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Tar ta lom jegy zék

67/2011. (IV. 22.) Korm. 
rendelet

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról 10616

15/2011. (IV. 22.) BM 
rendelet

Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának
rendjérõl 10617

13/2011. (IV. 22.) KIM 
rendelet

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során
történõ és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történõ
megjelölésérõl szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról 10625

14/2011. (IV. 22.) KIM 
rendelet

A Nemzeti Civil Alapprogram tanácsi és kollégiumi tagjai költségtérítése
elszámolásának szabályairól 10628

29/2011. (IV. 22.) VM 
rendelet

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési
támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és
Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint
az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról 10630

34/2011. (IV. 22.) AB 
végzés

Az Alkotmánybíróság végzése 10635

1103/2011. (IV. 22.) Korm. 
határozat

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás
jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat
módosításáról 10637

1104/2011. (IV. 22.) Korm. 
határozat

Összefogás az Államadósság Ellen Alaphoz kapcsolódó törvényalkotási
feladatokról 10637

1105/2011. (IV. 22.) Korm. 
határozat

A védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl 10638

1106/2011. (IV. 22.) Korm. 
határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartaléknak  a Csernobil
Alapba való befizetés érdekében történõ felhasználásáról 10648

1107/2011. (IV. 22.) Korm. 
határozat

Magyarország Alkotmányának méltó megünneplése céljából tartandó
Nemzeti Gálahangverseny megrendezéséhez és egyéb kommunikációs
feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosításáról 10650

35/2011. (IV. 22.) ME 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya
között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról 10652

36/2011. (IV. 22.) ME 
határozat

Fõiskolai rektor megbízásáról 10653

37/2011. (IV. 22.) ME 
határozat

Fõiskolai tanár kinevezésérõl 10653
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 67/2011. (IV. 22.) Korm. rendelete
az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 10/B. §-át követõ „Feloszlatott társadalmi
szervezet tevékenységében való részvétel” alcím helyébe a következõ alcím lép, és azt követõen a következõ
10/C. §-sal egészül ki:
„Együttmûködési kötelezettség megszegése polgárõr tevékenység ellátása során
10/C. § (1) Ha a polgárõr a polgárõrségrõl szóló 2006. évi LII. törvény 2. §-ában meghatározott együttmûködési
kötelezettség teljesítése nélkül látja el a polgárõrség törvényben meghatározott feladatait, százezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendõrség hatáskörébe tartozik.”

2. § Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet a következõ 10/D. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:
„Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése
10/D. § (1) Aki közterületen vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló
tevékenységet végez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel, vagy ilyen tevékenység látszatát kelti, százezer forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendõrség hatáskörébe tartozik.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete
az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjérõl

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszter és a 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter
egyetértésével – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában
1. EU Önerõ Alap támogatás: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény

(a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. melléklet 9. pontjában foglalt elõirányzatból nyújtott támogatás;
2. fejlesztési célú pályázat: felhalmozási tevékenység támogatására irányuló pályázat, amely új vagy a korábbinál mûszaki, 

technikai szempontból korszerûbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, vagy a meglévõ tárgyi eszközök mûszaki,
technikai paramétereinek korszerûsítését valósítja meg;

3. ígérvény: az uniós támogatási szerzõdés megkötését megelõzõen az EU Önerõ Alap támogatásról hozott feltételes
– uniós támogatási szerzõdés megkötésétõl függõ – támogatói döntés;

4. önkormányzati körön belüli pályázók: a helyi önkormányzatok, valamint a 8. pont szerinti települési önkormányzatok
társulásai;

5. pályázó: a költségvetési törvény 5. melléklet 9. pont a)–f) pontja alapján meghatározott kedvezményezettek köre;
6. saját forrás: az önkormányzatok által – az uniós és az EU Önerõ Alap támogatással megvalósítani tervezett fejlesztésre,

a fejlesztés teljes idõtartamára vonatkozóan – képviselõ-testületi, közgyûlési határozattal jóváhagyott vagy a
képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a polgármester nyilatkozatával, 
kistérségi társulás esetében a társulási tanács határozatával jóváhagyott forrás; a 8. pont a) alpontja szerinti társulások
esetében a saját forrás a társulás tagönkormányzatai által a megvalósítani tervezett fejlesztésre képviselõ-testületi,
közgyûlési határozattal jóváhagyott, vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletében foglalt
felhatalmazás alapján a polgármester nyilatkozatával jóváhagyott forrás, amelybe a lakossági hozzájárulás, az egyéb
szervezetek támogatása és egyéb magánforrás nem számít bele;

7. támogatás alapját képezõ okirat: uniós támogatási szerzõdés, végrehajtási megállapodás, a 2007–2013 programozási
idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti támogatói okirat vagy az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból származó támogatások esetén a mezõgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv határozata;

8.  települési önkormányzatok társulásai:
a) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi

személyiséggel rendelkezõ társulás (a továbbiakban: Ttv. szerinti társulás), továbbá
b) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint megalakult

többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban: kistérségi társulás).

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatás igényelhetõ az államháztartásról szóló törvény 2/A. § (1) bekezdés j) pontjában rögzített
európai uniós forrásokból elnyert támogatás (a továbbiakban: uniós támogatás) iránt a 2007–2013 programozási
idõszakra a (2) bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati, fejlesztési célú
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pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez, amennyiben az uniós forrásról szóló támogatói döntés
a 2010. évben vagy azt követõen született meg.

(2) 2011. évben új EU Önerõ Alap támogatási igény az önkormányzati feladatok ellátását segítõ, illetve biztosító
a) vízgazdálkodási:

aa) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési,
ab) árvízvédelmi,
ac) ivóvízminõség javítása,

b) környezetvédelmi:
ba) települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ rekultivációs programok végrehajtása,
bb) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek,
bc) szennyvízelvezetés és -tisztítás,

c) egészségügyi járóbeteg-szakellátási célú intézmények, valamint
d) bölcsõdei, óvodai és általános iskolai feladatokat ellátó intézmények
infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be.

(3) A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti pályázat esetén a pályázó az uniós támogatási szerzõdés nélkül is
benyújthatja igényét.

(4) A pályázó EU Önerõ Alap támogatást akkor igényelhet, ha a fejlesztés nem kezdõdött meg, vagy amennyiben a
fejlesztés megvalósítása folyamatban van, annak mûszaki-pénzügyi lezárása az EU Önerõ Alap támogatási igény
benyújtását követõ 60 napon belül nem történik meg.

(5) A pályázó az EU Önerõ Alap támogatásra benyújthatja igényét abban az esetben is, ha az uniós támogatást az általa
fenntartott költségvetési szerv nyerte el.

3. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatás mértéke – kivéve a (4)–(6) bekezdésben foglaltakat – nem haladhatja meg a pályázó
költségvetésében vállalt saját forrásának százalékában kifejezve
a) a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pályázat esetében a 60%-ot,
b) a 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti pályázat esetében az 50%-ot,
c) a 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti pályázat esetében a 40%-ot.

(2) Ha a pályázat szerinti fejlesztés több támogatható célhoz is kapcsolódik, akkor az EU Önerõ Alap támogatás mértékét a
pályázó által célonként kidolgozott részletes költségvetés és az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás alapján kell
meghatározni. A célonként kidolgozott részletes költségvetés hiányában az EU Önerõ Alap támogatás a
legalacsonyabb támogatási intenzitású cél alapján kerül meghatározásra.

(3) A jóváhagyott EU Önerõ Alap támogatás összege pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja meg. Ettõl
eltérni kizárólag a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pont bc) alpontja esetében lehet, ha a fejlesztés több
település részvételével valósul meg. Ekkor a 900 millió forint településenként legfeljebb 70 millió forinttal
megemelhetõ, de a támogatás nem haladhatja meg az (1) bekezdés a)–b) pontja és az (5) bekezdés szerinti mértéket.

(4) Ha a pályázó
a) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

kedvezményezett térségekrõl szóló kormányrendelet) 2. mellékletében meghatározott komplex programmal
segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségek területén lévõ települések közé tartozik, és

b) a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. §
14. pontja alapján kistérségi programban meghatározott, és jelen rendelet 2. § (2) bekezdésében megjelölt célok
megvalósítását célzó projekt megvalósításához nyert uniós támogatást,

akkor az EU Önerõ Alap támogatás mértéke elérheti a pályázó saját forrásának 75%-át.
(5) Ha az ivóvízminõség-javító beruházásokban részt vevõ pályázó:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben
[a továbbiakban: 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet] meghatározott társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott vagy az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település,
vagy a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. mellékletében szereplõ „hátrányos
helyzetû” kistérségek területén lévõ település, akkor az EU Önerõ Alap támogatás mértéke elérheti a pályázó saját
forrásának 70%-át.
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b) A 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott és az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település, vagy a
kedvezményezett térségekrõl szóló kormányrendelet 2. mellékletében szereplõ „leghátrányosabb helyzetû”
kistérségek területén lévõ település, akkor az EU Önerõ Alap támogatás mértéke elérheti a pályázó saját
forrásának 80%-át.

(6) Ha a pályázó a pályázatban csatolt nyilatkozatában vállalja, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerõt
részben vagy egészben a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerinti közfoglalkoztatás keretében veszi igénybe, illetve a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. 57. § (4) bekezdés f) pontja szerinti értékelési
szempontot alkalmazza, akkor az EU Önerõ Alap támogatás maximális mértéke 5 százalékponttal megemelhetõ.

(7) Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó korábban megítélt
támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható önerõ támogatással együttesen nem haladhatja
meg az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a
közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló (általános csoportmentességi rendelet) 800/2008/EK
bizottsági rendeletben, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben, illetve az
Európai Bizottság határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási
összeget.

3. Pályázati nyomtatványok

4. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az uniós támogatási szerzõdést vagy az azt helyettesítõ támogatói okiratot, határozatot, a 2. § (3) bekezdése

szerinti pályázat esetén a támogatás odaítélésérõl szóló levelet,
b) önkormányzat pályázata esetében az uniós pályázat megvalósításához biztosított saját forrás vállalását tanúsító

képviselõ-testületi, közgyûlési határozat hitelesített kivonatát vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési
rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatát, kistérségi társulás esetében a társulási
tanács határozatának hitelesített kivonatát, a Ttv. szerinti társulás esetében valamennyi, a pályázatban részt vevõ
önkormányzat saját forrás vállalását tanúsító képviselõ-testületi vagy közgyûlési határozatának hitelesített
kivonatát vagy a képviselõ-testület, közgyûlés költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a
polgármester nyilatkozatát,

c) települési önkormányzatok társulása esetében a társulási megállapodást,
d) az 1–3. melléklet szerinti, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett

minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett – a 2. §-ban és 3. §-ban foglaltak
figyelembevételével kitöltött – adatlapokat,

e) a polgármester nyilatkozatát arról, hogy
ea) a 2. § (4) bekezdésében és a 3. § (7) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak,
eb) a 3. § (6) bekezdése szerinti közfoglalkoztatást a pályázó igénybe veszi-e,
ec) a fejlesztés az önkormányzatok, illetve társulásaik vagyonának gyarapodását eredményezi,
ed) a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti

rendeltetésének megfelelõen hasznosítja és nem idegeníti el,
ee) a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó

részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az
intézmény fenntartója,

f) kistérségi társulás esetében a társulási tanács határozatát arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéssel a társulás
valamennyi tagja egyetért,

g) a 3. § (2) bekezdése esetében a célonként kidolgozott részletes költségvetést.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti képviselõ-testületi, közgyûlési, társulási tanácsi határozatnak vagy polgármesteri

nyilatkozatnak a következõket kell tartalmaznia:
a) a pályázó megnevezését,
b) a képviselõ-testület, közgyûlés, társulási tanács határozatának számát,
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c) a tervezett fejlesztés
ca) pontos megnevezését,
cb) összköltségét,
cc) pénzügyi ütemezését,
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezését,

d) a saját forrás biztosításának módját, amely megfelel az 1. § 6. pontjában foglaltaknak.

4. Pályázati eljárás

5. § (1) E rendelet alapján a pályázó 2011. október 1-jéig nyújthat be pályázatot a Magyar Államkincstár területileg illetékes
szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). A beadási határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó az
informatikai rendszerben az igénylést 2011. október 1-jén éjfélig rögzítette, és azt legkésõbb 2011. október 3-án
postára adta. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(2) A pályázati adatlapokat az ebr42 információs rendszerbe (http://ebr42.otm.gov.hu) kell feltölteni, és az e rendszerbõl
kinyomtatott adatlapokat egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban kell benyújtani. A másolati példányt az
önkormányzat jegyzõje, kistérségi társulás esetében a társulás székhely települése önkormányzatának jegyzõje,
elkülönült munkaszervezet esetében a munkaszervezet vezetõje hitelesíti.

(3) Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok eredeti példányát – véleménye csatolásával – a pályázat benyújtását követõ
14 napon belül postai úton továbbítja a minisztérium részére.

(4) Amennyiben a minisztérium a pályázatok vizsgálata során további hiánypótlást tart szükségesnek, a pályázók a kért
dokumentumokat – külön felhívásra – kötelesek 8 napon belül megküldeni és másolatban az Igazgatóság részére is
továbbítani.

5. Bírálat eljárásrendjének szabályai

6. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatásról a miniszter a pályázatoknak vagy a hiánypótlásnak a minisztériumba érkezését követõ
90 napon belül – folyamatos elbírálás keretében – dönt.

(2) A miniszter a támogatási összegrõl a támogatási igény, a költségvetési törvényben és e rendeletben meghatározott
feltételek, valamint a rendelkezésre álló tárgyévi elõirányzat felhasználása függvényében dönt.

(3) A miniszter döntésérõl az elbírálást követõ 20 napon belül értesíti a pályázókat.
(4) A megítélt EU Önerõ Alap támogatás vissza nem térítendõ támogatás, amely a fejlesztés teljes idõtartamára

vonatkozóan kerül megállapításra.
(5) A támogatási döntést a minisztérium honlapján a döntést követõ 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni.

7. § Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha
a) nem fejlesztési célú uniós támogatáshoz igényli a szükséges saját forrás kiegészítését,
b) adósságrendezési eljárás alatt áll,
c) a támogatás alapját képezõ okiratban – kivéve a 2. § (5) bekezdése szerinti esetet – nem a pályázó a

kedvezményezett,
d) a támogatás alapját képezõ okiratban a pályázó mellett önkormányzati körön kívüli pályázó vagy szerzõdõ fél is

megjelenik, kivéve az önkormányzat tulajdoni hányadát érintõ beruházásra esõ saját forrás összege után,
e) az elnyert EU-támogatásra kiírt pályázathoz szükséges saját forrás finanszírozására vonatkozó elõírások azt nem

teszik lehetõvé,
f) a pályázatban foglalt adatok nem egyeznek meg a támogatás alapját képezõ okirat pénzügyi-mûszaki adataival,
g) a hiánypótlás, valamint a miniszter kérésére megtett kiegészítések, módosítások ellenére az igénylésben szereplõ

adatok, valamint a becsatolt dokumentumok hiányosak, hibásak,
h) hiánypótlási kötelezettségének határidõre nem tett eleget.

8. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatás meghatározása a támogatás alapját képezõ okiratban rögzített adatok és a pályázó
költségvetésében vállalt saját forrás összege alapján történik.

(2) Amennyiben a támogatás alapját képezõ okiratban nem forintban, hanem euróban jelennek meg a finanszírozáshoz
szükséges források és az átváltás árfolyamáról nem rendelkeznek a dokumentumok, akkor 277,0 Ft/euró átváltási
mértékkel történik a forint összegek meghatározása, és ez képezi a további számítások alapját.
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6. Támogatási szerzõdés megkötése, szerzõdéskötési feltételek

9. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásának feltételeit a miniszter és a pályázó – az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló kormányrendeletben foglaltak szerint – támogatási szerzõdésben rögzíti.

(2) Amennyiben a pályázó a 2. § (3) bekezdés szerint igényelte az EU Önerõ Alap támogatást, úgy arról az uniós támogatási 
szerzõdés megkötéséig ígérvényt kap.

(3) A támogatási szerzõdés miniszter által aláírt 4 példánya a pályázónak megküldésre kerül. A pályázó a támogatási
szerzõdés 3 eredeti, az arra jogosult aláírásával ellátott példányát legkésõbb a kézhezvételtõl számított 30 napon belül
visszaküldi.

10. § A támogatás folyósításának feltétele olyan támogatási szerzõdés megkötése, amely tartalmazza:
a) a pályázó által megvalósítandó fejlesztésnek az uniós támogatási szerzõdés szerinti pontos megnevezését és

azonosító adatait,
b) az EU Önerõ Alap támogatás százalékos mértékét, összegét és éves ütemezését,
c) az EU Önerõ Alap támogatás folyósításának feltételét,
d) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásának feltételeit,
e) a pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetében irányadó, a 12. § szerinti

jogkövetkezményeket.

7. A támogatás folyósítása

11. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatást a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint, teljesítményarányosan, a miniszter
utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja a pályázó költségvetési elszámolási számlájára.

(2) Az EU Önerõ Alap támogatás folyósítása:
a) az uniós támogatási szerzõdésben foglalt kifizetési ütemezéshez igazodik. Ennek végrehajtása érdekében az

illetékes Közremûködõ Szervezet az uniós támogatás kifizetését követõ 8 napon belül a kifizetéshez szükséges
„Igazoló Adatlap”-ot megküldi a minisztérium részére;

b) évenkénti összege nem haladhatja meg az EU Önerõ Alap támogatási szerzõdésben meghatározott évenkénti
üteme(ke)t, kivéve, ha a fejlesztés megvalósítása során
ba) elõzõ évi maradvány felhasználása történik, vagy
bb) az uniós támogatási szerzõdés módosításával az uniós támogatás évek közötti átütemezésére kerül sor.

(3) Amennyiben év közben a rendelkezésre álló tárgyévi elõirányzat a (2) bekezdés szerinti kifizetésekhez nem nyújt
fedezetet, akkor az EU Önerõ Alap támogatás folyósítása eltérhet az uniós támogatási szerzõdésben foglalt kifizetési
ütemezéstõl.

8. Jogtalan felhasználás

12. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatás – az államháztartásról szóló törvényben rögzítetteken kívül – jogtalan felhasználásának
minõsül, ha a pályázó (illetve költségvetési szerve) elveszti az uniós támogatásra való jogosultságát.

(2) Amennyiben a támogatás alapját képezõ okirat bármely pontjának megsértése miatt a pályázónak az uniós
támogatást vissza kell fizetnie, az EU Önerõ Alap támogatás arányos részérõl is köteles lemondani és a támogatást vagy 
annak egy részét a központi költségvetésbe vissza kell fizetnie.

(3) Ha a pályázó az 1. § 6. pontjára figyelemmel a fejlesztés összköltségének növekedése nélkül lakossági hozzájárulásból,
átvett pénzeszközbõl, fejlesztési célú költségvetési támogatásból vagy támogatásértékû bevételként az adott
fejlesztésre felhasználható további fejlesztési forrásokhoz jut, a pályázó köteles az EU Önerõ Alap támogatást
– e további fejlesztési forrás erejéig – részben vagy egészben visszafizetni.

(4) Amennyiben a 8. § (1) bekezdés szerinti támogatás alapját képezõ okirat, költségvetés alapján vállalt kötelezettség
megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy az EU Önerõ Alap támogatási szerzõdésben a szerzõdést
érintõ adatok és körülmények változnak, a pályázó haladéktalanul köteles e tényt írásban a miniszternek bejelenteni.
A bejelentés alapján az EU Önerõ Alap támogatási szerzõdést az új körülményeknek megfelelõen módosítani kell.
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9. Ellenõrzés, monitoring

13. § A pályázó köteles
a) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználását – számlákkal és az egyéb szükséges dokumentumokkal alátámasztva

– elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, valamint

b) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás
keretében és annak rendje szerint elszámolni.

10. Átmeneti és záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
(2) Az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése

2010. évi támogatásának rendjérõl szóló 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 2011. december 31-én
hatályát veszti.

(3) A minisztériumba az R. alapján 2010. évben beérkezett, de el nem bírált EU Önerõ Alap pályázatok esetében a döntés
az EU Önerõ Alap támogatás terhére történik, a támogatási igények elbírálása esetében az R. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelethez

Adatlap EU Önerõ Alap igényléséhez

I. Pályázó adatai:
1. Önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás/neve:
2. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás) neve:
3. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás elérhetõsége:
  Fax:
 Tel.:
 e-mail:
4. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás adószáma:
5. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi Társulás törzsszáma:
6. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) neve:
7. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) telefonszáma:
8. Az EU Önerõ Alap igénylést elõkészítõ személy(ek) e-mail címe:

II. A támogatandó feladat megjelölése:
1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése:
2. Az uniós támogatási szerzõdés megkötésére jogosult szervezet megnevezése:
3. Az uniós támogatási szerzõdés/nyertes pályázat azonosítója:
4. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerzõdésben/nyertes pályázatban megjelölt megnevezése:
5. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt mûszaki tartalomnak megfelelõen!):

III. Közfoglalkoztatásra vonatkozó adatok:
1. A fejlesztés során igénybe vett közfoglalkoztatottak száma:
2. A közfoglalkoztatás idõtartama:
3. Közfoglalkoztató: önkormányzat/vállalkozó
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IV. Nyilatkozat:
Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott
adatokat a 18/C. § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A. § (5)–(8) bekezdésében, valamint a 18/C. §
(12)–(13) bekezdésében foglaltak szerint felhasználják.

Kelt: ......................., 20... év ..................... hó ........... nap

.......................................................................................................
az önkormányzatot/Társulást képviselõ aláírása

Az I. 2. pont szerinti társulásnak (valamennyi tagot feltüntetve) a 2. mellékletet is kell töltenie!

2. melléklet a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelethez

A Pályázó Társulás adatai

Sor-
szám

KSH
kód

Önkormányzat neve
Az önkormányzatra jutó

összes saját forrás (forint)

EU Önerõ Alap támogatás
maximális mértéke a 3. §-ban

foglaltak szerint (%-ban)

Önkormányzatra jutó
maximális EU Önerõ Alap

támogatás (forint)

 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 6.     
 8.     
 9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     

Saját forrás mindösszesen:
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3. melléklet a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelethez

A Pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai

Pályázó neve:
EU Önerõ Alap támogatás maximális mértéke a 3. §-ban foglaltak szerinti számítás alapján (%-ban)

A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):

Források megnevezése  2011. év  2012. év  2013. év  2014. év  2015. év
 Összesen:

(forint)

1. EU Alapokból igényelt forrás összege      
2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás keretében
biztosított összeg
3. A Pályázó összes saját forrása (3.1.+3.2.)      
3.1. A Pályázó által költségvetésének terhére      
Vállalt saját forrás összege      
3.2. Hitel      
4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3.)      
4.1. Közfoglalkoztatáshoz a Munkaerõpiaci Alapból
kapott támogatás
4.2. Lakossági hozzájárulás      
4.3. Egyéb magánforrás      
4.4. Egyéb szervezetek támogatása      
5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.)      
Az EU Önerõ Alapból igényelhetõ támogatás
maximális összege:

     

A Pályázó által igényelt EU Önerõ Alap támogatás
összege:

     

B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft):

Megnevezés Összeg

Pl.: a pályázó által az adott fejlesztés megvalósítása
során közvetlenül igénybe vett közfoglalkoztatás

Összesen:

C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B):
Nyilatkozat: Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (14) bekezdésében
meghatározott adatokat a 18/C. § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek a 13/A. § (5)–(8) bekezdésében, valamint
a 18/C. § (12)–(13) bekezdésében foglaltak szerint felhasználják.

Kelt: ......................., 20.... év ..................... hó ........... nap

....................................................................................................
az önkormányzatot/Társulást képviselõ aláírása
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 13/2011. (IV. 22.) KIM rendelete
a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történõ 
és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történõ megjelölésérõl szóló 
32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (2) bekezdésében és a 30. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. § A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történõ és a közjogi szervezetszabályozó eszköz
közzététele során történõ megjelölésérõl szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: Közlönyr.) a következõ
1/A. alcímmel egészül ki:

„1/A. Az alaptörvény és az alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések megjelölése 
a kihirdetés során
8/A. § Az alaptörvény és az alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések megjelölése annak kihirdetése során
– az alábbi sorrendben –
a) a címet, valamint sortöréssel elválasztva
b) zárójelben a kihirdetés
ba) évét arab számmal,
bb) hónapját betûvel kiírva és
bc) napját arab számmal
foglalja magában.”

2. § A Közlönyr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése
a) a Kormány esetén „A Kormány”,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén „A Magyar Nemzeti Bank elnökének”,
c) a miniszterelnök esetén „A miniszterelnök”,
d) miniszter esetén nagybetûs névelõt követõen a miniszter feladat- és hatáskörérõl rendelkezõ kormányrendeletben 
meghatározott, tárca nélküli miniszter esetében a feladatkörre is utaló megnevezése,
e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke esetén „A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének”,
f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke esetén „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének”,
g) a helyi önkormányzat képviselõ-testülete esetén a helyi önkormányzat megnevezését követõen a „képviselõ-testületének” 
szöveg vagy – közgyûlés esetén – a „közgyûlésének” szöveg.
(2) A jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítése
a) a Kormány esetén „Korm.”,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén „MNB”,
c) a miniszterelnök esetén „ME”,
d) miniszter esetén az egyes miniszterek feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletben meghatározott rövid
megjelölés,
e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke esetén „PSZÁF”,
f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke esetén „NMHH”.”

3. § A Közlönyr. 1. mellékletének 1. pont d) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A Magyar Közlöny fõsorozatának címrendje a következõ:)
„d) IV. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnökének rendeletei,”
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4. § (1) A jogszabályszerkesztésrõl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: R2.) 22. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) Az általános hivatkozásban
a) törvényre a „törvény” megjelöléssel,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletére az „a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete” megjelöléssel,
c) kormányrendeletre a „kormányrendelet” megjelöléssel,
d) miniszteri rendeletre a miniszter megjelölését követõen a „rendelete” megjelöléssel,
e) elõre meg nem határozható miniszterek rendeleteire a „miniszteri rendelet” megjelöléssel,
f) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendeletére az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
elnökének rendelete” megjelöléssel,
g) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére az „a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnökének rendelete” megjelöléssel,
h) önkormányzati rendeletre a megalkotó önkormányzat egyértelmû megjelölését követõen a „rendelete”
megjelöléssel,
i) elõre meg nem határozható önkormányzatok rendeleteire az „önkormányzati rendelet” megjelöléssel,
j) valamennyi jogszabályra a „jogszabály” megjelöléssel
kell hivatkozni.”

(2) Az R2. 55. § (4a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4a) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke rendeletének és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke rendeletének a tervezetében a feladatkört általánosan megjelölõ törvényi rendelkezésre kell hivatkozni.”

(3) Az R2. 75. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felhatalmazás jogosultjaként törvény tervezetében
a) a Magyar Nemzeti Bank elnökét,
b) a Kormányt,
c) a Kormány egy vagy több tagját önállóan vagy más miniszternek egyetértési jogot biztosítva,
d) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökét,
e) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét vagy
f) helyi önkormányzatot
lehet megjelölni.”

(4) Az R2. 123. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hatályon kívül helyezõ rendelkezések között a törvényre vonatkozó hatályon kívül helyezõ rendelkezések
megelõzik a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyezõ rendelkezéseket, amelyek
megelõzik a kormányrendeletre vonatkozó hatályon kívül helyezõ rendelkezéseket, amelyek megelõzik a Kormány
tagja rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyezõ rendelkezéseket, amelyek megelõzik a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete elnöke rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyezõ rendelkezéseket, amelyek megelõzik a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyezõ rendelkezéseket.”

(5) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(6) Az R2. 1. melléklet 7.1.2.2. pontjában, 7.1.2.2.1. pontjában és 7.5.1.2. pontjában a „vagy PSZÁF rendelet” szövegrész

helyébe a „, PSZÁF rendelet vagy NMHH rendelet” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 13/2011. (IV. 22.) KIM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklete a következõ 2.3.10. ponttal egészül ki:
„2.3.10. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke rendelete tervezetének a megjelölése

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének
.../... . (... . ... .) NMHH rendelete

{a rendelet címe}

                                                ”
2. Az R2. 1. melléklet 4.1.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.1.4. A kormányrendeletre, a Magyar Nemzeti Bank elnökének a rendeletére, a miniszterelnök rendeletére,
a miniszteri rendeletre, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendeletére vagy a Nemzeti Média
és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletére vonatkozó merev hivatkozás

{a jogszabály címére vonatkozó merev hivatkozás} {a jogszabály száma}/{a jogszabály kihirdetése évének a száma}.
({a jogszabály kihirdetése hónapjának a száma}. {a jogszabály kihirdetése napjának a száma}.) [Korm. (VAGY) MNB
(VAGY) ME (VAGY) {a miniszteri rendelet megalkotójának a rövid megjelölése} (VAGY) PSZÁF (VAGY) NMHH]
rendelet

                                                ”
3. Az R2. 1. melléklet 8.1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8.1.1. A felhatalmazás jogosultjának a megjelölése egyes számú felhatalmazó rendelkezésben

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
(VAGY)

a Kormány
(VAGY)

a miniszterelnök
(VAGY)

[a (VAGY) az] {a Kormány egy vagy több tagjának megjelölése a rövidítése szerinti ábécésorrendben}
(VAGY)

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
(VAGY)

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
(VAGY)

{helyi önkormányzat megnevezése}
(VAGY)

a helyi önkormányzat képviselõ-testülete

                                                ”
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 14/2011. (IV. 22.) KIM rendelete
a Nemzeti Civil Alapprogram tanácsi és kollégiumi tagjai költségtérítése elszámolásának
szabályairól

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés
i) pont szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában
a) testület: a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 4. §-a szerinti Tanács, valamint 5. §-a szerinti

Kollégium;
b) kezelõ szerv: a Nemzeti Civil Alapprogram – a Kormány által külön jogszabályban kijelölt – kezelõ szerve.

2. § (1) A testület tagja elsõ alkalommal az 1. melléklet szerinti adatlapon nyilatkozik a költségtérítés igénybevételérõl.
(2) A testület tagja a testület mûködésében és munkájában való részvételével, a testület döntéshozatalában való

személyes közremûködésével kapcsolatosan felmerült igazolt költségeit, különös tekintettel az utazási és
kommunikációs költségeit számolhatja el.

(3) Amennyiben a testület tagja úgy nyilatkozik, hogy a költségtérítést igénybe kívánja venni, tárgyhavi költségeit igazoló, 
eredeti bizonylatait és dokumentumait (a továbbiakban: bizonylat) a tárgyhót követõ hónap 20. napjáig kell a kezelõ
szerv részére benyújtania. A határidõ elmulasztása jogvesztõ hatályú.

(4) A kezelõ szerv a testület tagja által benyújtott bizonylat(ok) megvizsgálását követõen, azok beérkezését követõ hónap
10. napjáig – elsõ alkalommal a tárgyév elsõ negyedévét követõ hónap 10. napjáig – utalja át a költségtérítés összegét.

(5) Év közbeni megbízás esetén a tag a megbízás hónapjában a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény
6. § (3) bekezdés szerinti költségtérítés idõarányos részére jogosult.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Nemzeti Civil Alapprogram tanácsi és kollégiumi tagjainak

díjazásáról szóló 12/2009. (V. 28.) SZMM rendelet.

4. § (1) A testület tagja a költségtérítés igénybe vételérõl elsõ alkalommal e rendelet hatályba lépését követõ 15 napon belül
nyilatkozik.

(2) Az e rendelet hatályba lépését követõ elsõ kifizetést a kezelõ szerv a 2. § (3) bekezdése szerinti bizonylat(ok)
megvizsgálását követõen, a tárgyév elsõ negyedévét követõ hónap 10. napjáig utalja át.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 14/2011. (IV. 22.) KIM rendelethez

Nyilatkozat
a költségtérítés érvényesítésérõl

A nyilatkozatot adó testületi tag
  neve:  ..................................................................................................................................................................................................................
  testületének megnevezése: .......................................................................................................................................................................
  adóazonosító jele: .........................................................................................................................................................................................

A költségtérítést .................................. évben

igénybe kívánom venni*
nem kívánom igénybe venni*

Kelt: .......................................................

..........................................................................
magánszemély aláírása

*A megfelelõ rész aláhúzandó

1. Tanú 2. Tanú
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

A testületi tag magánszemély nyilatkozatának tartalmát tudomásul vettem.
A magánszemély költségtérítését a nyilatkozat figyelembevételével állapítom meg.

Kelt: ......................................................

                              ............................................................
                                 cégszerû aláírás
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A vidékfejlesztési miniszter 29/2011. (IV. 22.) VM rendelete
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § (1) Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § g) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„g) gyommentes állapot: gyommentes állapotúnak kell tekinteni azt a hasznosított területet, amelyen különbözõ
– kémiai, fizikai, biológiai – gyomszabályozási módszerek alkalmazásával olyan mértékben megakadályozták a
gyomnövények, beleértve a 4. számú mellékletben meghatározott veszélyes gyomnövények kelését, a szaporító
képletek kialakulását, hogy a kultúrnövény, illetve gyep fejlõdése nem kerül veszélybe a gyomnövények által kiváltott
gyökérversengés és árnyékolás következtében;”

(2) Az R. 2. § n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„n) gémeskút: olyan kút, amelybõl a talajvíz kiemelését a kétkarú emelõ elvén mûködõ, a föld felszíne felett található
szerkezet szolgálja, és a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzítésre került;”

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e rendelet szerinti elõírásokat az alábbi támogatások igénybevétele esetén kell alkalmazni:
a) az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott egységes területalapú
támogatás, valamint a szõlõültetvény szerkezet átalakításának és átállásának, és a szõlõültetvény kivágásának
támogatása, 
b) az EMVA-ból finanszírozott
ba) kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés,
bb) Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés,
bc) agrár-környezetgazdálkodási támogatás,
bd) mezõgazdasági földterületek elsõ erdõsítésének támogatása,
be) erdõ-környezetvédelmi kifizetések, és
c) minden egyéb támogatás, amelyekre vonatkozóan az adott támogatás részletes feltételeit meghatározó jogszabály
az e rendelet szerinti elõírások alkalmazását írja elõ.”

3. § (1) Az R. 5. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az 1. számú melléklet 3. pontjában foglalt elõírások vonatkozásában)
 „c) annak b) és c) alpontjában szereplõ elõírás az ott felsorolt kultúrák önmaguk után történõ termesztésére értendõ.”

(2) Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A tájképi elemet tartalmazó területen azok védelme érdekében az 1. számú melléklet 4–9. pontjaiban foglalt
elõírásokat kell betartani. A gémeskutak megõrzési kötelezettsége vonatkozásában a 2010. évi, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által felmért állapot számít kiindulási alapnak.”
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4. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A helyszíni ellenõrzés során az ellenõr az adott táblára vonatkozó meg nem felelés mértékére, súlyosságára,
valamint tartósságára vonatkozó megállapításait a 2. számú mellékletben meghatározott tényállások alapján
határozza meg. Ezen táblára vonatkoztatott megállapítások elõírás szintû összegzését és kiértékelését a 3. számú
mellékletben foglaltak alapján kell megtenni. A kiértékelt meg nem felelések alapján történõ szankciószámítást a
kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával
kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben meghatározottak szerint kell elvégezni.”

(2) Az R. 6. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezés megsértése miatt az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indít, tájékoztatja az MVH-t, amely alapján az
MVH az 1. számú melléklet 7. pontjában foglalt elõírás meg nem felelésének megállapítása és a földhasználó
azonosítása érdekében eljárást kezdeményez.”

5. § Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Ez a rendelet
1. a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2003. szeptember 29-i 73/2009/EK tanácsi
rendeletnek,
2. a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,
valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban
meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek,
3. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek,
4. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i
1974/2006/EK bizottsági rendeletnek,
5. a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó 
egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007 EK tanácsi
rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

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

7. § Az R. 5. § (3) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet”, az 5. § (4) bekezdésében
az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet”, az 5. § (8) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész
helyébe az „1. számú melléklet” szöveg lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 29/2011. (IV. 22.) VM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Vetésváltásra vonatkozó elõírások:
a) Önmaguk után ugyanazon a területen nem termeszthetõ növények: burgonya, napraforgó, káposztarepce,
szójabab, cukorrépa, olajtök, dinnye;
b) Egymás után két évig termeszthetõ: rozs, búza, tritikálé, árpa, zab, cirokfélék;
c) Egymás után legfeljebb három évig termeszthetõ: dohány és a kukorica;
d) Egymás után legfeljebb négy évig termeszthetõ: vetõmag termesztés céljából hibridkukorica;
e) Minden egyéb növény több évig termeszthetõ önmaga után.”

2. Az R. 1. számú melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. A Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megõrzése kötelezõ. Kunhalom
területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történõ elõkészítõ beavatkozások kivételével bárminemû
mezõgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a földmû bolygatása.”

2. melléklet a 29/2011. (IV. 22.) VM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

Elõírás Mérték Súlyosság Tartósság

4. Vetésváltásra vonatkozó
elõírások:
a) Önmaguk után
ugyanazon a területen
nem termeszthetõ
növények: burgonya,
napraforgó,
káposztarepce, szójabab,
cukorrépa, olajtök,
dinnye; 
b) Egymás után két évig
termeszthetõ: rozs, búza,
tritikálé, árpa, zab,
cirokfélék;
c) Egymás után legfeljebb 
három évig termeszthetõ: 
dohány és a kukorica; 
d) Egymás után legfeljebb 
négy évig termeszthetõ:
vetõmag termesztés
céljából hibridkukorica; 
e) Minden egyéb növény
több évig termeszthetõ
önmaga után 

Kismértékû 
(gazdaságon belüli):  
A meg nem felelés hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik.
Nagymértékû 
(gazdaságon átnyúló): 
A meg nem felelés hatása
a szomszédos
földterületekre is átterjed
(a monokultúra miatt
kialakuló kórokozók
illetve, károsító elemek
fertõzik a szomszédos
gazdaságot).

Enyhe: Nincs látható
következménye a meg
nem felelésnek. 
Súlyos: Látható
következménye van
(károkozás) a meg nem
felelésnek, a
megszokotton túli
védekezés szükséges.

Helyrehozható: 
A megengedett ideig
tartó monokultúrás
termesztést követõ elsõ
évben kerül azonosításra
a meg nem felelés
Maradandó: 
Bizonyítható, hogy a
megengedett ideig tartó
monokultúrás
termesztést követõen
második évben is fennáll
a meg nem felelés.

                                                ”
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2. Az R. 2. számú melléklet 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

Elõírás Mérték Súlyosság Tartósság

8.  A mezõgazdasági
területeket
gyommentesen kell
tartani.

 Kismértékû 
(gazdaságon belüli): 
A meg nem felelés és
hatása a
kedvezményezett
földterületére
korlátozódik.
 Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló): 
A meg nem felelés és
hatása a szomszédos
földterületekre is átterjed.

 Enyhe: A gyomosnak
minõsített tábla szaporító 
képlettel rendelkezõ
veszélyes gyomokat nem
tartalmaz. 
Súlyos: A gyomosnak
minõsített tábla szaporító 
képlettel rendelkezõ
veszélyes gyomokat
tartalmaz.

 Helyrehozható: 
A gyomirtás
eredményesen
elvégezhetõ a szokásos
eszközök használatával.
Maradandó: 
Az eredményes gyomirtás 
nem végezhetõ el az
alapkultúra károsodása
nélkül.

                                                ”

3. Az R. 2. számú melléklet 10–11. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

Elõírás Mérték Súlyosság Tartósság

10. A Mezõgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszerben
rögzített tájképi elemek
megõrzése kötelezõ.
Kunhalom területén gyep
felszínborítás
helyreállítása érdekében
történõ elõkészítõ
beavatkozások kivételével 
bárminemû
mezõgazdasági
talajmunka végzése tilos.
Kunhalom területén
végzett fakivágás során
tilos a földmû bolygatása.

 Kismértékû 
(gazdaságon belüli): 
A meg nem felelés hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik.
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló): 
A meg nem felelés hatása
a szomszédos
földterületre is átterjed
(gémeskút esetében nem
megállapítható).

 Enyhe: A gémeskút
megrongálódott vagy
sérült, vagy a kunhalom
kedvezményezett által
hasznosított területének
legfeljebb 20%-a
megrongálódott vagy
sérült. 
Súlyos: A gémeskutat
megszüntették a vizsgált
területen, vagy a
kunhalom
kedvezményezett által
hasznosított területének
több mint 20%-a
megrongálódott vagy
sérült.

 Helyrehozható: 
A gémeskút sérült részei
ésszerû eszközök
alkalmazásával
helyrehozhatók (kisebb
sérülések esetén), a
kunhalom a talajmunka
következtében
károsodott, de a
regenerálódásra alkalmas
növényi részek még
megmaradtak. A
bekövetkezett károsodás
nem teszi lehetetlenné a
gyep felszínborítás,
természetes növényzet
önmagától történõ
regenerálódását. 
Maradandó: A sérült vagy
megrongált gémeskutak
helyre-, vagy visszaállítása 
ésszerû eszközök
alkalmazásával nem
oldható meg (jelentõs
sérülés vagy rongálás
megszüntetése esetén),
vagy a kunhalom az
elvégzett talajmunka
következtében úgy
károsodott, hogy a
területen a gyepfelszín
helyreállására alkalmas
növényi részek nem
találhatók. A gyep
felszínborítást,
természetes növényzetet
csak mesterséges
beavatkozással lehet
helyreállítani. 
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Elõírás Mérték Súlyosság Tartósság

 11.  Öntözési célú
vízhasználat csak
érvényes vízjogi
üzemeltetési engedély
esetén lehetséges.

 Kismértékû 
(gazdaságon belüli): 
A meg nem felelés hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik. 
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló):
Nem megállapítható.

Enyhe: A vizsgált területre 
vonatkozóan
rendelkezésre áll a vízjogi
üzemeltetési engedély,
de nem az abban foglalt
kultúra kerül öntözésre. 
Súlyos A vizsgált területre 
vonatkozólag nem áll
rendelkezésre vízjogi
üzemeltetési engedély,
vagy a vízügyi hatóság a
vízjogi üzemeltetési
engedély
szüneteltetésérõl jogerõs
döntést hozott, vagy a
vízjogi üzemeltetési
engedély lejárt.

 Helyrehozható: 
Az öntözési célú
vízhasználathoz
szükséges vízjogi
üzemeltetési engedély
beszerezhetõ. 
Maradandó: 
Nem megállapítható.

                                                ”
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VI. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság 34/2011. (IV. 22.) AB végzése

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló
kezdeményezés aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának, illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítésével kapcsolatban
hozott határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következõ

végzést:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 485/2009. (XII. 11.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást
érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 485/2009. (XII. 11.) OVB határozatával (a továbbiakban: OVBh.)
megtagadta annak az országos népszavazási kezdeményezésére irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának a
hitelesítését, amelyen a következõ kérdés szerepelt: „[e]gyet ért-e Ön azzal, hogy a nyugdíjemeléseknél minden
nyugdíjas nyugdíját – nyugdíjának összegétõl függetlenül – egységesen, egyenlõ (azonos) összegben emeljék?”
Az OVB határozata indokolásában utalt arra, hogy a 26/2009. (I. 30.) OVB határozatával hitelesítette a fenti kérdést
megfogalmazó aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát, amely ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság – mivel a
kifogást kérdéssel szemben támasztott jogalkotói egyértelmûség követelményének hiánya miatt megalapozottnak
találta – 92/2009. (X. 8.) AB határozatával az OVB 26/2009. (I. 30.) OVB határozatát megsemmisítette, és az OVB-t új
eljárásra utasította (ABH 2009, 846.). Az OVB ezen új eljárás keretében – megtagadva az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését – hozta meg a kifogásolt OVBh.-t.
A hitelesítési eljárás kezdeményezõje – törvényes határidõn belül – kifogást nyújtott be az OVBh. ellen, amelyben azt
sérelmezte, hogy a „százalékos nyugdíjemelés” hátrányosan érinti a kisnyugdíjasokat, akiknek ezáltal folyamatosan
nõnek a terheik. Álláspontja szerint az „illetékesek (…) lábbal tiporják az erkölcsöt, az emberi méltóságot és az
egyetemes emberi jogok alapelveit”. A kifogást tevõ azonban nem fogalmazta meg, miért tartja az OVBh.-t
jogszabálysértõnek, valamint nem jelölt meg azzal kapcsolatban konkrét jogsértést.

2. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontja alapján a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû. Az
Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív 
és a rajta szereplõ kérdés hitelesítésérõl való döntés során az OVB az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
megfelelõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát e
hatáskörében eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el [25/1999. (VII. 7.)
AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].
Az Abtv. 22. § (2) bekezdése alapján az indítványnak meg kell jelölnie az indítvány alapjául szolgáló okot. A Ve. 77. §
(2) bekezdésének a) és b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését és annak
bizonyítékait. A Ve. 77. § (5) bekezdése alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, vagy
nem tartalmazza a 77. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltakat. [85/2008 (VI. 13.) AB végzés, ABH 2008, 1553,
1554.; 113/2010. (VI. 23.) AB végzés, ABK 2010. június, 748.; 153/2010. (VII. 14.) AB végzés, ABK 2010. július–augusztus,
921.] Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogás nem bírálható el érdemben, mert a fent említett törvényi
feltételeknek nem felel meg.
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A fentiek alapján az Alkotmánybíróság a tartalmi feltételeknek nem megfelelõ kifogást az Abtv. 22. § (2) bekezdésében
és a Ve. 77. § (5) bekezdésében foglaltak alapján érdemi vizsgálat nélkül visszautasította. A kifogás érdemi vizsgálat
nélküli visszautasítása következtében az OVBh. változatlanul hatályban marad.

Az Alkotmánybíróság a végzés közzétételét az OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel
rendelte el.

Budapest, 2011. április 18.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1442/H/2009.
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1103/2011. (IV. 22.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 1. számú melléklet 8. sorában a „684” szövegrész helyébe a „686” szöveg, valamint 10. sorában a
„6054” szövegrész helyébe a „6056” szöveg lép.

2. A Korm. határozat 2. számú melléklet 6.4. sorában a „112” szövegrész helyébe a „126” szöveg, valamint 11. sorában a
„61156” szövegrész helyébe a „61170” szöveg lép.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1104/2011. (IV. 22.) Korm. határozata
Összefogás az Államadósság Ellen Alaphoz kapcsolódó törvényalkotási feladatokról

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Összefogás az Államadósság Ellen Alap megfelelõ mûködéséhez,
a személyi jövedelemadó 1%-ának az Alap számára történõ felajánlhatóságához és az adományokhoz kapcsolódó adókedvezmény
adásához szükséges törvénymódosítások megvalósítása érdekében készítsen elõ és nyújtson be elõterjesztést következõ
törvények módosítását tartalmazó törvényjavaslatról:

a) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ 
egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény,

b) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
c) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi

CXXVI. törvény,
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl

1. A Kormány
a) e határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2011. évi feladattervét;
b) felhívja a honvédelemért felelõs minisztert, hogy a védelmi felkészítés 2011. évi feladatainak végrehajtásáról és a

„honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai”, a „Honvédelmi Tanács és a
Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítása”, illetve a „K–600 hírrendszer mûködtetésére” jogcímeken
biztosított elõirányzatok felhasználásáról, továbbá a védelmi felkészítés 2012. évre javasolt feladattervérõl
– a minisztériumok és a honvédelemben közremûködõ szervek, valamint a fõvárosi-, megyei védelmi bizottságok
bevonásával – készítsen elõterjesztést;
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

érintett miniszterek
fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2012. február 28.
c) felhívja a honvédelemért felelõs minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás kormányzati, szakmai feladatait ellátó

szervezet útján – kísérje figyelemmel a feladattervben foglaltak végrehajtását és szükség esetén tegyen javaslatot
a teljesítést segítõ intézkedésekre;
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter
Határidõ: folyamatosan

d) egyetért azzal, hogy a védelmi felkészítés 2011. évi feladatainak végrehajtásához – a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvényben a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, Egyéb
költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím, Védelmi felkészítés elõirányzatai jogcímcsoport, a
„Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai” jogcímen biztosított 497 millió
forint, valamint a „Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítása” jogcímen
rendelkezésre álló 1045 millió forint, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében a „K–600 hírrendszer
mûködtetésére” elõirányzott 55 millió forint e határozat 2. melléklete szerint kerüljön felhasználásra, az
átcsoportosítás pedig a 3. melléklete szerint kerüljön végrehajtásra;

e) felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvényben a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetében a „Honvédelmi-,
katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai” jogcímen, valamint a „Honvédelmi Tanács és a
Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítása” jogcímen biztosított elõirányzatok átcsoportosítását
e határozat 2. melléklete szerint rendezze;
Felelõs: államháztartásért felelõs miniszter

közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter
honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Határidõ: folyamatosan
f) felhívja a honvédelemért felelõs minisztert, hogy a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal útján

fa) koordinálja a honvédelmi-, és a gazdasági felkészülés, illetve a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális
mûködési feltételeinek biztosítását, valamint meghatározza a K–600/KTIR Hírközlési és Informatikai
Rendszer mûködtetésével kapcsolatos alkalmazási követelményeket,

fb) végezze el a honvédelmi felkészítés és az országmozgósítás érdekében végzett kiemelkedõ munka
elismerésérõl szóló 25/1992. (XI. 10.) PM rendelet szerinti feladatokra vonatkozó elõirányzat elosztását,
átutalásának ütemezését és felhasználásának ellenõrzését;

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter
Határidõ: folyamatosan

g) felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, a legfõbb ügyészt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap vezérigazgatóját, hogy szakterületüket érintõen a hatáskörrel 
rendelkezõ minisztériumokkal együttmûködve mûködjenek közre a védelmi felkészítés és a válságkezelés
feladatainak végrehajtásában; 
Határidõ: folyamatosan
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h)  felhívja az államháztartásért felelõs minisztert, hogy a 2012. évi költségvetés összeállításakor a védelmi felkészítés 
feladatkörében gondoskodjon
ha) a honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai,
hb) a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételei (beleértve a védelmi igazgatás

infokommunikációs rendszere mûködtetésének) 
biztosításához szükséges költségvetési elõirányzatok tervezésérõl;
Felelõs: államháztartásért felelõs miniszter
Határidõ: 2011. november 30.

i) felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap vezérigazgatóját, valamint a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság vezetõjét, hogy ezen határozat 1. melléklet 2. pont c) és d) alpontjában meghatározott
feladatban az érintettekkel együttmûködjön.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl szóló 1055/2010. (III. 5.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozathoz

A védelmi felkészítés 2011. évi feladatterve

1. A NATO Válságreagálási Rendszerével összefüggõ feladatok 
a) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 50. § (1) bekezdés j) pontja, valamint

207. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormány részére be kell nyújtani a NATO Válságreagálási Rendszerének
nemzeti alkalmazásáról szóló kormány-elõterjesztést;
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

rendészetért felelõs miniszter
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter
polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter
külpolitikáért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
egészségügyért felelõs miniszter
agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter
energiapolitikáért felelõs miniszter
gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter
kultúráért felelõs miniszter
közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
vízgazdálkodásért felelõs miniszter
a védelemben közremûködõ szervek vezetõi
fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2011. október 30.
b) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése alapján végre kell hajtani a NATO Válságreagálási
Kézikönyvvel összhangban álló nemzeti intézkedések tervezeteinek éves aktualizálását és az abban foglalt
feladatok pontosítását.
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

rendészetért felelõs miniszter
külpolitikáért felelõs miniszter
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter
polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 42. szám 10639



egészségügyért felelõs miniszter
energiapolitikáért felelõs miniszter
gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter
agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter
vízgazdálkodásért felelõs miniszter
a védelemben közremûködõ szervek vezetõi
fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: folyamatosan
2. A civil-katonai együttmûködéssel összefüggõ feladatok

a) az „átfogó megközelítés” koncepció alapján ki kell dolgozni a civil és katonai képességek együttes, koordinált
alkalmazásáról szóló koncepciót;
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
rendészetért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
külpolitikáért felelõs miniszter
polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter
energiapolitikáért felelõs miniszter
agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter
egészségügyért felelõs miniszter
gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter
kultúráért felelõs miniszter
közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
egészségügyért felelõs miniszter
a védelemben közremûködõ szervek vezetõi
fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2011. november 30.
b) ki kell dolgozni a nemzeti Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés keretén belül megvalósuló „civil-katonai tervezés”,

valamint a polgári hatóságoknak a Magyar Honvédség (kimenekítési, õrzésvédelmi, mûszaki, egészségügyi, ABV,
logisztikai) képességeivel történõ támogatásáról szóló elgondolást;
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
egészségügyért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. szeptember 30.
c) felül kell vizsgálni a központi tömegtájékoztatási szervek és a sajtó minõsített idõszaki mûködésérõl készült

szabályozást a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
rendelkezéseivel összhangban;
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
d) végre kell hajtani a közszolgálati média kommunikációs eszközparkjának fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. december 31.
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3. Ki kell dolgozni a honvédelmi igazgatás rendszerének átalakításáról, korszerûsítésrõl szóló koncepciót.
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

miniszterek
fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2011. november 30.
4. Elõ kell készíteni a rendkívüli intézkedések rendszerének módosításáról szóló koncepciót.

Felelõs: kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
honvédelemért felelõs miniszter
rendészetért felelõs miniszter
külpolitikáért felelõs miniszter
polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
egészségügyért felelõs miniszter
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter
gazdaságpolitikáért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. november 30.
5. Ki kell dolgozni a nemzetközi válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló

kormány-elõterjesztést.
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
rendészetért felelõs miniszter
külpolitikáért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. október 31.
6. Folytatni kell a védelmi igazgatás rendszerében vezetõi feladatot ellátók felkészítését.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
rendészetért felelõs miniszter
gazdaságpolitikáért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. december 15.
7. Az Állami Egészségügyi Tartalékban lévõ Mobil Orvosi Segélyhely telepítési és együttmûködési közös gyakorlatát kell

végrehajtani a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálatának közremûködésével.
Felelõs: egészségügyért felelõs miniszter

honvédelemért felelõs miniszter
Határidõ: 2011. szeptember 30.

8. Nemzetközi válságkezelési gyakorlatokkal összefüggõ feladatok
a) készüljön kormány-elõterjesztés és levezetési terv a NATO 2011. évi válságkezelési gyakorlata (CMX 11) nemzeti

feladatainak végrehajtására;
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
külpolitikáért felelõs miniszter
rendészetért felelõs miniszter
a közremûködõ szervek vezetõi

Határidõ: 2011. október 1.
b) biztosítani kell a minisztériumok, központi hivatalok, valamint a honvédelemben közremûködõ szervek

részvételét a NATO következõ évi válságkezelési gyakorlata nemzeti feladatainak végrehajtásában;
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

az a) pontban meghatározott kormány-elõterjesztésben megjelölt miniszterek
külképviseletek

Határidõ: folyamatosan
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c) meg kell tervezni és végre kell hajtani az Európai Unió soron következõ válságkezelési gyakorlata (CME 11)
nemzeti feladatait.
Felelõs: külpolitikáért felelõs miniszter

honvédelemért felelõs miniszter
rendészetért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. november 30.
9. A nemzetgazdaságra háruló honvédelmi feladatok

a) véglegesíteni kell a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és biztonságos mûködése átfogó koncepcióját;
Felelõs: gazdaságpolitikáért felelõs miniszter

miniszterek
fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2011. június 30.
b) az a) pontban meghatározott átfogó koncepció elveinek megfelelõen ki kell dolgozni a gazdaságfelkészítési

tervezési módszertanát;
Felelõs: gazdaságpolitikáért felelõs miniszter

energiapolitikáért felelõs miniszter
honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. október 31.
c) ki kell dolgozni a gazdaságfelkészítés és mozgósítás feladatai végrehajtását szabályozó új kormányrendeletet;

Felelõs: gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
energiapolitikáért felelõs miniszter
honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
államháztartásért felelõs miniszter
fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2011. október 31.
d) felül kell vizsgálni a honvédelmi, illetve a nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekû kapacitásokról,

valamint a hadiipari kapacitások rögzítésérõl szóló szabályozást, szükség szerint módosító javaslatot kell
benyújtani a Kormány részére;
Felelõs: gazdaságpolitikáért felelõs miniszter

honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter
polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter
rendészetért felelõs miniszter
államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. április 30.
e) ki kell dolgozni a védelmi célú gazdasági tartalékolási stratégiáról szóló kormány-elõterjesztést;

Felelõs: gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
energiapolitikáért felelõs miniszter
agrárpolitikáért felelõs miniszter
honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
államháztartásért felelõs miniszter
környezetvédelemért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. július 31.
f) a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Állami Céltartalékot és a Gazdaságbiztonsági Tartalékot össze kell vonni a

jóváhagyott védelmi tartalékolási stratégia alapján.
Felelõs: állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelõs miniszter

állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
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államháztartásért felelõs miniszter
honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

Határidõ: a védelmi tartalékolási stratégia elfogadását követõen
10. Végre kell hajtani a megyei (fõvárosi) védelmi bizottságok kötelezõ tervrendszerének, valamint pénzügyi támogatási

rendszerének átfogó felülvizsgálatát.
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
államháztartásért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. december 15.
11. Folytatni kell a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételei biztosításához tartozó feladatokat, ezen

belül biztosítani kell a K–600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer kormányzati célú fejlesztési és mûködési
feltételeit.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter

Határidõ: folyamatosan
12. A minõsített adatok védelmével összefüggésben válsághelyzeti intézkedési tervet kell kidolgozni az iratok, adatok

biztonságos helyre történõ szállítása tárgyában.
Felelõs: minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter

miniszterek
Határidõ: 2011. november 30.

13. A Kritikus Infrastruktúra Védelem feladatkörében meg kell határozni a honvédelmi ágazati kritériumokat, be kell
azonosítani és ki kell jelölni a honvédelmi érdekbõl kritikus infrastruktúrákat, továbbá ki kell dolgozni a védelmükre
vonatkozó intézmény- és követelményrendszert.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter
közlekedésért felelõs miniszter
energiapolitikáért felelõs miniszter

Határidõ: 2011. szeptember 30.
14. Fel kell készülni a tartalékos rendszerrel összefüggõ védelmi igazgatási feladatok végrehajtására együttmûködve a

Magyar Honvédség katonai igazgatási szerveivel.
Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

megyei (fõvárosi) védelmi bizottságok elnökei
Határidõ: 2011. december 31.

15. Honvédelmi irányítási jogkörben felügyeleti ellenõrzést kell lefolytatni a Pest, Komárom-Esztergom, Veszprém Megyei 
Védelmi Bizottságoknál.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
kultúráért felelõs miniszter
az érintett megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2011. november 30.
16. A Kormány számára szóló jelentés összeállításához tájékoztatót kell küldeni a honvédelemért felelõs miniszter részére

a 2011. évi feladatterv végrehajtásáról, a jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról, továbbá javaslatokat kell
küldeni a védelmi felkészítés 2012. évi feladattervéhez – a védelmi felkészítés költségvetési igényei megjelölésével.

Felelõs: miniszterek
fõvárosi-, megyei védelmi bizottságok elnökei

Határidõ: 2011. december 15.
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2. melléklet az 1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozathoz

A honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira, a Honvédelmi Tanács és a
Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítására, valamint a K–600 hírrendszer (K–600/KTIR Hírközlési
és Informatikai Rendszer) mûködtetésére jóváhagyott, 2011. évi költségvetési törvényben szereplõ
elõirányzatok felosztása:1

I. A honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

Fsz. Feladat Kiemelt elõirányzat Költségvetési fejezet
Költségvetési

cím/alcím/jogcímcsoport
(megvalósító szervezet)

1. Fõvárosi-, megyei védelmi
bizottságok mûködési

támogatása

120 millió forint (ebbõl
intézményi kiadások 

27,3 millió forint, dologi
kiadások 52,7 millió forint,
személyi juttatás 31 millió

forint, munkaadókat
terhelõ járulék 
9 millió forint)

XIV. BM 1. cím, BM igazgatása

2. Területi- és helyi védelmi
igazgatás feladatainak

támogatása

40 millió forint dologi
kiadások (zárolva: 

80 millió forint)

XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei

és kiadásai

32. cím/1. alcímszám/
7. jogcímcsoportszám/

1. Honvédelmi-,
katasztrófavédelmi-

és gazdasági felkészülés
központi kiadásai

3. A védelmi igazgatás
központi szintû

feladatainak támogatása

0 millió forint dologi
kiadások (zárolva: 

65 millió forint)

XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei

és kiadásai

32. cím/1. alcímszám/
7. jogcímcsoport/
1. Honvédelmi-,

katasztrófavédelmi-
és gazdasági felkészülés

központi kiadásai
4. NFM védelmi igazgatási

feladatok támogatása
0 millió forint dologi
kiadások (zárolva: 

15 millió forint)

XVII. NFM 1. cím NFM igazgatása/
1. elõirányzatcsoportszám/

3. dologi kiadások
5. VM védelmi igazgatási

feladatok támogatása
3 millió forint dologi
kiadások (zárolva: 

21 millió forint)

XII. VM 1. cím, VM igazgatása/
1. elõirányzatszám/
3. dologi kiadások

6. Rögzített hadiipari
kapacitások fenntartása

8 millió forint dologi
kiadások(zárolva: 

17 millió forint)

XV. NGM 25. cím/30. alcím/
1. jogcímcsoport 
Az ágazat védelmi

felkészítésének állami
feladatai a honvédelmi

törvény alapján
7. Az Állami Egészségügyi

Tartalék korszerûsítése
8 millió forint intézményi

beruházási kiadások
(zárolva: 

17 millió forint)

XX. NEFMI 10. cím,
Gyógyító-megelõzõ ellátás 

országos szakintézetei
(Egészségügyi 

Készletgazdálkodási
Intézet)/

2. elõirányzatszám/
1. Intézményi beruházás

8. A 25/1992. (XI. 10.) PM
rendelet szerinti feladatok

0 millió forint
Személyi juttatás

(zárolva: 20 millió forint)

XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei

és kiadásai

32. cím/1. alcímszám/
7. jogcímcsoportszám/

1. Honvédelmi-,
katasztrófavédelmi-

és gazdasági felkészülés
központi kiadásai

9. HM VH védelmi igazgatási
feladatok támogatása

23 millió forint dologi
kiadás (zárolva: 
35 millió forint)

XIII. HM 1. cím/2. alcím
Egyéb HM szervezetek/

1. elõirányzatszám/
3. dologi kiadás

10644 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 42. szám



10. Az MTVA Divízió 
IV. MTV válsághelyzeti

kommunikációs
eszközparkjának

fejlesztése

5 millió forint dologi
kiadások (zárolva: 

10 millió  forint)

I. Országgyûlés 10. cím/
1. alcím Médiaszolgáltatás-

támogató
és Vagyonkezelõ Alap

költségei
11. Az MTI válsághelyzeti

kommunikációs
eszközparkjának

fejlesztése

0 millió forint dologi
kiadások (zárolva: 

10 millió forint)

I. Országgyûlés 10. cím/
1. alcím Médiaszolgáltatás-

támogató
és Vagyonkezelõ Alap

költségei

1 Az államháztartási egyensúly megõrzéséhez szükséges intézkedésekrõl szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat 7. pontja szerint a Kormány a védelmi
felkészítés elõirányzatból 0,5 milliárd forintot zárolt. A zárolt, valamint a zárolás után rendelkezésre álló összegek a táblázatban tételesen feltüntetésre
kerültek.

II. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítása

Fsz. Feladat Kiemelt elõirányzat Költségvetési fejezet
Költségvetési

cím/alcím/jogcímcsoport
(megvalósító szervezet)

1. A speciális objektumok
üzemeltetése

630 millió forint dologi
kiadások (zárolva: 

70 millió forint)

XIII. HM 1. cím/3. alcím
HM Fegyverzeti és
Hadbiztosi Hivatal

(A HM Védelmi Hivatal
alkalmazói követelményei

szerint)
2. A védelmi igazgatás

informatikai rendszerének
mûködtetése, fenntartása

175 millió forint dologi
kiadások

XVII. NFM 20. cím K-600 hírrendszer
(K-600/KTIR Hírközlési és
Informatikai Rendszer)

mûködtetése
(A HM Védelmi Hivatal

alkalmazói követelményei
szerint)

3. A védelmi igazgatás
informatikai rendszerének

fejlesztése

30 millió forint dologi
kiadások (zárolva: 
140 millió forint)

XVII. NFM 20. cím K-600 hírrendszer
(K-600/KTIR Hírközlési és
Informatikai Rendszer)

mûködtetése 
(A HM Védelmi Hivatal

alkalmazói követelményei
szerint)

III. A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer mûködtetése

Fsz. Feladat Kiemelt elõirányzat Költségvetési fejezet
Költségvetési

cím/alcím/jogcímcsoport
(megvalósító szervezet)

1. A K-600 hírrendszer
(K-600/KTIR Hírközlési és
Informatikai Rendszer)

mûködtetése, fenntartása

55 millió forint dologi
kiadások

XVII. NFM 20. cím 
K-600 hírrendszer

(K-600/KTIR Hírközlési és
Informatikai Rendszer)

mûködtetése 
(A HM Védelmi Hivatal

alkalmazói követelményei
szerint)
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3. melléklet az 1105/2011. (IV. 22.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 630,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

031194 20 K-600 hírrendszer mûködtetése 205,0

XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

32 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások

7 Védelmi felkészítés elõirányzatai

265778 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális
mûködési feltételeinek biztosítása

–835,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198280 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 630,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 835,0 835,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

I. Országgyûlés

10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

298091 1 Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap
költségei

5,0

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 3,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 23,0

XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 31,0

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

9,0

3 Dologi kiadások 53,0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

27,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

30 Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok

257256 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai
a honvédelmi törvény alapján

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 8,0

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

002972 10 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

8,0

XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

32 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások

7 Védelmi felkészítés elõirányzatai

265767 1 Honvédelmi-, katasztrófavédelmi-,
gazdasági felkészülés központi kiadásai

–167,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 3,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 23,0

XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 120,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

30 Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok

257256 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a
honvédelmi törvény alapján

8,0

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

002972 10 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei 8,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 167,0 167,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1106/2011. (IV. 22.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartaléknak  a Csernobil Alapba való befizetés
érdekében történõ felhasználásáról

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország a 2011–2015. években összesen 2 000 000 euró összeggel járuljon hozzá a

Csernobil Alaphoz, a hozzájárulás összegébõl 2011. évben 200 000 eurót kell teljesíteni;
2. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Magyar

Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 3. Rendkívüli
kormányzati intézkedések cím terhére 55 000 000 forint melléklet szerinti átcsoportosítását a 2011. évi hozzájárulás
megtételének biztosítására;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 2011. évi hozzájárulás biztosításáról a Csernobil Alap
EBRD Chernobil Shelter Found megnevezésû és 480-9437557-47 számú számlája javára 200 000 euró összegben;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal 
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4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a hozzájárulás biztosításával összefüggésben fel nem
használt támogatás összegének az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 26. § (4) bekezdése szerinti
befizetésérõl;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: hozzájárulás biztosítását követõen azonnal

5. a további években esedékes hozzájárulásokról és azok forrásának a biztosításáról a késõbbiekben – a költségvetési
tervezés keretei között – hoz döntést.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: költségvetések tervezése során

  6. A határozat a közzétételét követõ napon lép hatálya.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1106/2011. (IV. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
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követ-
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évre

áthúzódó
hatása
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sítást
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jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –55,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejleztési kezelésû elõirányzatok

280845 10 Állami többletfeladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
kiadások

55,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
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cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás
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Módosítás
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áthúzódó
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A módo-
sítást
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jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ (A nem kívánt törlendõ!)
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Kiemelt elõirányzat neve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejleztési kezelésû elõirányzatok

280845 10 Állami többletfeladatok 55,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 55,0 55,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1107/2011. (IV. 22.) Korm. határozata
Magyarország Alkotmányának méltó megünneplése céljából tartandó Nemzeti Gálahangverseny
megrendezéséhez és egyéb kommunikációs feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosításáról

1. A Kormány
a) Magyarország Alkotmányának méltó megünneplése céljából az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló
2010. évi CLXIX. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 28. Közhasznú és gazdasági
társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása alcím, 2. Közhasznú és gazdasági társaságok
által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, valamint a X. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezet 15. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím, 7. Nemzeti és kiemelt
ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása jogcímcsoport javára 135 millió forint átcsoportosítását
az 1. melléklet szerint, elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra: június 15.
visszafizetési kötelezettség teljesítésére: június 30.

b) felkéri a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Magyarország Alkotmányának megünneplése céljából tartandó
programsorozat megvalósításához szükséges támogatási szerzõdések megkötésére és a nagyszabású országos
rendezvény szervezésének koordinálására a Filharmónia Budapest és Felsõ-Dunántúl Nonprofit Kft.-t bízza meg.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök
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Melléklet az 1107/2011. (IV. 22.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség 
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban
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hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
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Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

240801 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb
rendezvények, események támogatása

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 3 500

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

28 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási
és kulturális feladatok támogatása

295202 2 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott 
kulturális feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú
kiadások

131 500

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –135 000

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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A módosítás
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Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 42. szám 10651



Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

240801 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények,
események támogatása

3 500

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

28 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és
kulturális feladatok támogatása

295202 2 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott 
kulturális feladatok támogatása

131 500

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 135 000 135 000
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A miniszterelnök 35/2011. (IV. 22.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között 
a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl szóló megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzésérõl
és kölcsönös védelmérõl szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követõen a

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 36/2011. (IV. 22.) ME határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben, a nemzeti erõforrás
miniszter elõterjesztésére

a Kecskeméti Fõiskolán

dr. Danyi József  fõiskolai tanárt – a 2011. április 15-tõl 2015. április 14-ig terjedõ idõtartamra – 

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 37/2011. (IV. 22.) ME határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben – a nemzeti erõforrás
miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –   

dr. Füsti-Molnár Szilvesztert 

–  2011. május 15-ei hatállyal – 

fõiskolai tanárrá kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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