy képviselője azonosítására is alkalmas,

11. ügyfélazonosító-szám: a  telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerben az  adózó vagy képviselője 
azonosítására szolgáló, határozott ideig alkalmazható, véletlenszerűen képzett nyolcjegyű szám.

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) az állami adóhatósághoz elektronikus úton történő

aa) bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére,
ab) bevallási kötelezettség teljesítésére,
ac) adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére,

b) az adóhatósági igazolás iránti, elektronikus úton benyújtott kérelem alapján induló eljárás egyes szabályaira,
c) a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételre,
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d) a  beadványoknak az  állami adóhatósághoz elektronikus úton történő előterjesztésére, beérkezésének 
visszaigazolására,

e) rendelkező nyilatkozat megtételére,
f ) a KR-en keresztül

fa) az adózó adószámlájának megtekintésére,
fb) az  adózóra vonatkozóan a  bejelentési (változás-bejelentési) kötelezettséghez kapcsolódó, 

az  állami adóhatóság által nyilvántartott adatok megtekintésére, illetve az  egységes adóalany és 
ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok megtekintésére,

fc) a pótléklevezetés adatainak megjelenítésére,
fd) megbízólevél és értesítés érvényességének ellenőrzésére,
fe) foglalkoztatottakról, illetve biztosítottakról az  állami adóhatósághoz teljesített bejelentések 

lekérdezésére,
ff) az  állandó meghatalmazások és az  adóügyek elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó képviseleti 

jogosultságok lekérdezésére,
fg) a bevallási kötelezettségekkel kapcsolatos lekérdezésekre,
fh) a  kérelemre indult ügyek, különösen a  fizetési könnyítési és mérséklési kérelmek állapotáról szóló 

tájékoztatásra,
fi) munkáltatók vagy kifizetők által a  magánszemélyekről beadott járulékkötelezettség adatok 

lekérdezésére,
fj) a személyi jövedelemadó meghatározott része felajánlásának lekérdezésére,
fk) adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos információk megjelenítésére,
fl) az  általános forgalmi adó alanyának az  általa befogadott számlák tekintetében más adózó által 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31/B. §-a alapján teljesített 
általános forgalmi adó összesítő jelentés adatainak lekérdezésére,

g) a bankkártyás adófizetésre,
h) az  állami adó- és vámhatóságnál az  adófizetési kötelezettségek egy összegben történő megfizetésére 

a  pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó pénzforgalmi számláját vezető, az  Elektronikus Fizetési 
és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított 
házibankos fizetési megoldással (a továbbiakban: házibank), és

i) az egyes adóügyek telefonon keresztül történő ügyintézésére.
 (2) E rendeletnek a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni

a) az  Európai Unió más tagállamában és az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elismert harmadik 
államban letelepedett adóalanynak belföldön, az  Art. 9. számú melléklet II. cím 2.  pont a)  alpontja szerinti 
elektronikus kapcsolattartás útján érvényesített általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelmével, kiigazítási 
nyilatkozatával, valamint

b) a belföldön letelepedett adóalanynak az Európai Unió más tagállamában érvényesített hozzáadottértékadó-
visszatéríttetési kérelmével, kiigazítási nyilatkozatával

kapcsolatos első fokú eljárásban.

2. Az elektronikus ügyintézés különös szabályai

3. § (1) Az állami adóhatóság a 2. § (1) bekezdés a)–f ) és h) pontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézésének 
biztosítása érdekében a KR-en keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

 (2) A 2. § (1) bekezdés a)–f ) és h) pontjában meghatározott adóügyek elektronikus intézésének feltétele, hogy az adózó 
vagy képviselője a  SZEÜSZR.-ben meghatározott, az  ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során 
képzett felhasználói névvel és az általa meghatározott jelszóval rendelkezzen.

 (3) Az  adózó vagy képviselője a  felhasználói név és jelszó használata mellett – választása szerint – az  elektronikus 
ügyintézéshez a  közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő elektronikus aláírást is 
alkalmazhat.

 (4) Az adózó vagy képviselője a 2. § (1) bekezdés a)–f ) és h) pontjában meghatározott adóügy elektronikus intézésére 
irányuló eljárást a KR útján a felhasználói nevével és jelszavával, sikeres azonosítást követően kezdeményezhet.

 (5) A képviselő az Art. 17. § (5) bekezdésében meghatározott határidőn belül, de legkésőbb a 2. § (1) bekezdés a)–f ) és 
h) pontjában megjelölt adóügy első elektronikus intézése, illetve a 2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti első telefonos 
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ügyintézés időpontját megelőző 8. napig az erre rendszeresített nyomtatványon, elektronikusan vagy papír alapon 
köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az állami adóhatósághoz.

 (6) A  képviselő az  (5)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése során nyilatkozni köteles arról, hogy 
képviseleti jogosultságának tartalma mely adóügyek elektronikus intézésére terjed ki.

 (7) A  bejelentés alapján az  állami adóhatóság a  képviselőt az  adóalanyok nyilvántartásának részét képező – az  Art. 
179/A. § szerint közhiteles – képviseleti nyilvántartásba bejegyzi, és erről az adózót haladéktalanul értesíti.

 (8) Ha az (5) bekezdés szerinti, papír alapon tett első bejelentést követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy 
a  képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következett be, azt a  képviselő 
– a KR útján történt azonosítás után – az állami adóhatóság honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, 
annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően jelenti be.

 (9) Az  adózó az  (5)  bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését haladéktalanul köteles papír 
alapon vagy elektronikus úton bejelenteni az  állami adóhatósághoz. A  bejelentett képviseleti jogosultság 
megszűnését az  adózó képviselője is bejelentheti papír alapon vagy elektronikus úton. Az  állami adóhatóság 
a bejelentésről az adózót írásban értesíti.

4. § (1) Az  állami adóhatóság a  2.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontjában meghatározott adóügyek távolról történő intézéséhez 
olyan a SZEÜSZR. szerinti elektronikus űrlapot biztosít, amelyet a kitöltés után a  rendszer részét képező titkosítási 
eljárást követően – az Art. 12. §-ában meghatározott iratbetekintés esetét kivéve – az adózón és a képviselőn kívül 
csak az állami adóhatóság ismerhet meg.

 (2) Az  adózó vagy képviselője a  3.  § (4)  bekezdése szerint kezdeményezett eljárás esetén az  elektronikus 
küldeményként továbbított kitöltött űrlapon az  elektronikus dokumentum változatlanságát biztosító, a  3.  § 
(3) bekezdésében említett fokozott biztonságú elektronikus aláírását is elhelyezheti.

 (3) Az  állami adóhatóság az  elektronikus űrlap adatait informatikai rendszerében tárolja. Az  adózó és képviselője 
az állami adóhatóság informatikai rendszerében tárolt adatokat ellenőrizheti.

 (4) A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint b), c) és d) pontja szerinti eljárások kezdeményezéséhez az állami 
adóhatóság olyan űrlapot rendszeresít, amely alkalmas a kérelem benyújtása mellett a kérelem módosítására vagy 
visszavonására is.

 (5) Az  állami adóhatóság a  KR értesítési tárhely útján az  adóhatósági igazolás kiadására, köztartozásmentes adózói 
adatbázisba történő felvételre irányuló kérelmet tartalmazó űrlap feldolgozásának megkezdéséről értesíti az adózót 
vagy a  kérelmet benyújtó képviselőjét. Amennyiben a  8.  § (3)  bekezdése szerinti melléklet értelmezhetetlen, 
az  állami adóhatóság erről a  tényről az  adózót vagy a  kérelmet benyújtó képviselőjét értesíti és szükség esetén 
hiánypótlásra hívja fel.

5. § (1) Ha az  állami adóhatóság a  KR-ből átvett elektronikus űrlapról megállapítja, hogy az  adózó vagy képviselője 
az  időbélyegzőben feltüntetett időpontot megelőzően az  adott adónem és időszak tekintetében már teljesítette 
adókötelezettségét, vagy az  adott adóügy intézésére nem jogosult, az  elektronikus űrlap adatainak feldolgozását 
– az  önellenőrzésre, helyesbítésre, illetve javításra irányuló elektronikus űrlap kivételével – visszautasítja, és erről 
az adózót, képviseleti eljárás esetén a képviselőt, a KR értesítési tárhely útján tájékoztatja.

 (2) Az  elektronikus űrlapnak az  adózó a  jogszabályban meghatározott kötelező együttes képviselete miatt szükséges 
együttes jóváhagyása esetén az  állami adóhatóság valamely jóváhagyás hiányáról a  KR értesítési tárhely útján 
az  adózót értesíti és – az  elektronikus űrlap feldolgozása visszautasításának terhe mellett – három munkanapos 
határidő tűzésével felhívja a jóváhagyás teljesítésére.

6. § (1) A  bejelentési (változás-bejelentési), bevallási, adatszolgáltatási, kötelezettség teljesítésének időpontja – az  5.  § 
(1) bekezdésében foglaltak kivételével – az időbélyegzőben szereplő időpont.

 (2) Amennyiben az 5. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az együttes jóváhagyás határidőn belül megtörténik, 
az  állami adóhatóság az  elektronikus űrlapot a  KR időbélyegzőjében foglalt beérkezési dátumhoz igazodóan 
dolgozza fel. Eltérő esetben az  elektronikus űrlap feldolgozását az  állami adóhatóság elutasítja, melyről a  KR 
értesítési tárhely útján értesíti az adózót.

7. § (1) Az  állami adóhatóság a  köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel elektronikus úton történő 
kezdeményezése esetén a megindított eljárás során hozott határozatát, végzését és egyéb értesítéseit elektronikus 
úton közli az adózóval vagy a kérelmet benyújtó képviselőjével.
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 (2) Az  állami adóhatóság az  adóhatósági igazolás kiadásának elektronikus úton történő kezdeményezése esetén 
az eljárás során hozott, az érdemi döntést megelőző végzéseit, egyéb értesítéseit elektronikus úton közli az adózóval 
vagy a kérelmet benyújtó képviselőjével.

 (3) Amennyiben az adózó vagy képviselője az állami adóhatóság által elektronikus úton kézbesített állami adóhatósági 
iratot annak az értesítési tárhelyre érkezését követő ötödik munkanap huszonnégy órájáig nem töltötte le, az állami 
adóhatóság az iratot az értesítési tárhelyre ismételten megküldi.

8. § (1) Ha az  állami adóhatósághoz elektronikus úton benyújtandó adóbevalláshoz jogszabály rendelkezése alapján, 
elektronikus formában rendelkezésre nem álló mellékletet kell csatolni, az adózó vagy képviselője az elektronikus 
űrlap – az  állami adóhatóság által képzett – érkeztető számának feltüntetésével a  mellékleteket az  állami 
adóhatóság hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervének küldi meg.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt esetben a  költségvetési támogatás kiutalására nyitva álló határidő kezdő napja 
az elektronikus formában rendelkezésre nem álló melléklet beérkezésének a napja.

 (3) Az  adózó vagy képviselője az  (1)  bekezdéstől eltérően az  állami adóhatóság által rendszeresített, csatolmány 
fogadására kialakított elektronikus űrlaphoz a  papír alapon rendelkezésre álló dokumentumairól készített 
elektronikus másolatot vagy elektronikus adatállományt (e szakasz alkalmazásában: mellékletet) csatolhat, 
amennyiben
a) a  bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítéséhez, az  adóhatósági igazolás kiadásához, vagy 

a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez ezt jogszabály előírja,
b) az állami adóhatóság az űrlap mellékleteként, illetve az eljárás során a tényállás tisztázásához kéri, vagy
c) annak csatolását az adózó szükségesnek tartja.

 (4) Az  elektronikusan befogadható mellékletek fájlformátumait és maximális méreteit az  állami adóhatóság 
tájékoztatóban teszi közzé.

 (5) Az  állami adóhatóság az  elektronikus adatállományban (mellékletben) szereplő adatok valódiságát és 
valóságtartalmát az eljárás bármely szakaszában vizsgálhatja.

9. §  Az  adóhatósági igazolás kiadásának elektronikus úton történő kezdeményezése esetén az  állami adóhatóság 
− az adózó vagy képviselője választása szerint – az eljárást lezáró döntését papír alapon vagy elektronikusan állítja 
ki. Az  állami adóhatóság az  illetőségigazolás kiadását és a  papír alapon kezdeményezett adóhatósági igazolás 
kiadása iránti kérelmet papír alapon teljesíti.

10. §  A  kiadott adóhatósági igazoláson az  állami adóhatóság véletlenszám-generátor használatával képzett, legalább 
huszonnégy karakteres azonosítót helyez el, amelynek segítségével az  adózó, a  képviselője és az  igazolás 
felhasználója – a  KR-en történt azonosítást követően – az  állami adóhatóság honlapján a  kiadott igazolást 
megtekintheti, letöltheti a SZEÜSZR. 109–113. §-a alapján.

3. Bankkártyás adófizetés

11. § (1) Az Art. 38. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározottak szerinti bankkártyás adófizetést az adózó, képviselője vagy 
az Art. szerinti pénzügyi képviselője teljesíthet az állami adóhatóság előtt. Az általános forgalmi adóról szóló törvény 
szerinti csoportos adóalanyiság esetén a bankkártyás adófizetést a csoportképviselőn kívül a csoport bármely más 
tagja is teljesítheti.

 (2) A bankkártyás adófizetés az adózó illetékességétől függetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 
elnöke által kijelölt bármely ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási ideje alatt teljesíthető. A kijelölt ügyfélszolgálatok 
listáját az állami adóhatóság a honlapján közzéteszi.

 (3) A bankkártyás adófizetés a kincstárnál vezetett, külön erre a célra megnyitott számlára történik.
 (4) A bankkártyás adófizetés során a bankkártyás adófizetés teljesítőjét − a végrehajtói letéti számlára történő befizetés 

kivételével – nyilatkoztatni kell arról, hogy az  állami adóhatóság a  megfizetett összeget mely adókra milyen 
összegben számolja el az adózó adószámláján.

12. §  Az  állami adóhatóság a  bankkártyás adófizetés teljesítése érdekében olyan rendszert működtet, mely 
− a  13.  §  (2)  bekezdésében meghatározott kivétellel – alkalmas a  11.  § (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat 
figyelembevételével teljesített bankkártyás adófizetésnek az  adózó adószámláján adónemenként történő 
kimutatására.
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13. § (1) Az  árverési vételár, vagy vételárelőleg megfizetése a  bankkártyás adófizetés szabályai szerint is teljesíthető, azzal, 
hogy a fizetés az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott mobil eszköz használatával is megvalósulhat.

 (2) Az állami adóhatóság által a végrehajtási eljárásban kiírt árverés, elektronikus árverés, valamint a nyilvános pályázat 
során (a továbbiakban együtt: árverés) az árverési vételár vagy vételár-előleg bankkártyával történő megfizetésének 
lehetőségét az  állami adóhatóság az  árverési hirdetményben a  bankkártyával történő fizetés helyének 
feltüntetésével közli, ha az  az árverés helyétől eltér. A  befizetést bankkártyával teljesítő személy a  befizetéssel 
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy mely végrehajtási ügyben, milyen jogcímen teljesít befizetést.

14. §  Az e rendelet szerinti bankkártyás adófizetést az állami adóhatóság az EFER igénybevétele nélkül bonyolítja le.

15. §  A bankkártyás adófizetés költségei az államot terhelik.

4. Az EFER igénybevételével történő házibankos adófizetés

16. § (1) Az  adózó vagy képviselője az  adókötelezettségeket az  EFER igénybevételével teljesítheti az  EFER-hez csatlakozott 
pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén keresztül.

 (2) Az EFER igénybevételével való házibankos adófizetést az adózó vagy képviselője egy adónemre történő befizetésre 
is használhatja.

17. §  Az EFER-en keresztül történő elektronikus adófizetés során – figyelemmel az Art. 5. § (3) bekezdésében foglaltakra – 
a SZEÜSZR. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

18. § (1) A  házibankos fizetés használatakor az  adózónak vagy képviselőjének meg kell jelölnie azt az  adónemet, illetve 
adónemeket, amelyre a fizetést teljesíteni kívánja.

 (2) Amennyiben az  adózó az  EFER igénybevételével történő befizetést választja, a  befizetés adónemenkénti 
felosztásáról az  adózónak vagy képviselőjének rendelkeznie kell. A  felosztási rendelkezés befogadásáról szóló 
igazolást az állami adóhatóság az adózó elektronikus tárhelyére megküldi.

 (3) Az állami adóhatóság a fizetés kezdeményezésekor az EFER részére átadja:
a) a fizetendő összeget,
b) az adott fizetési folyamathoz rendelt fizetési ügyazonosítót,
c) a terhelendő számla számát,
d) a pénzforgalmi szolgáltató számára szükséges azonosító adatokat,
e) az előkészített fizetési megbízás az állami adóhatóság által meghatározott érvényességi idejét, és
f ) az EFER elszámolási számla számát.

 (4) A  felosztási rendelkezés összeállítását követően az  adózó vagy képviselője gondoskodik az  EFER-hez csatlakozott 
pénzforgalmi szolgáltató részére megküldött fizetési megbízásban feltüntetett fizetendő adónak az  EFER 
elszámolási számlára való átutalásáról az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibankján keresztül.

 (5) Több felosztási rendelkezésben szereplő végösszeg egy fizetési tranzakcióvá történő összevonására, vagy a fizetési 
kötelezettség teljesítése során részösszeg utalására nincs mód.

 (6) Az EFER elszámolási számlára egy összegben történő befizetésnek az egyes célszámlákra történő felosztását a NAV 
pénzforgalmi rendszere végzi.

19. §  Az  állami adóhatóság az  egy összegben történő befizetés teljesítése érdekében olyan rendszert működtet, 
amely alkalmas a  felosztási rendelkezés figyelembevételével teljesített összegben történő befizetésnek az  adózó 
adószámláján adónemenként történő kimutatására.

20. §  Az EFER-en keresztül történő átutalás költsége az adózót terheli.

5. Adatbiztonság

21. §  Amennyiben a bevallási és adatszolgáltatási rendszerben üzemzavar történik, az állami adóhatóság az üzemzavarról 
és az  üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz 
közzé honlapján, és közzététel céljából értesíti a KR üzemeltetőjét.
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22. §  Az  állami adóhatóság a  bevallási és adatszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos eseményeket, valamint az  esemény 
bekövetkezésének időpontját elektronikus napló formájában tárolja, és azt az  adó megállapításához való jog 
elévüléséig megőrzi. Az informatikai rendszer biztosítja, hogy az adó megállapításához való jog elévüléséig az arra 
jogosult személy számára az adatok hozzáférhetőek és értelmezhetőek legyenek.

6. Tájékoztatás

23. § (1) Az  állami adóhatóság a  bevallási és adatszolgáltatási rendszer alkalmazásához szükséges informatikai 
követelményeket, valamint tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.

 (2) Az  állami adóhatóság az  informatikai követelmények megváltozását a  változás időpontját legalább 30 nappal 
megelőzően közzéteszi.

 (3) Az  állami adóhatóság az  elektronikus rendszerének karbantartás miatti leállítását megelőzően, a  karbantartási 
igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé honlapján a  karbantartási célú üzemszünet várható 
kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan elérhetetlenné váló 
szolgáltatások köréről.

7. Egyes adóügyek telefonon történő ügyintézése

24. § (1) Az állami adóhatóság által üzemeltetett telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerbe való bejelentkezéshez 
az  adózónak vagy képviselőjének ügyfélazonosító-számmal kell rendelkeznie, amelyet az  adózó vagy képviselője 
a KR-en keresztül elektronikus űrlapon vagy papír alapon igényelhet az állami adóhatóságtól. Ügyfélazonosító-szám 
igénylése esetén az  állami adóhatóság a  véletlenszerűen képzett ügyfélazonosító-számról és annak 
alkalmazhatósági időtartamáról a kérelemnek megfelelő úton értesíti az adózót vagy képviselőjét.

 (2) Az ügyfélazonosító-szám elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan személy által történt megismerését az adózó 
vagy képviselője haladéktalanul köteles az állami adóhatósághoz a KR-en keresztül elektronikus úton, papír alapon, 
vagy telefonon bejelenteni. Telefonos bejelentés esetén az  állami adóhatóság az  adózó vagy képviselőjének 
azonosítását az állami adóhatóság által nyilvántartott, 25. § (1) bekezdése szerint természetes személyazonosító-, és 
lakcímadatok felhasználásával végzi el.

 (3) Az  adózó vagy képviselője a  részére képzett ügyfélazonosító-szám cseréjét annak alkalmazhatósági időtartamán 
belül a  KR-en keresztül elektronikus úton vagy papír alapon igényelheti, ha az  ügyfél azonosító száma elveszett, 
megsemmisült vagy jogosulatlan személy tudomására jutott. Az  adózó vagy képviselője a  részére képzett 
ügyfélazonosító-szám megszüntetését annak alkalmazhatósági időtartamán belül a  KR-en keresztül elektronikus 
úton vagy papír alapon az  ok megjelölése nélkül kérheti az  állami adóhatóságtól. Az  állami adóhatóság 
a  megszüntetett vagy lejárt alkalmazhatósági idejű ügyfélazonosító-számot az  (1)  bekezdésben meghatározott 
határidő lejártával törli.

 (4) Amennyiben az  adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett kérelme az  állami adóhatóság telefonos 
ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerében nem teljesíthető, az  ügyintéző felhívja az  adózó vagy képviselője 
figyelmét arra, hogy a  kérelem szerinti adóügy nem tartozik e  rendelet tárgyi hatálya alá, továbbá tájékoztatja 
a kérelem előterjesztésének módjáról.

25. § (1) Az  állami adóhatóság az  általa üzemeltetett telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerbe az  adózó vagy 
képviselője ügyfélazonosító-szám igénybevételével történő bejelentkezését és azonosítását követően, a beszélgetés 
rögzítése mellett jár el. Az  állami adóhatóság az  ügyfélazonosító-szám mellett az  adózó vagy képviselője állami 
adóhatóságnál nyilvántartott természetes személyazonosító adatait és lakcímét is felhasználhatja az azonosításhoz.

 (2) Az állami adóhatóság telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere útján, az adózó vagy képviselője telefonon 
előterjesztett kérelme alapján
 1. az állami adóhatóság az  adózó – állami adóhatóságnál nyilvántartott törzsadataira vonatkozó – egyedi 

bejelentéseivel, változás-bejelentéseivel kapcsolatban jár el,
 2. közösségi adószámot igényelhet,
 3. az Art. 23. § (3) bekezdése szerinti bejelentést tehet,
 4. bejelentkezhet az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá,
 5. az állami adóhatóság a papír alapon érkezett, vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett 

bevallásokat az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben javítja,
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 6. az állami adóhatóság átvezetést teljesít,
 7. adó-, együttes adó- és jövedelemigazolás iránti kérelmet terjeszthet elő,
 8. a gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozatot tehet,
 9. meggyőződhet az  ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, 

a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,
10. meggyőződhet a közösségi adószám érvényességéről,
11. az állami adóhatóság egyedi tájékoztatást ad az  adózó állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatairól, 

az  adózó adószámlájáról, az  adózó adószámla-kivonatáról, a  3.  § szerinti regisztrációról, az  állandó 
meghatalmazásról, az adózó bevallásainak adatairól, az adózó hibás bevallásáról.

8. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § (1) bekezdés f ) pont fd), fh) és fj) alpontja az e rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

27. §  E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

28. § (1) A  jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a  jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton 
történő teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1)
1. 4.  § (1)  bekezdésében a  „vámhatóság internetes honlapján” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) internetes honlapján”,
2. 7. §-ában a „honlapján” szövegrész helyébe a „NAV honlapján”,
3. 8. § (1) bekezdésében a „saját internetes honlapján” szövegrész helyébe a „NAV internetes honlapján”,
4. 9. § (1) bekezdésében a „honlapján” szövegrész helyébe a „NAV honlapján”,
5. 9. § (3) bekezdésében a „honlapján” szövegrész helyébe az „a NAV honlapján”
szöveg lép.

 (2) A Rendelet1 a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek az  adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és 
egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelettel megállapított 
rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

29. § (1) A  START kártyák felhasználásának, illetve az  ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény 
érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet2) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Pftv. 4/A.  § (1)  bekezdése b)  pontjában meghatározott adókedvezmény meghatározása során, ha 
a  munkavállaló a  tárgyhónapban a  hónap első napjától eltérő dátummal kiállított, a  felsőfokú végzettségét 
bizonyító oklevéllel (diplomával) vagy a  felsőfokú oktatási intézmény által kiadott, a  diploma adataival egyező 
tartalmú igazolással – külföldön szerzett diploma esetén a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 
szóló 2001. évi C. törvény alapján elismert, illetve honosított diplomával és az  elismerést, illetve a  honosítást 
igazoló határozattal – (a továbbiakban együtt: oklevél) bizonyítja munkáltatójánál a  felsőfokú végzettség 
megszerzését, a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meg nem haladó összegű bruttó munkabér alapján járó 
adókedvezmény az oklevél kiállításának napjától vehető igénybe.”

 (2) A Rendelet2 a következő 13. §-sal egészül ki:
„13.  § (1) E  rendeletnek az  adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és 
egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelettel (a továbbiakban: 
Módosító Rendelet) megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell.
(2) E rendeletnek a Módosító Rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a 2012. december 31-ét megelőző 
időszakra vonatkozóan a 2012. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell alkalmazni.”

 (3) A Rendelet2 3. § (1) bekezdésében az „az Art. 20/A. § rendelkezéseinek” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 20/A. § rendelkezéseinek” szöveg lép.

30. §  Hatályát veszti az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet.
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31. §  Hatályát veszti a Rendelet1
1. 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „és az energiaadó-” szövegrész,
2. 1. § (2) bekezdésében az „ , illetve az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény”, a „7. § (3) bekezdése” 

szövegrész, és az „és az energiaadó” szövegrész, valamint
3. 3. § (3) bekezdés b) pontja.

32. §  Hatályát veszti a Rendelet2
1. 1. § (2) bekezdése,
2. 2. §-a, és
3. 3. § (4)–(6) bekezdése.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1791/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési 
Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az  Országos Képesítési 
Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat 1. pont c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„c) felhívja az  érintett minisztereket, hogy készítsenek javaslatot a  Kormány számára a  magyar képesítések 
besorolásáról az  MKKR szintjeinek megfelelően, valamint készítsék elő az  MKKR-nek az  Európai Képesítési 
Keretrendszer szintjeivel történő megfeleltetésére vonatkozó javaslatot,
Felelős: emberi erőforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. május 31.
d) felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az MKKR szintjeinek az Európai Képesítési Keretrendszer 
szintjeivel való megfeleltetéséről szóló európai uniós jelentés elkészítéséről, valamint annak az  Európai Képesítési 
Keretrendszer Tanácsadó Testületéhez való benyújtásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. június 30.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1792/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
a tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok 
finanszírozásáról

A Kormány
 1. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5. melléklet 

2.  pontja alapján, a  tavaszi ár- és belvíz, valamint a  dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási 
feladatok költségei finanszírozása céljából jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 50. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa 
kárelhárítás jogcímcsoportnak
a) az árvíz- és a  belvízvédekezési, a  vízkárelhárítási, a  helyreállítási, valamint a  márciusi rendkívüli időjárással 

összefüggő kiadások finanszírozásáról szóló 1302/2013. (VI. 5.) Korm. határozatban, továbbá
b) a dunai árvízi védekezési, vízkárelhárítási feladatokkal összefüggő kiadások finanszírozásáról szóló 

1601/2013. (IX. 3.) Korm. határozatban
engedélyezett összegen túl további 2678,5 millió forint összeggel történő túllépését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal
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 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  folyósítást a  belügyminiszter által előterjesztett igények jog- és 
tényszerűségének megalapozottsága esetén engedélyezze;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: folyamatosan

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  2014. évi központi költségvetés terhére legfeljebb 1668,1 millió forint 
keretösszeg erejéig intézkedjen a  tavaszi ár- és belvíz, valamint a  dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő 
helyreállítási feladatok finanszírozásához szükséges kötelezettségvállalások megtételére.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1793/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
rendőrszálló létrehozása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
rendőrszálló létrehozása érdekében 259,5 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem 
használt összeg tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 
1.  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az  MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 
jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, 
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1793/2013. (XI. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 259,5
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -259,5

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 259,5 259,5
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1794/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
a megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt, jelenleg állami tulajdonba tartozó 
ingatlanok üzemeltetésében bekövetkezett szervezeti változáshoz kapcsolódóan  
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához 2011. december 31-ig használt, jelenleg állami 
tulajdonba tartozó ingatlanok, ingatlanrészek, illetve az  ezen ingatlanokhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó 
ingó vagyon üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására figyelemmel 1  244  833 ezer forint 
tartós átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. Szociális és 
gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás 
intézményei alcím terhére 581  336 ezer forint, 4. Egyéb kulturális intézmények cím terhére 14  377 ezer  forint, 
18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím terhére 649  120 ezer forint összegben, a  Kvtv. 
1.  melléklet X.  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak 
a 2012. évben a megyei intézményfenntartó központok és a megyei kormányhivatalok közt a megyei önkormányzat 
hivatala által feladatai ellátásához 2011. december 31-ig használt, jelenleg állami tulajdonba tartozó ingatlanok, 
ingatlanrészek, illetve az  ezen ingatlanokhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon üzemeltetéséhez 
szükséges pénzügyi fedezet biztosítására megkötött megállapodások, valamint az  1.  melléklet szerint 
átcsoportosított előirányzatok összhangjának megteremtéséről.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1794/2013. (XI. 7.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások -277 136
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -72 474
3 Dologi kiadások -231 726

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások -6 138
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 605
3 Dologi kiadások -6 634

334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások -277 136
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -72 475
3 Dologi kiadások -299 509

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
015558 8

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 560 410
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 146 554
3 Dologi kiadások 537 869

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei -581 336
016357 4 Egyéb kulturális intézmények -14 377
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei -649 120

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
015558 8 1 244 833

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 1 244 833 1 244 833
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

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

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, 
valamint a 212/2010. (VII. 1.) 

Korm.rendelet

177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, 
valamint a 212/2010. (VII. 1.) 

Korm.rendelet

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Foglalkoztatottak létszáma: 258 fő

1 példány
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A Kormány 1795/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezeléséhez 
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. évi támogatására kiírt pályázat lebonyolítása érdekében 
3800 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 14. Társadalmi szervezetek címzett támogatása alcím, 1. Fogyasztóvédelmi intézmények 
rendszeres támogatása jogcímcsoport, 2. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása jogcím 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1795/2013. (XI. 7.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása

208349 2 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása
1 Működési költségvetés

3 -3 800
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

294213 15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
1 Működési költségvetés

3 3 800
Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                         

Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő

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

(+/-) hatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                        

Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
ezer forintban

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

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

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása

208349 2 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása -3 800
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

294213 15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 3 800
Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                        

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal 3 800
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

Dologi kiadások

Dologi kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

3 800

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Összesen
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A Kormány 1796/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 
2013. évi forrás-átcsoportosításról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg a  szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy az  új labdarúgó stadion létesítése a  Ferencvárosban elnevezésű állami 
beruházás megvalósításához 2013-ban további 400,0 millió forint rendelkezésre álljon a  Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 
1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 3. Stadionfejlesztés jogcím helyen;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. november 30.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatban az  új labdarúgó stadion létesítése a  Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás fedezetére 
tervezett forrás – 1.  pontban foglaltakkal összefüggésben történő – arányos csökkentésének szükségességét, 
továbbá a vizsgálat eredménye alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat elfogadásához 

igazodóan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1797/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
a Szamosújvári Római Katolikus Plébánia épületének megvásárlásához kapcsolódóan  
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  Szamosújvári Római Katolikus Plébánia épületének megvásárlásához kapcsolódó támogatási szerződés 
megkötése érdekében 13 500 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 
5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli magyarok programjainak 
támogatása alcím, 3. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettest és a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy 
gondoskodjon
a) a Szamosújvári Római Katolikus Plébánia épületének megvásárlásához kapcsolódó – az  adásvételi eljárás 

legkésőbb 2014. május 31-ig történő lebonyolítását előíró – támogatási szerződés megkötéséről és
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b) az 1. melléklet szerint átcsoportosított előirányzattal történő pénzügyi elszámolásról és szöveges beszámoló 
készítéséről a Miniszterelnökséget vezető államtitkár részére.
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: az a) pont tekintetében: 2013. december 31.
 a b) pont tekintetében: 2014. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1797/2013. (XI. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI.
5

296668 2 Fejezeti általános tartalék
1               Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -13 500
X.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása

228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
2               Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 13 500

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XI.
5

296668 2 Fejezeti általános tartalék -13 500
X.

20
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása

228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 13 500

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 13 500 13 500
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Fejezeti kezelésű előirányzatok

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Miniszterelnökség
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A Kormány 1798/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú („Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú, „Kelet-Nógrád Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” 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: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1798/2013. (XI. 7.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(nettó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KEOP-1.1.1/2F/09-
11-2013-0003

Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási  
Társulás 
hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése

Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási 
Társulás

2 701 986 263 92,694455

A hulladékgazdálkodási 
rendszer összesen  
51 településen élő  
106 120 lakos számára 
biztosít közszolgáltatást.
A projekt célja a társult 
települések területén 
megteremteni a modern 
és költséghatékony 
hulladékgazdálkodás 
feltételeit. A projekt 
keretében egy mechanikai-
biológiai hulladékkezelő 
mű, egy válogatómű, 
három hulladékudvar 
és három komposztáló 
létesül, valamint 
a hulladékgazdálkodási 
rendszer üzemeltetéséhez 
szükséges eszközök 
kerülnek beszerzésre.

Támogatási szerződés 
megkötéséig, de 
legkésőbb az első 
kifizetési kérelem 
benyújtásáig 
teljesítendő feltétel:
Be kell nyújtani 
a tulajdonjogi 
kérdések 
megfelelőségének 
alátámasztására 
szolgáló 
dokumentumokat 
a részletes 
megvalósíthatósági 
tanulmány sablon 
9. fejezet IV. pontja 
szerint.
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A Kormány 1799/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja az  1.  melléklet szerint a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 

akciótervének 1. prioritását,
 2. visszavonja

a) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. prioritásának 
megállapításáról, valamint egyes pályázati felhívások jóváhagyásáról szóló 1016/2013. (I. 16.) Korm. határozat 
1. pontját és 1. mellékletét,

b) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program abszorpciós célú intézkedési tervéről a  TÁMOP 1. prioritás 
vonatkozásában című 1455/2013. (VII. 16.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1799/2013. (XI. 7.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Társadalmi Megújulás Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
94,07 66,05 13,29 173,41

Tartalék: (Mrd Ft) 0
ERFA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
121,55 0,03 127,03 50,09 0,00 298,70

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

1.1.1
Megváltozott munkaképességű 
emberek rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának segítése

0,00 11,70 0

A TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt közvetlen 
célja a megváltozott munkaképességű 
és fogyatékos személyek számára olyan 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások 
és támogatások biztosítása, amelyek 
segítik a munkaerő-piacra történő 
visszatérést. A projekt további célja a 
munkáltatók ösztönzése megváltozott 
munkaképességű személyek 
foglalkoztatására.

emberi erőforrások minisztere nemzetgazdasági miniszter

1.1.2

A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának 
javítása (Decentralizált 
programok a konvergencia 
régiókban)

86,00 20,000 0

A konstrukció célja a hátrányos helyzetű  
álláskeresők munkaerő-piacra való 
belépésének/visszatérésének segítése 
komplex, személyre szabott, a helyi 
munkaerő-piaci lehetőségekhez és 
igényekhez igazodó szolgáltatásokkal, 
támogatásokkal és képzésekkel. Az 
ország munkaügyi központjain 
jelentkező, a munkaerő-piacon 
hátrányban lévő álláskeresők  a projekt 
révén versenyképes, a munkaerő-piacon 
keresett szakmákhoz és támogatott 
foglalkoztatáshoz, munkatapasztalathoz 
juthatnak, ezzel biztosítva a hosszabb 
távú elhelyezkedésüket.

nemzetgazdasági miniszter

1.1.4

Munkaerő-piaci program a 
hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatásáért a Közép-
magyarországi Régióban

5,00 2,00 0

A konstrukció célja a hátrányos helyzetű  
álláskeresők munkaerő-piacra való 
belépésének/visszatérésének segítése 
komplex, személyre szabott, a helyi 
munkaerő-piaci lehetőségekhez és 
igényekhez igazodó szolgáltatásokkal, 
támogatásokkal és képzésekkel. Az 
ország munkaügyi központjain 
jelentkező, a munkaerő-piacon 
hátrányban lévő álláskeresők  a projekt 
révén versenyképes, a munkaerő-piacon 
keresett szakmákhoz és támogatott 
foglalkoztatáshoz, munkatapasztalathoz 
juthatnak, ezzel biztosítva a hosszabb 
távú elhelyezkedésüket.

nemzetgazdasági miniszter

1.2.1
Hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatását ösztönző 
járulékkedvezmények

0,00 14,546 10,00

A konstrukció célja a munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos helyzetűnek 
minősülő egyes csoportok 
elhelyezkedési lehetőségeinek növelése. 
A hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 
integrációját segítő képzések, 
szolgáltatások csak akkor lehetnek 
eredményesek, akkor vezethetnek 
tényleges foglalkoztatáshoz, ha a 
kereslet is növekszik e munkavállalói 
csoportok iránt. Ezt a munkáltatóknak 
nyújtott pénzügyi ösztönzők révén lehet 
elérni, melyet e konstrukció keretében, 
járuékkedvezmények formájában 
nyújtunk.

nemzetgazdasági miniszter

1.3.1 A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat fejlesztése 0,00 3,00 0

A kiemelt projekt a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) korábbi 
(Phare, HEFOP 1.2.) fejlesztési 
programjainak eredményeire építve az 
aktív munkaerő-piaci politikák 
hatékonyságának javítását, a szervezet 
kapacitásainak megerősítését célozza. 
Ezáltal - az NFSZ kibővülő szakmai 
feladataival összhangban - javulnak a 
foglalkoztatási rehabilitáltak, a hátrányos 
helyzetűek, valamint az inaktívak új 
keretek közé kerülő munkaerő-piaci 
reintegrációjának esélyei.

nemzetgazdasági miniszter

1.4.1

Hátrányos helyzetű 
célcsoportok 
foglalkoztatásának támogatása 
a nonprofit szervezetek  
foglalkoztatási kapacitásának 
erősítésével

3,07 5,00 2,55

A konstrukció célja a pályakezdő fiatalok 
munkavállalásának bővítése, "az 
egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról" szóló 
2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá 
tartozó szervezetek foglalkoztatási 
potenciáljának kihasználásával. A civil és 
közhasznú non-profit szervezetek saját 
tevékenységük ellátásához, bővítéséhez 
vállalják pályakezdő fiatalok 
foglalkoztatását, melynek kezdeti terhét 
a konstrukció bérük támogatásával 
ellensúlyozza, megkönnyíti.

nemzetgazdasági miniszter

1.4.3
Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programok 
támogatása

0,00 5,14 0,66

A pályázati kiírás célja az, hogy az 
innovatív kezdeményezések, újszerű 
kísérleti foglalkoztatási projektek 
kidolgozásával és megvalósításának 
támogatásával - a helyi igényekhez 
igazítottan - hatékony beavatkozások 
történjenek a munkaerő-piacon és 
ezekben a projektekben kidolgozott 
módszerek és modellek beépüljenek a 
szakmapolitika fősodrába.

nemzetgazdasági miniszter

1.4.5 Foglalkoztatási 
megállapodások támogatása 0,00 0,97 0,08

A konstrukció célja, hogy a működő helyi 
foglalkoztatási partnerségek 
hozzájussanak azon forrásokhoz, 
melyek segítségével a korábban 
kialakított stratégiájuk egyes elemeit 
meg tudják valósítani, melyek a 
partnerségek tagjai között jelentkező 
szolgáltatási, képzési és foglalkoztatási 
szükségletekre választ tudnak adni. 
Ezen konstrukcióval a Kormány 
támogatja a regionálisan és helyi szinten 
kialakult foglakoztatási együttműködések 
azon tevékenységeit, melyek munkaerő-
piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik 
elhelyezkedéséhez, a szereplők 
kohéziójának erősítéséhez szükséges.

nemzetgazdasági miniszter

1.4.6 Tranzitfoglalkoztatás az 
építőiparban 0,00 3,00 0

A pályázat célja hátrányos helyzetű, 
munkanélküli emberek képzésének és 
foglalkoztatásának támogatása az 
építőipar területén. A projektek lezárását 
követően a cél, hogy a célcsoport tagjai 
szakmájukban (ács, kőműves, üvegező, 
kályhaépítő, kovács stb.) elhelyezkedve 
a szociális gazdaság, vagy piaci 
vállalkozás keretében rendszeres 
megélhetéshez jussanak. 

nemzetgazdasági miniszter

1.4.7
Foglalkoztatási programok 
megvalósításával összefüggő 
szakmai fejlesztések

0,00 0,70 0

A konstrukció célja az Új Széchenyi Terv 
keretében a foglalkoztatás bővítését, a 
munkaerő-piaci integrációt és az 
alkalmazkodóképesség növelését célzó 
foglalkoztatás-fejlesztési programok 
eredményességének növelése a 
projektmegvalósító szervezetek szakmai 
támogatása, a hálózatosodás 
elősegítése, a bevált modellek 
elterjesztése, rendszerszerű 
alkalmazása, intézményesítése, valamint 
a tapasztalatok átadása révén.

nemzetgazdasági miniszter

Többlet-kötelezettségvállalás 
esetén tartalék 0,00 0,00 0

n. Prioritás 94,07 66,05 13,29

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter
A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A foglalkoztathatóság javítása azt jelenti, hogy az emberek tudását, készségeit fejleszteni kell annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a foglalkoztatásra, ösztönözni és segíteni kell az álláskeresést, a munkaerő-piacra való 
belépést vagy visszatérést. Ez a prioritás azokat a szolgáltatásokat és programokat (aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket) támogatja, amelyek célja a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása olyan 
programokon keresztül, amelyek igazodnak az egyes munkavállalói csoportok sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez és a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági 
lehetőségekhez.

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja
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A Kormány 1800/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú („Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” című) 
kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. elfogadja a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, „Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” című 

projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás 

Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1800/2013. (XI. 7.) Korm. határozathoz

 
 A B C D E F 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt 
megnevezése 

Támogatást 
igénylő neve 

Akciótervi 
nevesítés 

elszámolható 
közkiadás 

összege 
(Ft) 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2. 
TÁMOP-

6.1.1-12/1-
2013-0001 

Egészségfejlesztési 
szakmai hálózat 

létrehozása 

Országos 
Egészségfejlesztési 

Intézet 
980 941 157 

A kiemelt projekt fejlesztései négy alprojekt 
keretében valósulnak meg. 
1. Népegészségügyi alprojekt 
Szakmai támogató hálózat működtetésével 
kialakításra kerül a Népegészségügyi Hálózati 
Központ. Az alprojekt keretében foglalkoztatott 
szakemberek munkáját készségfejlesztő 
tréningek támogatják. Kialakításra kerül az 
Országos Egészségfejlesztési Intézetnél az 
egészségfejlesztési minőségbiztosítási rendszer, 
valamint megvalósulnak az egészségfejlesztési 
irodákkal kapcsolatos koordinációs 
tevékenységek. 
2. Köznevelési alprojekt 
Az alprojekt keretében Iskola Egészség 
Központ kialakítása, valamint annak 
működéséhez szükséges követelményrendszer, 
szakmai standard, működési, fenntarthatósági 
modell valósul meg a hazai és nemzetközi jó 
gyakorlatok adaptálásával. 
3. Felsőoktatási alprojekt 
Az alprojekt keretében a felsőoktatás 
kiválasztott képzéseinek kimeneti 
követelményei (KKK) módosítására javaslat 
kerül kidolgozásra, valamint tantervekbe 
(képzési kurrikulumokba) illeszthető 
tananyagok készülnek. Kidolgozásra kerül az 
egészségtudatos egyetemre vonatkozó 
koncepció is. A lakosság egészsége 
szempontjából legfontosabb felsőoktatási 
képzési szakterületek és programjainak 
áttekintése és hatásvizsgálata is megvalósul. 
4. Egészségfejlesztő Kórházak 
Magyarországi Hálózatának kialakítása 
alprojekt 
Az alprojekt legfontosabb tevékenységei 
keretében megalakul az Egészségfejlesztő 
Kórházak Magyarországi Hálózatának 

A támogatási szerződés megkötésének feltételei: 
 
1. A köznevelési alprojekt tekintetében szükséges részletesen 
meghatározni a közvetlen és közvetett célcsoportok körét, valamint a 
nevesített célcsoportok nagyságát. 
2. A népegészségügyi alprojekt esetén a célcsoport körét ki kell 
egészíteni a munkahelyekkel, amelyeket az egészségfejlesztés hatékony 
színtereinek szánnak, különös tekintettel a korai halálozás szempontjából 
sérülékeny korosztályokba tartozó felnőttekre. 
3. A támogatást igénylő hozza összhangba a megvalósíthatósági 
tanulmányban, valamint a költségvetésben és annak szöveges 
indokolásában szereplő, minőségbiztosítási területi felügyelők számára 
vonatkozó adatokat. 
4. Szükséges bemutatni az egészségfejlesztési minőségbiztosítási 
szakemberek projekten belüli foglalkoztatásának módját, és azt, hogy a 
támogatást igénylő milyen módon kívánja a kapcsolódó költségeket 
finanszírozni – ennek részeként be kell nyújtani a hiányzó részletezett 
árajánlatokat. 
5. A közoktatási alprojekt tekintetében legalább egy kimeneti indikátor 
és egy eredményindikátor megadása szükséges. 
6. A támogatást igénylő hozza összhangba a költségvetést és a Gantt-
diagramot a népegészségügyi szakemberek munkájának tervezését 
illetően. 
7. A támogatást igénylő hozza összhangba a költségvetés szöveges 
indokolásának 14. Egyéb berendezések, felszerelések,  
járművek / 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 
elnevezésű költségsorán feltüntetett és a szöveges indokolás 
magyarázatában szereplő, a laptopok számára vonatkozó adatokat. 
8. A támogatást igénylő számításokkal támassza alá a pályázati 
dokumentációban betervezett indikátorok értékét. 
9. A támogatást igénylő hozza összhangba a Projekt Adatlapon és a 
megvalósíthatósági tanulmányban szereplő, a hálózatba bevonni kívánt 
kórházakra vonatkozó célértékeket. 
10.  Egyértelműen be kell mutatni, hogy a pénzügyi vezető megfelel az 
Útmutató C1.2.3. pontjában előírt valamennyi feltételnek. 
11. A támogatást igénylő nyilatkozzon arról, hogy a trénerek díja 
minden, a szolgáltatás kapcsán felmerülő összeget tartalmaz. 
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tanácsadói központja a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Főigazgatóságán. Egyebek mellett a 
nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásával alakul 
ki a képzési program, az egészségfejlesztő 
kórházak szakmai támogatása. 
Az egyes alprojektek megvalósítását szakmai 
rendezvények támogatják úgy, mint például a 
munkavállalók testi és lelki egészségének 
megőrzését célzó tréningek (pl. burn-out), 
betegek számára létrehozott kommunikációs 
anyagok, kommunikációs eszközök, a kórházi 
személyzet és a betegek közti kommunikációt 
segítő felkészítő programok megvalósítása, 
egészséggel kapcsolatos tájékoztató programok 
és szűrések a betegek, hozzátartozóik és a 
dolgozók számára, valamint az egészséggel 
kapcsolatos tájékoztató rendezvények. 
 
A kiemelt projekt tevékenységeit informatikai 
fejlesztések támogatják úgy, mint például 
a) a szakmai támogató hálózat kapcsán szakmai 
(help-desk) és infokommunikációs fejlesztés, 
b) a minőségbiztosítási rendszer informatikai 
hátterének kialakítása, az egészségfejlesztési 
irodák munkatársai részére szakmai 
kommunikációs felület kialakítása, 
c) az egészségfejlesztési irodák szakmai 
monitorozását segítő, illetve a lakosság által is 
alkalmazható, az egyéni kockázatok becslését 
és a kapcsolódó egészségfejlesztési tanácsadást 
támogató online alkalmazás bevezetése, 
valamint 
d) egészségfejlesztési alportál az 
Egészségkommunikációs Portálon. 

12. A támogatást igénylő vállaljon kötelezettséget arra, hogy a projekt 
megvalósítása során benyújtandó azon kifizetési kérelmekhez, 
amelyekben útiköltséget is el kíván számolni, mellékletként benyújtja az 
útinaplót, amely tartalmazza az utazás minden lényeges információját 
(távolság, az utazás célja, az esetleges egyeztetés tárgya, eredmények). 
13. A támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szakmai 
tanácsadó testület munkájában résztvevő szakértők nem kapnak juttatást 
más jogcímen a projekt keretén belül. 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 184. szám 80461

A Kormány 1801/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 
között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott 
együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről 
szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Szlovák Köztársaság között a  Magyar Köztársaság és a  Szlovák Köztársaság között 

a  határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a  szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről 
szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény 
(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy az  Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelete
	az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

	A Kormány 386/2013. (XI. 7.) Korm. rendelete
	a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatkörébe tartozó kármentesítési alprogramok keretében az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok lebonyolításáért felelő szervezet kijelöléséről

	A Kormány 387/2013. (XI. 7.) Korm. rendelete
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	A Kormány 388/2013. (XI. 7.) Korm. rendelete
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gazdálkodó szervezetté minősítéséről

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 24/2013. (XI. 7.) MNB rendelete
	a „Wigner Jenő” ezüst emlékérme kibocsátásáról

	A nemzetgazdasági miniszter 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelete
	az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kormány 1791/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat módosí

	A Kormány 1792/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	a tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok finanszírozásáról

	A Kormány 1793/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	rendőrszálló létrehozása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1794/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	a megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt, jelenleg állami tulajdonba tartozó ingatlanok üzemeltetésében bekövetkezett szervezeti változáshoz kapcsolódóan 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Mini

	A Kormány 1795/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezeléséhez a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1796/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás-átcsoportosításról

	A Kormány 1797/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	a Szamosújvári Római Katolikus Plébánia épületének megvásárlásához kapcsolódóan 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1798/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú („Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1799/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	a Társadalmi Megújulás Operatív 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

	A Kormány 1800/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú („Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

	A Kormány 1801/2013. (XI. 7.) Korm. határozata
	a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Eg


		2013-11-07T17:16:20+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




