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2011. július 7., csütörtök

Tar ta lom jegy zék

113/2011. (VII. 7.) Korm.
rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló
Fõigazgatóságra vonatkozó szabályok változásával, a Magyar Államkincstár
átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda átalakulásával összefüggõ módosításáról 22563

114/2011. (VII. 7.) Korm.
rendelet

A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.)
Korm. rendelet módosításáról 22574

115/2011. (VII. 7.) Korm.
rendelet

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési
feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 22578

116/2011. (VII. 7.) Korm.
rendelet

A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet módosításáról 22581

117/2011. (VII. 7.) Korm.
rendelet

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról
szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 22582

43/2011. (VII. 7.) NEFMI
rendelet

A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az Állami
Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001.
(IV. 28.) EüM rendelet módosításáról 22584

44/2011. (VII. 7.) NEFMI
rendelet

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a várólista-sorrend
kialakításának és az eltérés lehetõségének egészségügyi szakmai
feltételeirõl szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról 22585

45/2011. (VII. 7.) NEFMI
rendelet

Az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására,
tárolására és elosztására vonatkozó minõségi és biztonsági elõírásokról,
valamint ezek egyes technikai követelményeirõl szóló 3/2005. (II. 10.) EüM
rendelet módosításáról 22585

35/2011. (VII. 7.) NFM
rendelet

A területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggõ feladatokat
szolgáló elõirányzat felhasználásának részletes szabályairól 22586

60/2011. (VII. 7.) AB
határozat

Az Alkotmánybíróság határozata 22596

57/2011. (VII. 7.) OGY
határozat

Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról 22599

58/2011. (VII. 7.) OGY
határozat

A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünneplésérõl 22599
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59/2011. (VII. 7.) OGY
határozat

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz
történõ csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar
álláspontot értékelõ, és annak itthoni következményeit feltáró
vizsgálóbizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról 22600

1231/2011. (VII. 7.) Korm.
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia (Grúzia) Kormánya közötti
oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl  szóló Egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 22601

1232/2011. (VII. 7.) Korm.
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya
közötti oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl  szóló
Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 22601

1233/2011. (VII. 7.) Korm.
határozat

Az EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl
és feladatairól  szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról, 
valamint az 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésérõl 22602

1234/2011. (VII. 7.) Korm.
határozat

A Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok rendezési jogának megszerzése
esetén szükséges kormányzati intézkedésekrõl 22603

1235/2011. (VII. 7.) Korm.
határozat

A Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány megszüntetésérõl 22604

1236/2011. (VII. 7.) Korm.
határozat

A Kormány 2011. II. félévi munkatervérõl 22605

51/2011. (VII. 7.) ME
határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról 22613

52/2011. (VII. 7.) ME
határozat

Helyettes államtitkár kinevezésérõl 22614

53/2011. (VII. 7.) ME
határozat

Fõiskolai rektor megbízásáról 22614
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságra vonatkozó
szabályok változásával, a Magyar Államkincstár átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági
Minisztérium Nemzeti Programengedélyezõ Iroda átalakulásával összefüggõ módosításáról

A Kormány
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi
LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 3. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 4. alcím tekintetében a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az 5. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésének e) és g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdésének a), 
b), d), e) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 7. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(2) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 8. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 9. alcím tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § a)–e), j)–k) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 10. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §
(1) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 12. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 13. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdésének
e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §
(1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 14. alcím tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdése f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 15. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §
(1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
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a 16. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésének
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 17. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 18. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 20. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 21. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 22. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdésének b) és
d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 23. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 24. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, 
a 25. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában, a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
153. § (1) bekezdés 18. pontjában és (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 26. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 27. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdésének
t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 28. alcím tekintetében az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. §-a (1) bekezdésének g) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, 
a 29. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 30. alcím tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésének
k) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 63. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 31. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, 
a 32. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 33. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének s) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 34. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B. §
(2) bekezdésében a „regionális igazgatóságához” szövegrész helyébe a „területi szervéhez” szöveg lép.
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2. Az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl
szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 5. §-ában a „Területi Igazgatóságai” szövegrész helyébe a „területi szervei” szöveg lép.

3. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdésében a „regionális igazgatóságának” szövegrész helyébe a „területi szervének” szöveg lép.

4. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának
egyes kérdéseirõl szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseirõl
szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében az „Igazgatóságánál” szövegrész helyébe a „szervénél”
szöveg lép.

5. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/B. §
(5) bekezdésében az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint
illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság)” szöveg, a 13. § (1) bekezdésében a „a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságánál (a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész helyébe az „Igazgatóságnál” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet
1. számú melléklete.

6. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

7. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet,
91/B. § (4) bekezdésében a „regionális igazgatóságával” szövegrész helyébe a „területi szervével” szöveg, a „regionális
igazgatóság” szövegrész helyébe a „területi szerv” szöveg, 91/B. § (5) bekezdésében a „regionális igazgatósága”
szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 91/C. § (4) bekezdésében a „regionális igazgatóságával” szövegrész
helyébe a „területi szervével” szöveg, 91/D. § (2) bekezdésében a „regionális igazgatóságával” szövegrész helyébe
a „területi szervével” szöveg, 91/D. § (4) bekezdésének c) pontjában a „regionális igazgatóságát” szövegrész helyébe
a „területi szervét” szöveg, 91/D. § (6) bekezdésében a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve”
szöveg, 91/I. § (5) bekezdésében a „regionális igazgatóságával” szövegrész helyébe a „területi szervével” szöveg,
a „regionális igazgatóság” szövegrész helyébe „területi szerv” szöveg, 91/K. § (1) bekezdésében a „regionális
igazgatóságával” szövegrész helyébe a „területi szervével” szöveg, 91/L. § (1) bekezdésében a „regionális
igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 91/O. § (1) bekezdésének ab) pontjában a „regionális
igazgatóságát” szövegrész helyébe a „területi szervét” szöveg, 91/O. § (1) bekezdésének bc) pontjában a „regionális
igazgatóságát” szövegrész helyébe a „területi szervét” szöveg, 91/R. § (1) bekezdésének c) pontjában a „regionális
igazgatóságát” szövegrész helyébe a „területi szervét” szöveg lép.
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7. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosítása

8. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 21/C. § (3) bekezdésében az
„igazgatóságainak” szövegrész helyébe a „szerveinek” szöveg, 22. § (1) bekezdésében a „Regionális Igazgatósága”
szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg lép.

8. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

9. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 
rendelet 49/B. §-ában a „Területi Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész helyébe a „területi
szervének” szöveg lép.

9. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. §
(4) bekezdésében a „Területi Igazgatóságai” szövegrész helyébe a „területi szervei” szöveg lép.

10. A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

11. § A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a „regionális igazgatóságánál” szövegrész
helyébe a „területi szervénél” szöveg, 11. § (1) bekezdésének b) pontjában a „Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság” szöveg, 16. § (3) bekezdésében
a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatósághoz” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest Megyei
Igazgatósághoz” szöveg, a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest
Megyei Igazgatóság” szöveg, 19/B. § b) pontjában a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságot” szövegrész
helyébe a „Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságot” szöveg lép.

11. A központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

12. § A központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában a „Regionális
Igazgatóságai” szövegrész helyébe a „területi szervei” szöveg, 6/A. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, a 6/A. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg lép.

12. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 45/A. § (1) bekezdésében az „a Kincstár Regionális Igazgatóságaihoz” szövegrész helyébe az
„a Magyar Államkincstár területi szerveihez” szöveg lép.
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13. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (13) bekezdésében a „regionális
igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 18. § (15) bekezdésében a „regionális igazgatósága”
szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 20. § (8) bekezdés második mondatában a „regionális igazgatósága”
szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 21. § (11) bekezdésében a „regionális igazgatóságához” szövegrész
helyébe a „területi szervéhez” szöveg lép.

14. A gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek
megtérítésérõl szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § A gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek megtérítésérõl szóló
305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „igazgatóságához” szövegrész helyébe a „szervéhez”
szöveg, 3. §-ában az „a központi költségvetés XXII. Pénzügyminisztérium fejezete” szövegrész helyébe az „a központi
költségvetés” szöveg lép.

15. Az Európai Uniós elõcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi
tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendjérõl szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosítása

16. § Az Európai Uniós elõcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendjérõl szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
7. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(7. § A Nemzeti Programengedélyezõ az 5. §-ban elõírt feladatainak ellátása érdekében:)
„d) a Kincstár, az MVH, valamint a végrehajtó szervezetek pénzügyi lebonyolítást és az alkalmazott ellenõrzési és
irányítási rendszert szabályozó eljárásrendjeit a véglegesítést megelõzõen véleményezi.”

17. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A végrehajtó szervezet feladatait az ellenõrzés, az euró számla feletti rendelkezés, a kifizetés engedélyezése,
valamint a pénzügyi és szakmai nyilvántartás kivételével, felelõssége megtartása mellett delegálhatja más
szervezetekre is. A feladatok delegálását a végrehajtó szervezet és a delegált feladatot ellátó szervezet írott
megállapodásban szabályozza. A végrehajtó szervezet felelõs a delegált feladatok ellátásának ellenõrzéséért, az erre
vonatkozó szabályozás és írott eljárásrendek kialakításáért.”

18. § A Rendelet 2. § 10. pontjában a „Pénzügyminisztérium, Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe
a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg, a 2. § 15 pontjában a „Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 2. § 20. pontjában a „PM Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 2. § 21. pontjában az „Államháztartási Belsõ
Pénzügyi Ellenõrzési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBPE Tárcaközi Bizottság)” szövegrész helyébe az
„Államháztartási Belsõ Kontroll Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBK Tárcaközi Bizottság) szöveg, a 2. §
26. pontjában a „Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM)” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium
(a továbbiakban: NGM)” szöveg, a 2. § 30. pontjában az „a KEHI tölti be a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló
70/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen” szövegrész helyébe az „az Európai Támogatásokat
Auditáló Fõigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) tölti be az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról szóló
210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § b) pontjába foglaltaknak megfelelõen” szöveg, a 3. §-a elõtti alcímben
a „Pénzügyminisztérium (PM) Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,
a 3. § (1) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszter” szöveg, a 3. §
(1) bekezdésében a „a PM” szövegrész helyébe az „az NGM” szöveg, a 3. § (1) bekezdésében a „szakállamtitkár”
szövegrész helyébe a „helyettes államtitkár” szöveg, a 7. § b) pontjában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda”
szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 7. § d) pontjában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész
helyébe a „Kincstár” szöveg, a 9. § (1) bekezdésében a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe
a „Kincstár” szöveg, a 13. § j) pontjában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár”
szöveg, a 19. §-ában a „PM” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 26. § (1) bekezdésében a „PM Nemzeti
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Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 26. § (1) bekezdésében a „központi
költségvetésbõl történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére” szövegrész helyébe a „központi költségvetés terhére
történik” szöveg, a 28. §-ában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,
a 29. §-ában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 30. § b) pontjában
a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 30. § c) pontjában a „PM Nemzeti 
Programengedélyezõ Irodától” szövegrész helyébe a „Kincstártól” szöveg, a 30. § g) pontjában a „PM Nemzeti
Programengedélyezõ Irodához” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz” szöveg, a 32. § (1) bekezdésében a „PM Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 32. § (3) bekezdésében a „PM Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 32. § (4) bekezdésében a „PM Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 36. §-ában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ 
Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 37. § (1) bekezdésének cb) pontjában a „PM Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár alap” szöveg, a 37. § (1) bekezdésének d) pontjában a „PM
Nemzeti Programengedélyezõ Irodának” szövegrész helyébe a „Kincstárnak” szöveg, a 37. § (1) bekezdésének
e) pontjában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 37. §
(1) bekezdésének g) pontjában a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Irodának” szövegrész helyébe a „Kincstárnak”
szöveg, a 38. § (2) bekezdésében a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,
a 38. § (3) bekezdésében a „Központi költségvetés terhére történik a PM fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím,
Vegyes kiadások alcím terhére” szöveg helyébe a „központi költségvetés terhére történik” szöveg, a 40. §
(1) bekezdésében a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 40. §
(4) bekezdésében „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 46. §-ában az
„pénzügyi ellenõrzésre” szövegrész helyébe a „kontrollrendszerre” szöveg, a 47. § (2) bekezdésében a „PM Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, az 54. § (3) bekezdésében a „PM Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, az 54. § (3) bekezdésében a „Államháztartási
Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBPE Tárcaközi Bizottság)” szövegrész helyébe a „ÁBK
Tárcaközi Bizottság” szöveg, az 54. § (4) bekezdésében a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe 
a „Kincstár” szöveg, az 55. § (2) bekezdésében az „ÁBPE Tárcaközi Bizottság” szövegrész helyébe a „ÁBK Tárcaközi
Bizottság” szöveg, az 56. § (2) bekezdésében az „ÁBPE Tárcaközi Bizottság” szövegrész helyébe az „ÁBK Tárcaközi
Bizottság” szöveg, az 58. § (1) bekezdésében a „PM Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe
a „Kincstár” szöveg, az 59/A. § (3) bekezdésében az „ÁBPE Tárcaközi Bizottság” szövegrész helyébe az „ÁBK Tárcaközi
Bizottság” szöveg, az 59/A. § (4) bekezdésében az „ÁBPE Tárcaközi Bizottság” szövegrész helyébe az „ÁBK Tárcaközi
Bizottság” szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a Rendelet 9. § (2) bekezdése, 15. § (1) bekezdés f) pontja, a 26. § (3) és (4) bekezdése, a 30. § g) pontja,
a 32. § (3) bekezdésében az „és nettó kamatának” szövegrész, az 54. § (3) bekezdésében az „és az EDIS Bizottság”
szövegrész, valamint a 41. §–45. §-ok.

16. A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti
Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos
feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl, továbbá az egyeztetõ
fórumok létrejöttének és mûködésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet módosítása

20. § A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs
Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól,
a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl, továbbá az egyeztetõ fórumok létrejöttének és
mûködésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében a „Területi Igazgatóságát”
szövegrész helyébe a „területi szervét” szöveg lép.

17. A magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
módosítása

21. § A magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében
a „regionális igazgatóságán” szövegrész helyébe a „területi szervén” szöveg lép.

22568 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 77. szám



18. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[21. § (2) Az irányító hatóság hitelesítési jelentése tanúsítja, hogy a költségnyilatkozatban foglalt költségek ténylegesen
kifizetésre kerültek és a 20. § szerinti hitelesítési jelentésekkel alátámasztottak, és hogy]
„d) a költségnyilatkozatban foglalt költségek elszámolhatók, számlák vagy a gazdasági eseményt hitelesen
dokumentáló egyéb bizonylatokkal alátámaszthatók, valamint a vonatkozó nemzeti és közösségi szabályokkal
összhangban merültek fel.”

23. § Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyarország területén megvalósuló projektekkel kapcsolatban felmerült szabálytalanságok kezelése során
a nemzeti hatóság viseli a felelõsséget az egyedi vagy rendszerjellegû szabálytalanságok kivizsgálásáért, a szükséges
intézkedések megtételéért, a szabálytalanul kifizetett források visszafizettetéséért, a megfelelõ nyilvántartások
vezetéséért, a követelések tételes nyilvántartásáért, továbbá gondoskodik a szükséges pénzügyi korrekciók
végrehajtásáról.”

24. § Az R. 45. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ b) és c) pont lép:
[45. § (2) Az irányító hatóság, a kifizetõ hatóság, a nemzeti hatóság és a közremûködõ szervezet]
„b) a tervezés, a pályáztatás, a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, ellenõrzés és a monitoring feladatait
funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelõ szabályozásáról a vonatkozó belsõ szabályzataikban
gondoskodnak;
c) a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás és a beszámolás folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az IMIR-be
történõ bevitele során biztosítják a négy szem elvének érvényesülését;”

25. § Az R. 2. § (1) bekezdés ab) pontjában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg, a 2. §
(1) bekezdés ag) pontjában a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe „Nemzetgazdasági Minisztériumnak”
szöveg lép.

26. § Hatályát veszti az R. 10. § (5) bekezdése; 17. §-a, 18. §-a, 31. §-a, 32. §-a és 41. §-a.

19. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és
a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli
és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. § A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap
projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek
kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
 „8. § (1) Az irányító hatóság pénzügyi feladatait közremûködõ szervezetre ruházhatja át a végsõ felelõsség
megtartása mellett.
(2) Az átruházott feladatokat ellátó közremûködõ szervezet – az átruházás szabályai szerint – részt vehet az operatív
programok, valamint az EQUAL program terhére meghirdetett pályázatok keretében megítélt támogatások pénzügyi
lebonyolításában, továbbá e tevékenysége keretében elláthatja az alábbi pénzügyi feladatokat:
a) a benyújtott elszámolások, számlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok vizsgálata 
annak alátámasztására, hogy azok megfelelnek a szerzõdéses feltételeknek, a költségek elszámolhatóak, megfelelnek
a hazai és közösségi elõírásoknak;
b) a kedvezményezettek támogatásra jogosult költségeinek összesítése, valamint a támogatás teljes összegének
kifizetéséhez szükséges dokumentumok elõkészítése;
c) rendelkezés adott intézkedésre nyitott forint lebonyolítási (bank)számla felett;
d) a támogatás – a kedvezményezettet illetõ – igazolt összegének átutalására vonatkozó megbízásnak a Magyar
Államkincstár részére történõ továbbítása a forint lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló
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bankszámlakivonat kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül, amellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás
vagy egyéb költség nem érvényesíthetõ;
e) az irányító hatósággal, illetve az irányító hatóság által kijelölt szervezettel a helyszíni ellenõrzések végzése a projekt
pályáztatásának és pénzügyi lebonyolításának megvalósítására vonatkozóan;
f) az irányító hatóság felelõsségi körébe tartozó operatív program, valamint EQUAL program számviteli
nyilvántartásainak vezetése e rendelet 36–39. §-ai szerint;
g) a saját szervezetére vonatkozó, irányító hatóság által jóváhagyott finanszírozási és ellenõrzési szabályzatok
elkészítése;
h) az irányító hatóság által meghatározott, továbbá a pályázatok lebonyolítása során felmerült rendszeres és eseti
jellegû adatszolgáltatási igény teljesítése;
i) az adatkezeléssel kapcsolatosan a jogszabályokkal és a tényleges mûködéssel összhangban lévõ, a pályázati adat-
és dokumentumkezelés, feldolgozás, továbbítás és nyilvántartás folyamatát szabályozó eljárás rendjének írásban
történõ kidolgozása, különös tekintettel a pályázatokkal kapcsolatos adatok, információk és dokumentumok
kezelésére vonatkozó, aktualizált informatikai biztonsági szabályzatra;
j) rendelkezés arról, hogy a folyamatba épített helyszíni ellenõrzést ellátó személy, illetve a Ptk. 685. §-ának b) pontja
szerinti közeli hozzátartozója nem vesz részt ugyanazon projektre vonatkozó pályázat elbírálásában, illetve pénzügyi
lebonyolításban;
k) a kedvezményezett által elkövetett szerzõdésszegésbõl és visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatásokból
eredõ követelések kezelése;
l) a kifizetõ hatóság felé küldendõ hitelesítési jelentés összeállítása.”

28. § Az R1. 51. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[51. § (2) Az irányító hatóságok, a kifizetõ hatóság, a közremûködõ szervezetek és a lebonyolító testületek]
„b) a tervezés, a pályáztatás, a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, ellenõrzés és a monitoring feladatait
funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelõ szabályozásáról a vonatkozó belsõ szabályzataikban
gondoskodnak,”

29. § Az R1. 51. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 
[51. § (2) Az irányító hatóságok, a kifizetõ hatóság, a közremûködõ szervezetek és a lebonyolító testületek]
 „c) a szerzõdéskötés, a pénzügyi lebonyolítás és beszámolás folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az EMIR-be
történõ bevitele során biztosítják a négy szem elvének érvényesülését,”

30. § Hatályát veszti az R1. 5. § g) pontja; 8. § (2) bekezdés f) pontja; 9. § i) pontja; 12. § (2) bekezdés q) pontja;
a 36.–39/A. §-ok, továbbá a 2., 3. és 4. számú mellékletek.

20. A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló
51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

31. § A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm.
rendelet 8. §-ában az „igazgatóságának” szövegrész helyébe a „szervének” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a „Területi
Igazgatóságot” szövegrész helyébe a „területi szervét” szöveg lép.

21. A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház
által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
módosítása

32. § A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett
kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az
„igazgatóságát” szövegrész helyébe a „szervét” szöveg, 5. § (2) bekezdésében az „igazgatósága” szövegrész helyébe
a „szerve” szöveg lép.
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22. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

33. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésének b) pontjában a „Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága” szöveg, 12. §
(1) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóságát” szöveg, a „Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Budapesti és Pest
Megyei Igazgatósága” szöveg lép.

23. Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes
nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról
és mûködésérõl szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi
megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és mûködésérõl szóló
102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyezõ
Iroda” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

24. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl szóló 242/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 12. pontjában a „Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyezõ
Iroda” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.

36. § Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet a 63. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési
kiadások cím, Vegyes kiadások alcím” szövegrész, a 64. § (4) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb
költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím” szövegrész, valamint a 64/A. § (4) bekezdésében
a „Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím” szövegrész.

25. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében a „Területi Igazgatóságánál”
szövegrész helyébe a „területi szervénél” szöveg lép.

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

38. § A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási Támogatási
Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez
kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeirõl szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontjában a „Pénzügyminisztérium, Nemzeti Programengedélyezõ Iroda”
szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg, 3. § (2) bekezdésének b) pontjában a „Pénzügyminisztérium,
Nemzeti Programengedélyezõ Iroda” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” szöveg lép.
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27. A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

39. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
rendelet 2. § (9) bekezdésében a „Regionális Igazgatóságánál” szövegrész helyébe a „területi szervénél” szöveg, 4. §
(1) bekezdésében a „Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 1. számú mellékletében
a „Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, a „Regionális Igazgatóságának” szövegrész
helyébe a „területi szervének” szöveg, a „Regionális Igazgatóságai” szövegrész helyébe a „területi szervei” szöveg lép.

28. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása

40. § Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. §
(13) bekezdésében a „Magyar Államkincstárnak a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
5. §-a szerint illetékes regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár illetékes területi szerve”
szöveg lép.

29. A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet
módosítása

41. § A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tartalék
felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében a „regionális
igazgatóságán” szövegrész helyébe a „területi szervén” szöveg lép.

42. § Hatályát veszti a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis
maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (10) bekezdésében az
„és regionális” szövegrész.

30. Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú,
valamint egyes 2009. évi központi elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló
85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi
elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében
a „regionális igazgatóságán” szövegrész helyébe a „területi szervén” szöveg lép.

44. § Hatályát veszti az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes
2009. évi központi elõirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 17. §
(8) bekezdésében az „és regionális” szövegrész.

31. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.)
Korm. rendelet 8. § (9) bekezdésében a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg, 8. §
(11) bekezdésében a „regionális igazgatósága” szövegrész helyébe a „területi szerve” szöveg lép.
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32. Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet 4. számú mellékletének 1515 és 1915 nyilvántartási számú sorában a „regionális” szövegrész helyébe
a „területi” szöveg lép.

33. Az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása

47. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Fõigazgatóság önállóan mûködõ központi költségvetési szerv.”

48. § Az R2. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 122. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szervként
a Kormány a Fõigazgatóságot jelöli ki.”

49. § Az R2. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A Fõigazgatóság – külön kormányrendeletek szerint – ellátja az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások
Kormány által meghatározott ellenõrzési feladatait, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve
zárónyilatkozat-kiadási feladatokat. Így elvégzi különösen
a) a 2004–2006 közötti programozási idõszak tekintetében a strukturális alapokkal, a Kohéziós Alappal és az EQUAL
Közösségi Kezdeményezés programmal kapcsolatos ellenõrzéseket;
b) az európai uniós elõcsatlakozási eszközök és Átmeneti Támogatás felhasználásának ellenõrzését;
c) a Schengen Alap támogatásai felhasználásának ellenõrzését és a költségnyilatkozatok igazolását;
d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programokkal kapcsolatos ellenõrzéseket;
e) az európai területi együttmûködési programokkal kapcsolatos ellenõrzéseket;
f) a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos ellenõrzéseket;
g) a Svájci–Magyar Együttmûködési Programmal kapcsolatos ellenõrzési feladatokat
h) az Európai Unió Szolidaritási Alapjával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat.”

50. § Az R2. 6. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A Fõigazgatóság az európai uniós és a nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos ellenõrzési tevékenységét
a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok, valamint a nemzetközi ellenõrzési standardok szerint elkészített,
a Fõigazgatóság fõigazgatója által jóváhagyott ellenõrzési kézikönyv szerint végzi.
(2) Az ellenõrzési tevékenysége kapcsán a Fõigazgatóság funkcionális függetlenséggel rendelkezik, különösen az
alábbiak tekintetében:
a) az ellenõrzési stratégiák és az éves ellenõrzési tervek kidolgozása,
b) az ellenõrzési programok elkészítése és végrehajtása,
c) az ellenõrzési módszerek kiválasztása,
d) a megállapítások, következtetések és javaslatok kidolgozása,
e) az ellenõrzések során észlelt, 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. § (1) bekezdés 24. pontja szerinti szabálytalanságok megállapítása,
f) az ellenõrzési jelentések, az éves ellenõrzési jelentések és a záró ellenõrzési jelentések elkészítése,
g) az éves vélemények, valamint a zárónyilatkozatok kiadása.”

51. § Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a záradékot, amely szerint az (1) bekezdésben meghatározottak kötelesek
észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétõl számított tizenöt – rendszerellenõrzés esetén huszonkét – napon
belül megküldeni a Fõigazgatóság részére. A határidõ elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, melyre a záradékban 
fel kell hívni az ellenõrzött figyelmét.”
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52. § Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az ellenõrzött a rá vonatkozó megállapítást, következtetést vagy javaslatot vitatja, megbeszélést kell 
tartani. A megbeszélést az észrevételezési határidõ lejártától számított tíz napon belül kell megtartani.”

53. § Az R2. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) Az ellenõrzött szerv vezetõje az intézkedési tervek teljesülésérõl félévente, minden év március 31-éig és
szeptember 30-áig tájékoztatást ad a fõigazgató részére a Fõigazgatóság ellenõrzési jelentése alapján készített
intézkedési tervben foglaltak idõarányos teljesítésérõl a megvalósítást alátámasztó dokumentumok mellékelésével.
(2) A Fõigazgatóság minden év december 15-ig a miniszter útján beszámol a Kormány számára a tárgyévet megelõzõ
év július 1-je és a tárgyév június 30-a között elvégzett ellenõrzésekrõl.”

54. § Az R2. 2. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõk” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõk” szöveg, a 15. §
(3) bekezdésében a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi” szöveg lép.

55. § Az R2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságra vonatkozó szabályok
változásával, a Magyar Államkincstár átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda átalakulásával összefüggõ módosításáról szóló 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módosító rendelet) megállapított 10. § (3) bekezdését a Módosító rendelet hatálybalépését
követõen indult eljárásokban lehet alkalmazni.”

56. § Hatályát veszti az R2. 15. § (5)–(10) bekezdése.

34. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

57. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdésének q) pontjában a „Nemzeti Programengedélyezõ Irodát” szövegrész
helyébe a „szervezetet” szöveg lép.

35. Záró rendelkezések

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hallgatóknak nyújtott hitel változó kamatozású. A kamatláb a következõ elemek – százalékos mértékben kifejezett –
értékébõl áll:]
„c) a hallgatói hitelrendszer mûködési költségét és egyéb, bevételekkel nem ellentételezett ráfordításait fedezõ
prémium.”
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(2) A Kr. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Diákhitel Központ a mûködési költséget fedezõ prémium mértékét a Társaság könyvvizsgálatát végzõ
könyvvizsgálóval – az éves beszámoló könyvvizsgálatával egyidejûleg – évente felülvizsgáltatni köteles.
A felülvizsgálat eredményét a Diákhitel Központ a következõ félévek hallgatói hitel kamatának megállapításához
figyelembe veheti.”

2. § A Kr. 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Diákhitel Központ a hallgatói hitelt forintban a hitelfelvevõ rendelkezése szerinti megosztásban]
„b) a hitelfelvevõ és a felsõoktatási intézmény által kötött megállapodás alapján közvetlenül a felsõoktatási
intézmény számára utalja, a felsõoktatásban folytatott tanulmányok finanszírozása érdekében a hitelfelvevõt terhelõ
költségtérítés megfizetésére, továbbá a tanulmányokkal kapcsolatosan felmerülõ egyéb díjak, költségek
finanszírozására, amennyiben a Diákhitel Központ és a felsõoktatási intézmény között ennek lehetõségére elõzetesen
együttmûködési megállapodás jött létre.”

3. § (1) A Kr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hallgatói hitel törlesztésére és behajtására az e rendeletben meghatározott szabályok, továbbá
– a végrehajtáshoz való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezések kivételével – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott rendelkezések az irányadóak. A végrehajtáshoz való jog
a végrehajtandó követeléssel együtt évül el, a végrehajtáshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény
megszakítja. A törlesztési kötelezettség kezdete – a 23. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – a hallgatói
jogviszony megszûnésének, legkésõbb azonban a 40. életév betöltésének idõpontját követõ negyedik hónap elsõ
napja.”

(2) A Kr. 14. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A (2) bekezdés szerinti törlesztéssel érintett, de a 19. § (5) bekezdésének a) pontja alá nem tartozó hitelfelvevõ
kérelmezheti a Diákhitel Központnál a (4)–(5) bekezdés és a 23/A. § (4) bekezdés szerint megállapított törlesztõ
részlete összegének mérséklését. A törlesztõ részlet mérséklésének lehetõségérõl a fizetési késedelem esetén küldött
értesítõben a Diákhitel Központ tájékoztatja a hitelfelvevõt.”

4. § (1) A Kr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a hitelfelvevõ a törlesztési kötelezettsége kezdetét követõen ismételten hallgatói jogviszonyt létesít,
a hallgatói jogviszonya létesítésének idõpontjától kezdõdõen törlesztési kötelezettsége a 14. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek bekövetkezéséig szünetel, feltéve, hogy a hallgatói jogviszony létesítését legkésõbb az új
hallgatói jogviszony létesítés elsõ tanulmányi félévének lezárását követõ 3 hónapon belül jelzi a Diákhitel Központnak.
Ezen határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár.”

(2) A Kr. 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hitelfelvevõ – a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített nyomtatványon – kérelmet nyújthat be a Diákhitel
Központhoz törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt:]
„b) a rokkantsági nyugdíjra, a rokkantsági járadékra, a baleseti rokkantsági nyugdíjra, a rehabilitációs járadékra való
jogosultság”
[idõszakának (3)–(4) bekezdés szerint meghatározott részére.]

(3) A Kr. 16. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hitelfelvevõt a célzott kamattámogatás 18. § (3) és
(5) bekezdése szerinti biztosításának idejéig a törlesztési kötelezettség szüneteltetése megilleti. A Diákhitel Központ
a törlesztési kötelezettség szüneteltetését engedélyezi, ha a kérelem a (2)–(3), illetve (8) bekezdésben foglalt
feltételeknek megfelel.”

(4) A Kr. 16. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, a rehabilitációs járadékban
részesülõ hitelfelvevõ a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a kérelméhez csatolt
említett nyugdíjat, járadékot megállapító, jogerõs határozattal, emellett a legutolsó nyugdíj-folyósítási,
járadékfolyósítási csekkszelvénnyel vagy fizetési számlakivonattal igazolhatja. Abban az esetben, ha a törlesztési
kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a hitelfelvevõ nem igazolja, kérelme elutasításra kerül.”
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5. § A Kr. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A Hitelfelvevõ – a kölcsön futamidején belül – célzott és teljes kamattámogatásban részesül a 16. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott idõszakra, ha célzott kamattámogatás iránti kérelmét – a Diákhitel Központ
által az e célra rendszeresített nyomtatványon – az ellátásokat folyósító szerv igazolásával ellátva benyújtja a Diákhitel
Központhoz. A célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a törlesztési
kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására is szolgál.
(2) A célzott kamattámogatás anyagi fedezetét a családpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében kell biztosítani. A célzott kamattámogatás összegét a minisztérium
a Diákhitel Központ számlájára a jogosult hitelfelvevõ megjelölésével negyedévente utalja át.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatvány alapján a Diákhitel Központ dönt a célzott kamattámogatásról,
kérelemnek helyt adó döntésében megjelölve az igényjogosultság kezdõ és várható utolsó napját. A Diákhitel
Központ döntését írásban közli a hitelfelvevõvel.
(4) Ha a célzott kamattámogatásra vonatkozó kérelmet a Diákhitel Központ elutasítja, a hitelfelvevõ
a kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kifogást nyújthat be a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) központja részére az írásbeli elutasítás kézhezvételétõl számított 15 napon
belül. 
(5) Amennyiben a Kincstár jogerõs határozatában megállapítja, hogy a hitelfelvevõ a kérelem Diákhitel Központhoz
történõ benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, akkor a kamattámogatásról
a Kincstár hoz határozatot, megjelölve az igényjogosultság kezdõ és várható utolsó napját. A Kincstár határozatát
írásban közli a Diákhitel Központtal és a hitelfelvevõvel.
(6) Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének alapját képezõ jogcímnek a (3) vagy (5) bekezdés szerint megjelölt 
idõszakára tekintettel változás következik be, akkor azt a célzott kamattámogatást igénybe vevõ hitelfelvevõnek
a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság megszûnését, illetve meghosszabbítását, valamint a 16. §
(4) bekezdése szerinti keresõtevékenysége megkezdését követõ 15 napon belül a Diákhitel Központhoz írásban
– a Diákhitel Központ által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – be kell jelentenie. A (3)–(5) bekezdésben
foglaltakat ez esetben is alkalmazni kell azzal, hogy a jogosultsági idõnek a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben
megjelölt idõpont elõtti megszûnéséhez igazolást csatolni nem kell.
(7) Ha a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben megjelölt, a célzott kamattámogatás alapjául szolgáló jogcím
megváltozik, akkor a hitelfelvevõnek az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell a célzott kamattámogatást
kérelmeznie.
(8) A célzott kamattámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, a hitelfelvevõ a Kincstár jogerõs határozata alapján
a kamattámogatásnak a határozat kiadásának napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét a minisztérium 
számlájára köteles megfizetni. A Kincstár a jogosulatlan igénybevételt megállapító jogerõs határozatát megküldi
a minisztérium részére.
(9) Nem számít jogosulatlan igénybevételnek az, ha a hitelfelvevõ célzott kamattámogatásra való jogosultságának
megszûnését a (6) bekezdésben meghatározott határidõn belül bejelenti, vagy a célzott kamattámogatásra való
jogosultság más jogcímen megilleti, azonban a kamattámogatást folyósító minisztérium tovább folyósítja az eredeti
jogcím alapján a Diákhitel Központnak a kamattámogatás összegét.”

6. § A Kr. 19. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[A kölcsönszerzõdés megszûnik]
„f) az egészségkárosodást igazoló jogerõs határozat Diákhitel Központhoz történõ benyújtásakor, amennyiben
a hitelfelvevõ az orvosi szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat megállapította, hogy
rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott, egészségügyi felülvizsgálata nem szükséges.”

7. § A Kr. 22. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Diákhitel Központ a (2) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen nem hiteles fordítást is elfogad azon nyelvek
esetén, amelyeket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó
ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról
szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján eljáró hatóság az internetes honlapján közzétett.”
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8. § Az Kr. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Diákhitel Központ az egyes években felmerülõ, a kamatbevételekben foglalt mûködési költséget fedezõ
prémiummal nem fedezett mûködési költségeit aktív idõbeli elhatárolásként mutatja ki. Az elhatárolt költségek teljes
feloldását követõen a Diákhitel Központ az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek kamatában
megtérült mûködési költséget, valamint egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordításokat fedezõ prémiumbevétel és
az adott naptári félévben (kamatperiódusban) ténylegesen felmerült mûködési költségek, valamint egyéb,
bevételekkel nem fedezett ráfordítások különbözetét a különbözet jellegétõl függõen aktív vagy passzív
elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból származó különbözet idõbeli elhatárolása a soron következõ
kamatperiódusban kerül megszûntetésre.
Az adott kamatperiódusból származó különbözet meghatározásakor az elõzõ kamatperiódusból származó
különbözet idõbeli elhatárolásának feloldását is számításba kell venni. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt
összegeket és azok megszûntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítõ
mellékletében be kell mutatni.”

9. § A Kr. a következõ 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) E rendeletnek a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított
rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a módosító rendelet
a) 3. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdésében meghatározott, egy összegben esedékessé vált és meg nem fizetett
hallgatói hiteltartozás végrehajtásához való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezéseket akkor lehet alkalmazni,
ha az Art. 164. § (6) bekezdése értelmében a végrehajtáshoz való jog elévülési ideje 2012. január 1-jén még nem
kezdõdött el;
b) 4. § (1) bekezdésével megállapított 16. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az új hallgatói jogviszony
létesítését a módosító rendelet hatálybalépésének idõpontjában hallgatói jogviszonyban állók, az aktuális tanulmányi 
félév lezárását követõ 3 hónapon belül jelenthetik be.”

10. § A Kr. 19. § (3) bekezdésében a „b) és c)” szövegrész helyébe a „b), c) és f)” szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a Kr. 
a) 16. § (10) bekezdése és
b) 27. § (2) bekezdése.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A 3. § (1) bekezdése, a 4. § (2)–(4) bekezdése és az 5. § 2012. január 1. napján lép hatályba.
(3) A 6. § és a 10. § e rendelet kihirdetését követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 115/2011. (VII. 7.) Korm. rendelete
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselõnek az építésügyi vizsgát legkésõbb
a közigazgatási alapvizsga letételét követõ egy éven belül kell teljesítenie.”

2. § Az Éhk.
a) 1. § (3) bekezdésében az „a Khtv.” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.)”,

b) 3. § (5) bekezdésében az „a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény” szövegrész helyébe az „a Khtv.”,

c) 4. §
ca) (3) bekezdésében a „köztisztviselõjének” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõjének”,
cb) (4) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõ”,

d) 5. §
da) (2) bekezdésében a „köztisztviselõnek” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõnek”,
db) (3) és (4) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõ”

szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az Éhk.
a) 1/A. mellékletében a „Tiszacsege ellátási illetékességi területe Tiszacsege, Újszentmargita” szövegrész,
b) 1/B. melléklet BARANYA MEGYE alcímet követõ 9. pontja, BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE alcímet követõ

7. pontja, FEJÉR MEGYE alcímet követõ 2. pontja, HEVES MEGYE alcímet követõ 9. pontja és
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE alcímet követõ 3. pontja.

4. § Az Éhk. 1/A. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a  115/2011. (VII. 7.) Korm. rendelethez

1. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Komló ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó
települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Komló ellátási illetékességi területe Komló
Kárász
Magyaregregy
Máza
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Szalatnak
Szászvár
Vékény

készenléti illetékességi területe
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Köblény
Liget
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Mecsekpölöske
Szárász
Tófû”

2. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Cigánd ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó
települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Cigánd ellátási illetékességi területe Cigánd
Alsóberecki
Bodroghalom
Dámóc
Felsõberecki
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Révleányvár
Pácin
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd”

3. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Mór ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó
települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Mór ellátási illetékességi területe Mór
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakõ
Kincsesbánya
Magyaralmás
Nagyveleg
Pusztavám
Sõréd”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 77. szám 22579



4. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Balmazújváros ellátási illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe
a következõ szöveg lép:

„Balmazújváros ellátási illetékességi területe Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Tiszacsege”

5. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Polgár ellátási illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe
a következõ szöveg lép:

„Polgár ellátási illetékességi területe Polgár
Folyás
Görbeháza
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos”

6. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Heves ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó
települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Heves ellátási illetékességi területe Heves
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk”

7. Az Éhk. 1/A. mellékletében a Nyírbátor ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó
települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Nyírbátor ellátási illetékességi területe Nyírbátor
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
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Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Terem”

A Kormány 116/2011. (VII. 7.) Korm. rendelete
a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. § A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a
a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet alkalmazásában a 4. mellékletben megjelölt, természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott
kedvezményezett kistérségek a leghátrányosabb helyzetû kistérségekkel azonos elbírálásban részesülnek.
A természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségek listáját két évente felül kell vizsgálni.
(4) A természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségeket a 4. melléklet tartalmazza.”

2. § Az R. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2011. július 14-én lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 116/2011. (VII. 7.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelethez

Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségek

sorszám régió megye kistérség kód Kistérség neve

1. 2 19  Devecseri

”
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A Kormány 117/2011. (VII. 7.) Korm. rendelete
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a)–e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el.

1. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az üléseket az elnök legalább az ülés elõtt nyolc nappal, a napirend megjelölésével, írásban hívja össze.
A Kollégiumot az elnök akadályoztatása esetén a napirend megjelölésével bármelyik tag összehívhatja.”

2. § Az R. 5. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha a Kollégium nem határozatképes, az elnök a következõ ülést öt napon belül köteles összehívni.”

3. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alapkezelõ a vonatkozó jogszabályokban és az e rendeletben meghatározottak szerint felelõs az Alap tervezési,
kötelezettségvállalási, bevétel-elõírási, szerzõdéskötési, utalványozási, ellenõrzési, államháztartási
információszolgáltatási, beszámolási feladatainak ellátásáért, és az Alap mûködtetési és pályázat elbíráló feladatainak
elvégzéséért. Az Alapkezelõ a helyettes államtitkár felkérésére közremûködik a feladatkörébe tartozó nemzetpolitikai
támogatási stratégia kialakításában.” 

4. § Az R. 8. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Alapkezelõ feladata)
„e) a pályázókkal, kérelmezõkkel való szerzõdéskötés,”

5. § Az R. 8. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Alapkezelõ feladata)
„g) a támogatott pályázatok, kérelmek pénzügyi elszámoltatása és szakmai beszámoltatása,”

6. § Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Alapból támogatás nyújtható
a) nyilvános pályázat vagy
b) egyedi kérelem
alapján.”

7. § Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak a Bgatv.-ben meghatározott támogatásra jogosult szervezetek tekintetében is
irányadók. Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a Bgatv.-ben meghatározott támogatásra jogosult
olyan szervezet sem, 
a) amely végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított csõdeljárás, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;
b) amelynek vezetõ tisztségviselõje olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelõzõ 2 éven belül –
vezetõ tisztséget, amely szervezettel szemben az (1) bekezdésben meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.”

8. § Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az Alap rendelkezésére álló forrás megváltozik, a Bizottság negyvenöt napon belül a céloknak megfelelõen
módosítja az 1. § b) pontban meghatározott keretet.”

9. § Az R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Alapkezelõ – a Kollégium állásfoglalására figyelemmel – a (2) bekezdésben meghatározott stratégia alapján
kidolgozza az egyes pályázati felhívásokat, és – a Bizottság jóváhagyását követõen – gondoskodik azok
közzétételérõl.”
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10. § Az R. 19. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az Alapkezelõ befogadja, és a Kollégium döntés-elõkészítése érdekében a pályázatokban megjelölt határidõ
lejártát, illetve folyamatos elbírálás esetén a pályázat beérkezését követõ negyvenöt napon belül feldolgozza
a beérkezett pályázatokat, összesítõt és döntési javaslatot készít, melyet a Kollégium ülése elé terjeszt. Az Alapkezelõ
gondoskodik arról, hogy a Kollégium valamennyi tagja az ülés elõtt legalább nyolc nappal kézhez kapja az összesítõt.”

11. § Az R. 19. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pályázat elbírálásában és a döntési javaslat elõkészítésében nem vehet részt az, aki)
„a) a pályázóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,” 

12. § Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kollégiumnak a pályázatok tárgyában készített döntés-elõkészítõ javaslatát az Alapkezelõ a beérkezéstõl
számított nyolc napon belül felterjeszti a Bizottságnak jóváhagyásra.”

13. § Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatási szerzõdéshez csatolni kell
a) a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetési tervet,
b) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt köztartozása,
c) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs az Alappal, vagy a határon túli magyarok támogatására szolgáló
bármely (cél)elõirányzattal szemben lejárt tartozása,
d) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene indított csõdeljárás vagy
felszámolási eljárás nincs folyamatban,
e) a támogatás kedvezményezettjének a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltatója által is ellenjegyzett nyilatkozatát
arról, hogy amennyiben az Alapkezelõ él az elállás jogával, vagy a visszafizetési kötelezettség alá tartozó támogatást
a kedvezményezett határidõben nem fizeti vissza, úgy – ha az adott ország jogszabályai azt lehetõvé teszik – az
Alapkezelõ követelését a támogatás kedvezményezettje által pénzforgalmi szolgáltatójának adott beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél által, a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatónál
érvényesítheti,valamint
f) a kedvezményezett harminc napnál nem régebbi hatósági igazolását a szervezet létezésérõl, hatályos adatairól.”

14. § Az R. 12. § (1) bekezdésében az „A 14. § szerinti támogatásoknál nem pályázhat” szövegrész helyébe a „Nem pályázhat” 
szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások
rendjérõl szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

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

A nemzeti erõforrás miniszter 43/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelete
a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás
szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–4. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 16. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal)
„a) meghatározza az állami egészségügyi tartalék kezelõjénél tárolandó oltóanyagok típusát és mennyiségét,
gondoskodik az ehhez szükséges költségvetési források tervezésérõl és az oltóanyagok beszerzésérõl,
b) felügyeli az állami egészségügyi tartalék kezelõjénél az oltóanyagok szakszerû tárolását, rendelkezik azok cseréjérõl, 
illetve kiadásáról,”

2. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. § a) pont aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az EKI a tartalékkal való gazdálkodás keretében fõ tevékenységként végzi:
a készletek)
„aa) – ide nem értve az oltóanyagok – beszerzését,”

3. § Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A tartalékból készlet az 1. § szerinti rendeltetési célú használatbavételre a Kormány rendelkezése alapján
a) az egészségügyért felelõs miniszternek vagy a minisztérium miniszter által kijelölt állami vezetõinek,
b) az a) pont szerinti személyek akadályoztatása esetén az EKI felügyeletét ellátó minisztériumi szervezeti egység
vezetõjének
írásbeli vagy sürgõs esetben szóbeli utasítására adható ki.
(2) Az (1) bekezdésen túl oltóanyag az országos tiszti fõorvos szóban vagy írásban adott rendelkezésére adható ki.
(3) A szóbeli utasítást a kiadását követõ elsõ munkanapon írásban meg kell erõsíteni.”

4. § Az R. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Katasztrófának nem minõsülõ esetben eszköz vagy anyag ideiglenes átadására kizárólag akkor kerülhet sor, ha azt)
„b) fertõtlenítõszer esetében az országos tiszti fõorvos vagy megyei tiszti fõorvos kezdeményezi, az oltóanyag
esetében az országos tiszti fõorvos elrendeli.”

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

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 44/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés
lehetõségének egészségügyi szakmai feltételeirõl szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet
módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylõ tevékenységek
végzése, a csoportos tevékenységek végzése, a kizárólag laboratóriumi mintavételi eszköz biztosítása, valamint
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése szerinti
keresõképtelenség miatti soron kívüli ellátások végzése esetén.”

2. § A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetõségének egészségügyi szakmai feltételeirõl szóló 45/2006.
(XII. 27.) EüM rendelet 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A biztosított akkor jogosult az Ebtv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – és annak részeként
kezdeményezett további – ellátásoknak az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti keresõképtelenség miatti soron kívüli
igénybevételére, ha a jogosultsági ellenõrzés eredménye alapján táppénz, baleseti táppénz igénybevételére jogosult,
és ugyanazon betegségébõl adódóan folyamatosan legalább 15 napja keresõképtelen, valamint a keresõképtelen
állományba vevõ orvos vagy a felülvéleményezõ fõorvos a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutalót
kiállította.”

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

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 45/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelete
az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására 
és elosztására vonatkozó minõségi és biztonsági elõírásokról, valamint ezek egyes technikai
követelményeirõl szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó
minõségi és biztonsági elõírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeirõl szóló 3/2005. (II. 10.) EüM
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a véradás az OVSZ területi szerve általi behívással történik, a véradás helyérõl a donorral elõzetesen
egyeztetni kell.”
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2. § Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az OVSZ területi szerve által véradásra behívott donornak a véradás során az utazással összefüggésben keletkezett 
indokolt és igazolt költségeit a vérgyûjtést végzõ megtéríti. A költségtérítés mértéke megegyezik a donornak az OVSZ
által mûködtetett országos véradó nyilvántartó rendszerben szereplõ, a donor által elõzetesen írásban megadott
értesítési címe, illetve ennek hiányában lakcíme és az ahhoz legközelebb esõ vérellátó közötti, az adott távon
a közösségi közlekedésben irányadó, a donor által igénybe vehetõ, a személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló
jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb díjtételû menetjegy árával.”

3. § Az R. a következõ 27. §-sal egészül ki:
„27. § Ez a rendelet a 2004/33/EK irányelv V. mellékletének a trombocitakoncentrátumok felhasználhatósági
idõtartama végén érvényes pH-értékek felsõ határa tekintetében történõ módosításáról szóló 2011. április 11-i
2011/38/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. § Az R. 6. számú melléklet 2. pont 2.3. alpontjában foglalt táblázatban a „6,4–7,4” szövegrészek helyébe a „Legalább 6,4”
szöveg lép.

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

6. § Ez a rendelet a 2004/33/EK irányelv V. mellékletének a trombocitakoncentrátumok felhasználhatósági idõtartama
végén érvényes pH-értékek felsõ határa tekintetében történõ módosításáról szóló 2011. április 11-i 2011/38/EU
bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelete
a területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggõ feladatokat szolgáló elõirányzat
felhasználásának részletes szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont m) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. mellékletében
meghatározott XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,
7. Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggõ feladatok alcím (a továbbiakban: elõirányzat) felhasználására
és a felhasználás ellenõrzésének rendjére terjed ki.

2. § Az elõirányzat jogelõdje (a továbbiakban együtt: jogelõd elõirányzatok)
a) a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat központi fejlesztési feladatok elõirányzata,
b) a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat decentralizált területfejlesztési programok elõirányzata,
c) a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése elõirányzata,
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d) a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) 
Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése szerinti elõirányzatok.

3. § (1) Az elõirányzat terhére a területfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: Támogató) forrást biztosít
a) támogatáspolitikával és fejlesztéspolitikával összefüggõ képzésre, elemzésre, kutatásfejlesztésre,

rendezvényekre és kommunikációra,
b) az elõirányzat és a jogelõd elõirányzatok terhére mûködtetett támogatási rendszer keretében kötött támogatási

szerzõdések kezelésével kapcsolatos feladatokra,
c) a 2011-es magyar EU-elnökség fejlesztéspolitikai feladatainak végrehajtására,
d) a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése programhoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális fejlesztések

támogatására,
e) a központi pályázati rendszer támogatási keretösszegére.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt feladatok a Támogató támogatáspolitikai és fejlesztéspolitikai
tevékenységének szakmai háttértámogatását szolgálják, amelyek megvalósítására a Támogató szerzõdést köt
a feladatot ellátó szervezettel.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feladatokat ellátó kedvezményezettek a feladat ellátására meghatározott
összeg legfeljebb 50%-áig elõlegben részesülhetnek.

(4) Az elõirányzat terhére éven túli kötelezettség nem vállalható.
(5) A jogelõd elõirányzatok terhére megítélt, azonban szerzõdésszegés miatt visszavont támogatás visszatérülése az

elõirányzat bevételét képezi, amely az elõirányzat céljával összhangban, különösen az (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatokra használható fel.

2. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program

4. § (1) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feladat megvalósítása az e célra elkülönített forrás lebonyolítás céljából való
átadásával történik. A támogatás felhasználására az e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül a Támogató
megállapodást köthet
a) az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal (a továbbiakban: ÉARFT) és
b) az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanáccsal [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt:

Lebonyolító].
(2) A Támogató és a Lebonyolító között létrejövõ megállapodás mellékletét képezi a Lebonyolító által elõkészített,

a támogatás felhasználására és idõbeli ütemezésére vonatkozó eljárásrend, melyben rögzíteni kell a támogatási
szerzõdés megkötésének, a fejlesztés megvalósításának, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolók benyújtásának
határidejét is.

(3) A támogatás felhasználásának lebonyolítását a Lebonyolító a regionális fejlesztési ügynökségen keresztül látja el.
(4) A Lebonyolító a Támogatónak, a Lebonyolító által támogatásban részesített kedvezményezett a Lebonyolítónak

szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettséggel tartozik. A kedvezményezett beszámolóját a Lebonyolító juttatja el
a Támogatónak.

(5) A Lebonyolító a lebonyolítás céljából átadott elõirányzat összegébõl az 1. mellékletben foglalt táblázatban mûködési
célra meghatározott összeget használhatja fel a feladat ellátásával kapcsolatos kiadása fedezeteként.

(6) A Lebonyolító az e rendelet hatálybalépését követõ 5 napon belül postai úton, igazolható módon értesíti az 5–6. §-ban
foglalt kedvezményezetti kört a támogatás igénylésének lehetõségérõl, valamint a támogatási lehetõséget honlapján
is közzéteszi.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatra meghatározott forrás kiegészíti a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése
program keretében megvalósuló árvízvédelmi fejlesztéseket, a támogatás az önkormányzati infrastrukturális
beruházások elõkészítését és megvalósítását szolgálja.

(2) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint átadott forrás terhére a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében
létesülõ árapasztó tározóval érintett települések közül Lónya, Mátyus és Tiszakerecseny településeken az alábbi
tevékenységek támogathatók:
a) az önkormányzati belterületi bel- és csapadékvíz-elvezetési, valamint egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási célú

infrastrukturális fejlesztések engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és az engedélyezési eljárás
lefolytatása;
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b) belterületi bel- és csapadékvíz közösségi célú gazdálkodását biztosító rendszer befogadóig történõ kiépítése,
fejlesztése, felújítása, tervezése az alábbiak szerint:
ba) a települési belterületi elválasztott rendszerû csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése,

tervezése,
bb) a belterületet védõ övárokrendszer, szûrõmezõk és egyéb, vízvédelmi szempontból indokolt, a vízelvezetõ

rendszer részét képezõ mûtárgy, átemelõ, átemelõ telep, belvíz- és záportározó kiépítése, felújítása,
fejlesztése, tervezése.

(3) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint átadott forrásból támogatásban a (2) bekezdésben meghatározott települések
önkormányzata vagy a települési önkormányzatok jogi személyiségû társulása részesülhet.

(4) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.
(5) A támogatási intenzitás a (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén legfeljebb 100%, a (2) bekezdés b) pontja

szerinti támogatás esetén legfeljebb 95% lehet.
(6) Elszámolható költségnek minõsül a projekt költségének a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 47. §-a és 48. §-a,

valamint 51. §-a szerinti bekerülési értéke, valamint a projekt elõkészítéséhez és megvalósításához közvetlenül
igénybe vett gazdasági szolgáltatások – közbeszerzés, tervezés, engedélyeztetés, lebonyolítás és mûszaki ellenõrzés –
ellenértéke. Az elszámolható költségek esetében a támogatás a támogatási kérelem befogadását követõen,
a támogatási szerzõdés szerinti befejezési határidõig a kedvezményezett nevére kiállított számla, egyéb bizonylat,
fejlesztési célú pénzeszköz átadás esetén az errõl szóló megállapodás alapján vehetõ igénybe. Saját vállalkozásban
végzett beruházás esetén az elszámolás a támogatási szerzõdésben meghatározott bizonylat alapján történhet, mely
esetben kizárólag a megvalósításhoz szükséges anyagok, valamint az igénybe vett szolgáltatások költsége számolható 
el. Szilárd burkolatú belterületi utak (2) bekezdés b) pontja szerinti munkák elvégzése miatt szükségessé váló
burkolat-helyreállítása legfeljebb a beruházás összköltségének 8%-áig számolható el.

(7) A kedvezményezett a megítélt támogatás legfeljebb 25%-áig támogatási elõlegben részesülhet.

6. § (1) A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint átadott forrás terhére a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló
Cigánd–Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékérõl, valamint az egyszeri
térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együttes rendelet
mellékletének 1. pontjában szereplõ települések közül Nagyrozvágy település önkormányzati szennyvízberuházáshoz 
a saját forrás biztosítása céljából felvett hitelállomány csökkentéséhez történõ hozzájárulás adható a beruházás
összköltségének 6%-áig, de legfeljebb 56 millió forintig.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.
(3) A támogatási intenzitás legfeljebb 100% lehet.
(4) Elszámolható költségnek minõsül az (1) bekezdés szerinti település önkormányzatának szennyvízberuházásához

az önrész biztosítása céljából igazolható módon igénybe vett, a települési önkormányzatot terhelõ, visszafizetendõ
hitel, kölcsön tõkerésze.

7. § (1) A Támogató és a Lebonyolító közötti megállapodásban rögzített szakmai és pénzügyi szempontok alapján, pályázati
rendszeren kívüli, egyedi támogatási döntést a Lebonyolító hozza meg.

(2) A támogatási szerzõdés elõkészítése, megkötése, módosítása, a támogatási összeg folyósítása, a támogatás
felhasználásának ellenõrzése a Lebonyolító feladata. A támogatási szerzõdés mintáját a Lebonyolító készíti el, amelyet
egyeztet a Támogatóval.

(3) A támogatott projektek alapadatait – a kedvezményezett nevét, a támogatott fejlesztés megnevezését, a fejlesztés
megvalósulásának helyszínét, a fejlesztés összköltségét és a támogatás összegét – a döntéssel egyidejûleg
a Lebonyolító honlapján és a kormányzati portálon közzé kell tenni.

8. § (1) Az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással megvalósult fejlesztés fenntartását, valamint a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. alcíme szerinti üzemeltetését a kedvezményezettnek a projekt befejezésétõl
számított 7 éven keresztül folyamatosan biztosítania kell. Ha a kedvezményezett az üzemeltetési kötelezettségét nem
teljesíti, az ÉARFT a megítélt támogatás visszavonásáról dönt.

(2) A támogatott projekt akkor tekinthetõ befejezettnek, ha a projekt a támogatási szerzõdésben meghatározottak szerint 
teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy
beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a projekt befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel
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és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Lebonyolító jóváhagyta és a támogatás folyósítása
az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelõ mértékben megtörtént.

(3) A projekt akkor tekinthetõ lezártnak, ha a támogatási szerzõdésben vállalt fenntartási és egyéb, a befejezést követõ
idõszakra nézve vállalt kötelezettség a Lebonyolító által elfogadott módon teljesült.

9. § Az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén a támogatás feltétele a kedvezményezett nyilatkozata arról,
hogy az építési beruházás ajánlati felhívásában bírálati szempontként rögzíti a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 53. § (9) bekezdésében meghatározott szociális feltételek alkalmazását.

10. § (1) Az 5. § (2) bekezdésében foglalt fejlesztés megvalósítása során az ÉARFT a támogatás lehívása elõtt helyszíni
ellenõrzést végez, ha az egy alkalommal lehívni kívánt, vagy a több részletben folyósított támogatási összeg eléri
a megítélt támogatás 50%-át.

(2) A kedvezményezett által elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló Lebonyolítóhoz történõ beérkezését követõ
3 hónapon belül a Lebonyolító utóellenõrzést végez.

(3) Az 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt fejlesztés esetén az ÉARFT kötelezettségvállalási ellenõrzést végez
a kötelezettségvállalás teljesítésének negyedik évét követõ 3 hónapon belül, és záró ellenõrzést végez
a kötelezettségvállalás lejáratát követõen legfeljebb 3 hónapon belül.

(4) A Támogató és a Lebonyolító a támogatás szabályszerû felhasználását az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
ellenõrzésen túl is ellenõrizheti.

11. § (1) A támogatást igénylõ vagy a kedvezményezett a támogatási igény benyújtásának idõpontjától a támogatási
jogviszony idõtartama alatt a Lebonyolító döntése ellen a Támogató részére címezve, írásban kifogást nyújthat be,
ha a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerzõdés megkötésére,
a támogatás folyósítására és visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértõ, vagy a támogatási szerzõdésbe
ütközik.

(2) A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésrõl való tudomásszerzéstõl számított 10 napon belül, de legfeljebb
a kifogásolt intézkedéstõl számított 60 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetõség.

(3) Amennyiben a kifogás elbírálásának ideje alatt a támogatási szerzõdés megkötésre kerül, azt a kifogásban foglaltak
kivizsgálása iránti igényrõl való lemondásnak kell tekinteni.

(4) A kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha
a) a kifogást a (2) bekezdés szerinti határidõn túl terjesztették elõ,
b) a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elõ,
c) a korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elõ.

(5) A Támogató a beérkezett kifogást a Lebonyolító közremûködésével vizsgálja ki.
(6) A Támogató a részére elbírálásra megküldött kifogással kapcsolatban a következõ döntéseket hozhatja:

a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerû állapot helyreállításáról,
b) a kifogást indokolt döntésével elutasítja.

(7) A Támogató a kifogás tárgyában hozott döntésrõl az indokok megjelölésével értesíti a kifogás benyújtóját és
a Lebonyolítót. A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás elõterjesztésének nincs helye.

3. A központi pályázati rendszer támogatásának speciális szabályai

12. § (1) A Támogató a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti forrás terhére vissza nem térítendõ támogatást nyújt technológiai
fejlesztést eredményezõ beruházáshoz új eszköz beszerzésére.

(2) A támogatási intenzitás legfeljebb 70% lehet.
(3) Elszámolható költségnek minõsül a projekt költségének a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 47. §-a és 48. §-a,

valamint 51. §-a szerinti bekerülési értéke. A pályázat keretein belül elszámolható költségnek minõsül a jelzálogjog
formájában nyújtott biztosíték esetén a jelzálogszerzõdés közokiratba foglalásának költsége.

(4) A kedvezményezettnek a támogatás ellenében foglalkoztatási és fenntartási kötelezettséget kell vállalnia.
(5) Foglalkoztatási kötelezettség keretében – a fenntartási kötelezettség mellett – a támogatásban részesített

kedvezményezett arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatási szerzõdésben rögzített foglalkoztatotti
többletlétszámot 2 éven át fenntartja. A foglalkoztatási kötelezettség meghatározásának alapját (bázislétszámot)
a pályázat benyújtását megelõzõ 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszám adja. A kötelezettség teljesítését
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leghamarabb a projekt befejezését követõ hónapban, legkésõbb a projekt befejezését követõ hatodik hónapban meg
kell kezdeni (feltöltési idõszak).

(6) A bázislétszám meghatározása során figyelemmel kell lenni az elõirányzat korábbi évi forrásaiból, valamit egyéb
forrásokból megítélt támogatásokhoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettségekre.

(7) A foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének mértékét a ténylegesen teljesült és a vállalt foglalkoztatotti
többletlétszám hányadosának százalékban kifejezett értéke adja. Az egyes évek többletlétszáma alatt az adott év
átlagos statisztikai állományi létszámának és a bázislétszámnak a különbségét kell érteni. A foglalkoztatási
kötelezettség teljesítése során az átlagos statisztikai állományi létszámban a részmunkaidõben foglalkoztatottak
a teljes munkaidõben alkalmazottak törtrészének felelnek meg. A foglalkoztatási kötelezettség akkor tekinthetõ
teljesítettnek, ha a vállalt többletlétszám a kötelezettség teljes idõtartamára számított átlagban teljesül, és az egyes
évek átlagos többletlétszáma a kötelezettség idõtartamának minden évében meghaladja a szerzõdésben szereplõ
többletlétszám 60%-át.

(8) Fenntartási kötelezettség keretében a kedvezményezettnek a támogatással megvalósuló projektek keretében
létrehozott vagy beszerzett eszközök használati értékét meg kell õriznie, és az azok által nyújtani kívánt
szolgáltatásokat – a szükséges karbantartási idõszakokat leszámítva – az eredeti célnak megfelelõen folyamatosan
fenn kell tartania. A fenntartási kötelezettség a projekt befejezését követõ hónaptól számított 2 éven át tart.
Amennyiben a kedvezményezett nem a projekt befejezését követõ hónapban kezdi meg a foglalkoztatási
kötelezettség teljesítését, a feltöltési idõszak idõtartamával a fenntartási kötelezettség meghosszabbodik.

13. § (1) Támogatásban az a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro vállalkozásnak
minõsülõ pályázó részesülhet, amelynek beruházása a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, komplex
programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségben fekvõ, vidékies besorolású településen valósul meg,
melyben az állandó népesség száma 2010. január 1-jén nem haladta meg az 5000 fõt, vagy népsûrûsége
100 fõ/km2-nél kevesebb volt.

(2) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a pályázatában bemutatott projekt megvalósítására az e rendelet
alapján meghozott támogatói döntés idõpontjáig az államháztartás alrendszereibõl támogatást nyert.

14. § (1) A 12. § (1) bekezdése szerinti fejlesztésekhez kizárólag csekély összegû támogatás nyújtható.
(2) A csekély összegû támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatás a kedvezményezett ezen tevékenységéhez

kapcsolódjon, és a kedvezményezett nyilatkozzon arról, hogy az adott pénzügyi évben és az azt megelõzõ két
pénzügyi év alatt általa igénybe vett csekély összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000
eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget. A több részletben fizetendõ
támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) A támogatás nyújtásakor az adott pénzügyi évben és az azt megelõzõ két pénzügyi év alatt nyújtott csekély összegû
támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti ellenõrzési kötelezettséget a Támogató teljesíti.

15. § (1) A Támogató pályázati felhívást készít és azt a kiválasztási szempontrendszerrel együtt az e rendelet hatályba-lépését
követõ 15 napon belül a kormányzati portálon közzé teszi. A pályázati felhívás tartalmazza a támogatás igénylésének
és felhasználásának részletes szabályait.

(2) A pályázatot a felhívás közzétételét követõ 45 napon belül lehet személyesen vagy postai úton benyújtani a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes megyei szervezeteihez. Postai úton történõ benyújtás
esetén a pályázatot igazolható módon kell postára adni, és a pályázat benyújtása dátumának a postára adás napját kell
tekinteni. Kétség esetén a határidõn belül történõ postára adást a pályázónak kell bizonyítania.

(3) Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha
a) azt pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,
b) a pályázatot határidõn túl nyújtották be, vagy
c) az (5) bekezdésben meghatározott hiánypótlásnak a kedvezményezett nem, vagy nem megfelelõen tesz eleget

vagy azt az (5) bekezdésben megadott határidõn túl nyújtja be.
(4) A pályázat érvénytelenségérõl a Kincstár a (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a pályázat érkeztetését, a (3) bekezdés

c) pontja esetén a hiánypótlás érkeztetést követõ 10 napon belül írásban, igazolható módon tájékoztatja a pályázót.
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(5) Az érvényes, de nem megfelelõen benyújtott pályázat esetén a pályázót a pályázat érkeztetését követõ 10 napon belül
a Kincstár írásban, igazolható módon hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlás teljesítésére csak egyszer, a felszólítás
kézhezvételétõl számított 8 napon belül van lehetõség.

(6) A pályázat befogadása idõpontjának a pályázati egységcsomagnak hiánytalanul megfelelõ pályázat beérkezésének
idõpontját, hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezési idõpontját kell tekinteni. A pályázat befogadásáról a Kincstár
írásban, igazolható módon tájékoztatja a pályázót.

16. § (1) A pályázatok értékelését és a támogatási döntések elõkészítését a Támogató által kijelölt szakértõi bizottság végzi.
A szakértõi bizottság legalább 3, legfeljebb 5 szavazati joggal rendelkezõ tagból, valamint tanácskozási joggal
rendelkezõ tagokból áll. A szakértõi bizottság a munkáját a maga által meghatározott ügyrend alapján végzi.
A szakértõi bizottság tagjai e minõségükben nem utasíthatók, és e tevékenységük ellátásáért külön díjazás nem illeti
meg õket. A formailag és tartalmilag értékelt javaslatokról a szakértõi bizottság döntési javaslatot és tartaléklistát
készít. A szakértõi bizottság javaslata alapján a források odaítélésérõl a Támogató legkésõbb a pályázat befogadását
követõ 45 napon belül dönt.

(2) A Támogató a támogatott program alapadatait – a kedvezményezett nevét, a támogatott fejlesztés megnevezését,
a fejlesztés megvalósulásának helyszínét, a fejlesztés összköltségét, a támogatás összegét – a döntéssel egyidejûleg
a kormányzati portálon közzéteszi.

(3) A tartaléklista a befogadott, támogatásra javasolt, azonban forráshiány miatt támogatást nem nyert pályázatokat
tartalmazza értékelés szerint rangsorolva.

(4) A Támogató a tartaléklistán szereplõ pályázatok tárgyévi elõirányzat terhére történõ támogatásáról 2011. december
31-ig hoz döntést.

(5) A döntésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ 45 napon belül a Támogató szerzõdést köt a kedvezményezettel.
(6) A támogatási szerzõdés mintáját a Kincstár készíti elõ és jóváhagyás céljából megküldi a Támogató részére.

A támogatási szerzõdés és módosításainak elõkészítését, a támogatások folyósítását, valamint a felhasználás nyomon
követésével, ellenõrzésével, a támogatási szerzõdések nem teljesítésébõl adódó visszavont támogatásokkal
kapcsolatos követeléskezelési feladatokat a Kincstár látja el.

(7) Amennyiben a kedvezményezett támogatási szerzõdésben rögzített azonosító adataiban változás lép fel, azt köteles
a Támogató részére igazolható módon bejelenteni a Kincstár honlapján elérhetõ, a 2. melléklet szerinti
adatváltozás-bejelentõ formanyomtatvány segítségével. Ezen adatváltozások átvezetése a támogatási szerzõdés
módosítását nem igényli.

(8) A kedvezményezett az azonosító adataiban bekövetkezett változásról a (7) bekezdés szerinti a formanyomtatvány két
eredeti, kitöltött és aláírt példányának, és a változást igazoló, a módosítás szükségességét alátámasztó
dokumentumoknak igazolható módon, a Kincstár részére történõ megküldésével tájékoztatja a Támogatót. Ha
a kedvezményezett bankszámlaszáma változik, az adatváltozás bejelentéséhez mellékletként csatolni kell az új
bankszámlára vonatkozó, pénzforgalmi szolgáltató számára adott, a bank által leigazolt (záradékolt) beszedési
megbízás benyújtására szóló felhatalmazó levelet is. A Kincstár a bejelentett adatváltozást ellenõrzi, majd
a hiánytalanul beérkezett formanyomtatvány egy eredeti példányát mellékletekkel együtt írásban, igazolható módon
továbbítja a Támogató felé. A kedvezményezett által megküldött adatváltozás bejelentõ lapot és annak mellékleteit
a Támogató és a Kincstár a támogatási szerzõdéssel együtt, ahhoz csatolva kezeli.

(9) A megítélt támogatási összeg csak a támogatási szerzõdés hatálybalépését követõen folyósítható az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 124. § (6) bekezdés a) pontja
szerint. A támogatás a támogatási szerzõdésben rögzített ütemezésben az elszámolható költségekrõl szóló
bizonylatok alapján, a pénzügyi teljesítést követõen, utólagosan vehetõ igénybe. A kedvezményezett a projekt
idõtartama alatt felmerült, elszámolható költségekrõl szóló bizonylatait a Kincstárhoz nyújtja be. A támogatás
folyósítását a kedvezményezettnek a projekt befejezését követõ 60. napig, de legkésõbb a tárgyévet követõ év május
31-ig kezdeményeznie kell. A kedvezményezett által benyújtott bizonylatok alapján a pénzügyi teljesítésnek
a tárgyévet követõ év június 30-ig meg kell történnie.

(10) A támogatott projekt megvalósítását a kedvezményezettnek legkésõbb a tárgyévet követõ év május 31-ig be kell
fejeznie.

(11) A kedvezményezett a megítélt támogatás legfeljebb 50%-áig támogatási elõlegben részesülhet az Ámr. 150. §
(8) bekezdésében meghatározott szabályok alkalmazása mellett.
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17. § (1) A támogatásban részesült projektek esetében legalább a támogatás 120%-ával megegyezõ összegû ingatlan
jelzálogjog bejegyzésével, bank vagy más, garanciavállalásra jogosult intézmény garanciavállalásával kell biztosítékot
nyújtani.

(2) A támogatás biztosítékaként bejegyzett jelzálogjog és az esetlegesen azt megelõzõ ranghelyekre bejegyzett
jelzálogjogok összege együttesen nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 70%-át. A harmadik, vagy azt
követõ ranghelyekre felajánlott ingatlan jelzálogjogok elfogadhatóságáról a Támogató – az ingatlan
értékesíthetõsége, forgalmi értéke, valamint a felajánlott ranghelyet megelõzõ ranghelyeken bejegyzett
jelzálogjogok összegének mérlegelését követõen – a Kincstár szakmai véleményének figyelembe-vételével dönt.
A jelzálogszerzõdés megkötése és a jelzálogszerzõdéshez kapcsolódóan benyújtott módosítási kezdeményezésekrõl
szóló döntések meghozatala során az ingatlan forgalmi értékét három hónapnál nem régebbi, bejegyzett értékbecslõ
által kiállított értékbecslés alapján kell megállapítani.

(3) Ingatlan jelzálogjog formájában nyújtott biztosíték esetén a jelzálogszerzõdést közjegyzõi okiratba kell foglalni,
valamint a jelzálogjoggal terhelt ingatlanra biztosítási szerzõdést kell kötni. A biztosítási szerzõdésben
kedvezményezettként a Támogatót kell megjelölni.

(4) A garanciavállalásnak legalább a projekt megkezdésétõl a támogatási szerzõdésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítését követõ harmadik hónap végéig kell fennállnia. Ingatlan jelzálogjog biztosíték esetén a jelzálogjognak
a Kincstár törlési nyilatkozatának kiadásáig kell fennállnia. A támogatási szerzõdésben ki kell kötni, hogy a szerzõdés
hatálybalépésének feltétele a biztosítékok rendelkezésre állását – ingatlan jelzálogjog esetén a jelzálogjog
bejegyzését – igazoló dokumentum Kincstárhoz történõ benyújtása.

(5) Amennyiben a projekt záró ellenõrzése a vállalt kötelezettségek teljes körû teljesítését állapítja meg, a Kincstár a záró
ellenõrzést követõ 15 napon belül a nyújtott biztosítékok felszabadítása érdekében nyilatkozatot ad ki.

(6) A támogatási szerzõdésekhez kapcsolódóan nyújtott biztosítékok jogosultja a Támogató. A biztosítékokról szóló
szerzõdésekben rögzíteni kell, hogy a biztosítékokról szóló szerzõdések és módosításaik aláírása, valamint
a biztosítékok érvényesítése során a Támogató képviseletében a Kincstár jár el.

18. § (1) Az elõirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek
teljesüléséig csak a Támogató elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy használatba.
A kedvezményezett által a Támogató részére küldött, jóváhagyást kérõ kezdeményezésnek tartalmaznia kell annak
ismertetését, hogy a kedvezményezett vagy más személy a támogatási szerzõdésben foglalt fenntartási és
foglalkoztatási kötelezettségeit milyen módon fogja a támogatással létrehozott vagyon elidegenítését, bérbe vagy
használatba adását követõen teljesíteni.

(2) Ha az elõirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítése, bérbe vagy használatba adása
a Támogató elõzetes jóváhagyása nélkül történik, akkor az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt összege
visszafizetésének elrendelésére és az igénybe nem vett támogatás teljes összegének törlésére kerül sor. Ebben az
esetben a támogatást a 19. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint a Kincstár által vezetett, támogatási
szerzõdésben megjelölt számla javára kell visszafizetni.

(3) Amennyiben a Támogató elõzetes jóváhagyásával történõ elidegenítésre, bérbe vagy használatba adásra
a támogatási szerzõdésben vállalt fenntartási és foglalkoztatási kötelezettségek más által történõ átvállalásával kerül
sor, úgy a támogatást nem kell visszafizetni az elõirányzat javára.

(4) Amennyiben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek jövõbeni – a Támogató által jóváhagyott módon
történõ – teljesítését részben vagy egészben más személy vállalja át, ennek tényét a támogatási szerzõdés
módosításában rögzíteni kell. Amennyiben a támogatás ellenében vállalt kötelezettségek részlegesen kerülnek
átvállalásra, a támogatási szerzõdés módosítását mind a kedvezményezett, mind pedig a kötelezettségeket
részlegesen átvállaló személy aláírja, a kedvezményezettnek és az átvállalónak a kötelezettség átvállalásának
arányában kell biztosítékot nyújtaniuk. Amennyiben a támogatás ellenében vállalt kötelezettségek teljes mértékben
átvállalásra kerülnek, az átvállaló személy a támogatási szerzõdés kedvezményezettje helyébe lép, valamint az
e rendeletben elõírtak szerint biztosítékot nyújt.

(5) Amennyiben az elõirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítésére, bérbe vagy használatba
adására a Támogató elõzetes jóváhagyásával kerül sor a támogatási szerzõdésben vállalt fenntartási és foglalkoztatási
kötelezettségek más által történõ átvállalása nélkül, úgy az igénybe vett támogatást a 19. § (3) bekezdése szerinti
kamattal növelt összegben kell visszafizetni a Kincstár által vezetett, támogatási szerzõdésben megjelölt számla javára.
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19. § (1) Az igénybe vett támogatás arányos része kamattal növelt összegének visszafizetésével és az igénybe nem vett
támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha
a) a vállalt fenntartási kötelezettség a kötelezettség teljes idõtartamát tekintve csak részben, de 75%-ot meghaladó

mértékben teljesül,
b) a foglalkoztatási kötelezettség a kötelezettség teljes idõtartamát tekintve csak részben, de 60%-ot meghaladó

mértékben teljesül, olyan módon, hogy a teljesítés mértéke a kötelezettség minden évében meghaladja a 60%-ot, 
vagy

c) a jóváhagyott célkitûzés csak részben, de 75%-ot meghaladó mértékben valósul meg.
(2) Az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt összegének (3)–(5) bekezdés szerinti visszafizetésével és az igénybe

nem vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha
a) a projekt 21. § (3) bekezdése szerinti befejezésére nem kerül sor,
b) az elfogadott céltól eltérõ projektet valósítanak meg,
c) a fenntartási kötelezettség a kötelezettség teljes idõtartamát tekintve 75%-ot meg nem haladó mértékben

teljesül,
d) a foglalkoztatási kötelezettség a kötelezettség bármelyik évében 60%-ot meg nem haladó mértékben teljesül,
e) a kedvezményezett az e rendelet szerinti, illetve a támogatási szerzõdésben rögzített visszatérítési, visszafizetési,

tájékoztatási, együttmûködési vagy egyéb kötelezettségét határidõn belül nem teljesíti,
f) a kedvezményezett vagy biztosítéka ellen végrehajtási eljárást kezdeményeztek vagy
g) a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését megelõzõen a kedvezményezett

végelszámolása iránti eljárás veszi kezdetét, felszámolási, vagy egyéb, jogutód nélküli megszûnését
eredményezõ eljárás indul.

(3) A kedvezményezett a támogatást és annak az Ámr.-ben foglaltak szerint a Kincstár által – a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvényben foglaltakkal összhangban – elõzetesen meghatározott kamatait a Támogató
visszavonásról szóló döntésében foglaltak szerinti összegben és határidõben köteles visszafizetni.

(4) A visszavont támogatást és kamatait a Kincstár által vezetett, támogatási szerzõdésben megjelölt számlára,
a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 30 napon belül kell befizetni.

(5) Abban az esetben, ha a támogatás és kamatai befizetésére a (4) bekezdésben rögzített határidõn túl kerül sor,
a kötelezettség teljes összegére a késedelembe esés napjától a 20. § szerinti részletfizetési kezdeményezés Kincstárhoz 
történõ igazolható beérkezéséig, ilyen kezdeményezés hiányában a visszafizetési kötelezettség maradéktalan
teljesítéséig a késedelemmel érintett naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat
harmadával megegyezõ mértékû késedelmi kamatot kell felszámítani. A Kincstár a kedvezményezett által megküldött
részletfizetési kérelmet szakmai véleményével ellátva továbbítja a Támogató felé.

(6) Az e rendelet által meghatározott visszatérítési vagy visszafizetési kötelezettség méltányossági okokból történõ
mérséklésére vagy elengedésére nincs lehetõség.

(7) Amennyiben e rendelet vagy a támogatási szerzõdés a kedvezményezett számára nem határoz meg határidõt,
a Támogatóval és a Kincstárral való együttmûködése keretében fennálló kötelezettségeit 30 napon belül kell
teljesítenie. Az együttmûködési kötelezettség határidõben való teljesítésének elmulasztása esetén a (2) bekezdés
e) pontjában szereplõ jogkövetkezményektõl csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a kedvezményezett az
e rendeletben vagy támogatási szerzõdésben rögzített határidõtõl – ennek hiányában a 30. naptól – számított
10 napon belül késedelmét kimenti. Ezen határidõt követõen további igazolásnak helye nincs.

20. § (1) Amennyiben a 19. § (1) vagy (2) bekezdésében foglaltak szerinti visszavonásból adódó visszafizetési kötelezettség
egy összegben történõ teljesítése a kedvezményezett gazdálkodását súlyosan veszélyeztetné, a kedvezményezett
19. § (4) bekezdésében foglalt határidõn belül benyújtott kezdeményezése esetén lehetõség van a kötelezettség
részletekben történõ teljesítésére. A részletfizetési kezdeményezés elfogadásáról, valamint a törlesztés idõbeli
ütemezésérõl a Támogató a Kincstár elõzetes javaslata alapján dönt. A Támogató a részletfizetés engedélyezésérõl
szóló döntését a Kincstár tájékoztatásával egyidejûleg küldi meg a kedvezményezett részére.

(2) Gazdasági társaságok által teljesítendõ visszafizetési kötelezettség akkor tekinthetõ a gazdálkodást súlyosan
veszélyeztetõ mértékûnek, ha a kötelezettség összege a kedvezményezett utolsó lezárt évi nettó árbevételének 5%-át
meghaladja.

(3) A törlesztési ütemezéshez kapcsolódóan meghozott döntése során a Támogató elfogadhat türelmi idõszakot,
a törlesztés futamideje azonban ezzel együtt sem haladhatja meg az Ámr. 127. § (7) bekezdése szerinti idõtartamot.
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(4) Részleges visszavonás esetén a visszafizetés ütemezését a támogatási szerzõdés módosításában kell rögzíteni. Teljes
visszavonás esetén külön fizetési megállapodást kell kötni. A támogatási szerzõdés ilyen irányú módosításában illetve
a fizetési megállapodásban szerepelnie kell, hogy a visszafizetési kötelezettség egyszeri, 30 napot meg nem haladó
késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett összeg után a 19. § (5) bekezdése szerinti késedelmi kamat
kerül a késedelem idõtartamára felszámításra.

(5) A teljes fennálló tartozás esedékessé válik, és annak összegét a befizetés napjáig terjedõ idõszakra számított, a 19. §
(5) bekezdése szerinti késedelmi kamat terheli, amennyiben az esedékességtõl számított 30 napon belül
a (4) bekezdés szerinti, kamattal növelt összegû részlet visszafizetésére nem kerül sor, vagy a kedvezményezett
második alkalommal esik késedelembe.

(6) A részletfizetésrõl szóló szerzõdésmódosítás hatálybalépésének feltétele a 17. § szerinti és legalább a részletfizetési
kérelem benyújtásának idõpontjában fennálló visszafizetési kötelezettség 120%-ával megegyezõ összegû biztosíték
nyújtása.

(7) Részletfizetésre vagy annak átütemezésére vonatkozóan a kedvezményezett csak egy alkalommal nyújthat be
kérelmet.

21. § (1) A támogatási szerzõdések végrehajtásának és a kötelezettségvállalás teljesítésének ellenõrzését a Kincstár végzi.
Ellenõrzések lefolytatására a Támogató is jogosult. A Kincstár a pályázat benyújtásától a projekt lezárásáig tartó
idõszakban – a kedvezményezettel történt elõzetes egyeztetést követõen – bármikor végezhet helyszíni ellenõrzést.
A fejlesztés megvalósítását követõ 3 hónapon belül a kedvezményezett pénzügyi beszámolót nyújt be a Kincstárhoz.
A beszámoló benyújtását követõ 3 hónapon belül a Kincstár utóellenõrzést végez. Az utóellenõrzés során felvett
jegyzõkönyvben a kedvezményezettet tájékoztatni kell arról, hogy a fel nem használt támogatás igénybevételére az
utóellenõrzést követõen nem jogosult. A támogatási szerzõdés keretében vállalt kötelezettségek teljesítését a Kincstár 
a kötelezettségvállalási idõtartam alatt évente ellenõrzi. A projekt záró ellenõrzését a kedvezményezett által vállalt,
legkésõbb véget érõ kötelezettségvállalás végét követõ harmadik hónap végéig kell végrehajtani.

(2) Az ellenõrzések megállapításait a Kincstár a kedvezményezettel közösen felvett jegyzõkönyvben rögzíti. A támogatás
nem szerzõdésszerû felhasználása vagy a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek nem megfelelõ teljesítése
esetén a Kincstár javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.

(3) A projekt akkor tekinthetõ befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerzõdésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésbõl nyújtott
támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott
tevékenység befejezését tanúsító, jogerõs hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott pénzügyi
beszámolóját a Kincstár jóváhagyta, valamint a költségvetésbõl nyújtott támogatás folyósítása az igazolt
támogatás-felhasználásnak megfelelõ mértékben megtörtént, és az utóellenõrzés során a Kincstár szerzõdésszerû
teljesítést állapít meg.

(4) A projekt akkor tekinthetõ lezártnak, ha a támogatási szerzõdésben vállalt fenntartási és egyéb, a befejezést követõ
idõszakra nézve vállalt kötelezettség a Kincstár által elfogadott módon teljesült. Amennyiben a támogatási
szerzõdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítését állapítja meg a záróellenõrzés, a szükséges intézkedések
megtételérõl a Támogató dönt.

22. § (1) A támogatást igénylõ vagy a kedvezményezett a pályázat benyújtásának idõpontjától a támogatási jogviszony
idõtartama alatt a Támogató felé írásban kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény
befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerzõdés megkötésére, a támogatás folyósítására és 
visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértõ, vagy a pályázati felhívásba és a támogatási szerzõdésbe ütközik.

(2) A kifogás elbírálása során a 11. § (2)–(7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni azzal, hogy ahol a 11. § (5) és
(7) bekezdése Lebonyolítót említ, ott Kincstárt kell érteni.
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4. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

24. § Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5–10. o.) hatálya alá tartozó csekély összegû támogatást
tartalmaz.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelethez

A lebonyolítás céljából átadható elõirányzat kerete

(forintban)

A B C D

1.
Lebonyolító

Lebonyolítás céljára átadható elõirányzat

2. Fejlesztési célra
felhasználható keret

összege

Mûködési célra
felhasználható keret

összege

Összesen
(D)=(B+C)

3. Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács

 56 000 000  840 000  56 840 000

4. Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács

145 073 200 4 486 800 149 560 000

5. Összesen 206 400 000

2. melléklet a 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelethez

Kedvezményezett neve:
Támogatási szerzõdés szám:

ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÕ LAP*

Melyik adat módosítására vonatkozik a kérelem
A módosítani kívánt adat a hatályos támogatási

szerzõdés szerint
A módosítani kívánt új adat

Kedvezményezett neve
Kedvezményezett címe
Kedvezményezett adószáma
Kedvezményezett cégjegyzékszáma
Kedvezményezett számlavezetõ
hitelintézete
Kedvezményezett számlaszáma
Egyéb**

Kelt:…………………………
                      P. H.

……………………………..……..
Kedvezményezett

*  Az adatváltozást bejelentõ adatlap kizárólag az azonosító- és alapadatok változása esetében alkalmazható, egyéb módosítási esetben a támogatási
döntést hozó szerv jóváhagyása szükséges.
** Az egyéb adatokat pontosan meg kell nevezni.
A változások alátámasztását igazoló dokumentumok csatolása is szükséges az adatlaphoz.
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VI. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság 60/2011. (VII. 7.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kitûzésére irányuló aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának, illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítésével kapcsolatban hozott határozata ellen benyújtott
kifogások alapján meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 34/2011. (IV. 12.) OVB határozatát megsemmisíti, és az Országos 
Választási Bizottságot új eljárás lefolytatására utasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. 1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 34/2011. (IV. 12.) OVB határozatában (a továbbiakban: OVBh.)
hitelesítette annak az országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyûjtõ ívnek a mintapéldányát,
amelyen a következõ kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy büntetõeljárásokban a büntethetõség alsó
korhatára 12 év legyen?” Az OVB határozata indokolásában megállapította, hogy a népszavazásra feltenni kívánt
kérdés az elõírt követelményeknek megfelel. 

2. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján két kifogás érkezett
az Alkotmánybírósághoz az OVBh. ellen. 

2.1. Az elsõ kifogás szerint a kérdés hitelesítését az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi
III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10. § b) és c) pontja értelmében meg kellett volna tagadni. A kifogást tevõk úgy
vélik, a kérdés egyrészt azért megtévesztõ, mert az Alkotmány módosítására irányul, másrészt azért is, mert lehetetlen
célt tûz ki. A kérdés ugyanis magában foglalja a „büntetõeljárásokban” kitételt, ami nem egyeztethetõ össze a büntetõ
anyagi jognak az életkorra vonatkozó – büntethetõséget kizáró – rendelkezéseivel. Mindebbõl a kifogást elõterjesztõk
azt a következtetést vonják le, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés szövegezésében nem egyértelmû, amibõl
fakadóan egyértelmû jogalkotási kötelezettség sem fogalmazható meg.

2.2. A második kifogás szerint az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdést többféleképpen lehet értelmezni. Értelmezhetõ úgy
– véli a kifogást elõterjesztõ – hogy nem lesz büntethetõ az, aki a cselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét
nem töltötte be. A kérdés szövegezése – teszi hozzá – ugyanakkor nem zárja ki annak az értelmezésnek az elfogadását,
amely szerint a tizenkettedik életév betöltését az elbírálás idõpontjában, a büntetõeljárás során kell figyelembe venni.
Kifogását ennek megfelelõen arra alapozza, hogy a kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt
egyértelmûségi követelménynek, ezért az Nsztv. 10. § c) pontja alapján az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését az OVB-nek meg 
kellett volna tagadnia. 

3. Az Alkotmánybíróság a kifogásokat az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló,
többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (ABK 2009. január, 3.) 28. §
(1) bekezdése alapján egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

II. 1. Az Nsztv. vonatkozó rendelkezései:
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe,
[…]
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,” 
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„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”

2. A Ve. alkalmazott szabályai:
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
[...]
(5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat
nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidõben történt benyújtásának vizsgálatakor azt
az idõpontot kell figyelembe venni, amikor az elsõ választási bizottsághoz beérkezett.”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos
döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –
az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
[...]
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,
illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,
illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III. A kifogások megalapozottak.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja

alapján a 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 a beérkezett
kifogás megfelel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben foglalt feltételeknek, és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában
az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342,
344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével
összhangban látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Alkotmánybíróság elõzetesen megvizsgálta, hogy a jelen ügyben elõterjesztett kifogások megfelelnek-e a törvényi
feltételeknek. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogásokat a törvényes határidõn belül [Ve. 130. §
(1) bekezdés], és a kifogásra elõírt tartalmi követelményeknek [Ve. 77. § (2) bekezdés] megfelelõen, 2011. április 20-án,
illetve 27-én 16 órát megelõzõen nyújtották be. Ebbõl következõen a kifogások érdemi elbírálásra alkalmasak.

3.1. Az Alkotmánybíróság gyakorlata során több határozatban értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt,
a népszavazásra bocsátandó kérdéssel szemben támasztott egyértelmûség követelményét. E határozataiban az
Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének
garanciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt
kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett
kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen
értelmezhetõ legyen, a kérdésre igen-nel vagy nem-mel lehessen felelni (választópolgári egyértelmûség).
Az eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlésnek az Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában
foglalt jogkörének – Alkotmányban szabályozott – korlátozása: az Országgyûlés köteles az eredményes
népszavazásból következõ döntéseket meghozni. Ezért a kérdés egyértelmûségének megállapításakor vizsgálni kell
azt is, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási
kötelezettség, ha igen, milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelmûség) [51/2001. (XI. 29.) AB határozat,
ABH 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358,
360–361.; 84/2008. (VI. 13.) AB határozat, ABH 2008, 695, 703.].

3.2. A jelen ügyben benyújtott kifogásokkal és a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmûségével összefüggésben
az Alkotmánybíróság a következõkre mutat rá.
A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 22. § a) pontja szerint büntethetõséget
kizáró ok a gyermekkor. Ennek megfelelõen nem büntethetõ, aki a cselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét
nem töltötte be. (Btk. 23. §) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) az alapvetõ
rendelkezések között rögzíti, hogy nem lehet büntetõeljárást indítani, ha büntethetõséget kizáró ok áll fenn [Be. 6. §
(3) bekezdés c) pont]. 
E törvényi rendelkezések tükrében értelmezhetetlen a kérdésnek a „büntetõeljárásokban” kitétele. A megfogalmazás
alapján feltételezhetõ, hogy többféle büntetõeljárás létezik, vagy kellene, hogy létezzen, vagy esetleg a büntetõeljárás 

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 77. szám 22597



mellett irányadó ez pl. a szabálysértési eljárásra. Kérdéses továbbá, hogy a kezdeményezés a büntetõeljárási szabályok
módosítására irányul-e. Ebbõl következõen azt akarja-e a kezdeményezõ, hogy büntetõeljárás indulhasson már
12 éves gyermek ellen a büntethetõséget kizáró ok ellenére és büntetõeljárásban alkalmazzák a gyermekvédelmi
rendszer szankcióit, vagy pedig azt szeretné elérni, hogy a Btk. módosításával a büntethetõséget kizáró gyermekkor
felsõ határát szállítsa le a törvényalkotó 12 évre. 
Az Alkotmánybíróság a jelen eljárásban megállapította, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg az
Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének: a választópolgárok nem tudják megítélni,
hogy milyen jogalkotást támogatnak, és eredményes népszavazás esetén a törvényhozó sem tudná meghatározni
jogalkotási kötelezettsége tartalmát. 

3.3. A fentiekben kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság megsemmisítette az OVBh-t, és az OVB-t új eljárásra utasította.
Az OVBh. megsemmisítésére tekintettel az Alkotmánybíróság a kifogások további részét érdemben nem vizsgálta.

Az Alkotmánybíróság e határozatának közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.

Budapest, 2011. július 5.

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.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

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

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 619/H/2011.
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 57/2011. (VII. 7.) OGY határozata
az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról*

Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggõ
egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló 2011. évi LXI. törvény 5. §-ában
foglaltak alapján

dr. Paczolay Pétert

2011. szeptember 1-jei hatállyal az Alkotmánybíróság elnökévé

megválasztja.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 58/2011. (VII. 7.) OGY határozata
a nándorfehérvári diadal emléknapjának megünneplésérõl**

1. Az Országgyûlés a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója tiszteletére július 22-ét a nándorfehérvári diadal
emléknapjává nyilvánítja.

2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy a nándorfehérvári diadal kivívásának a napját, július 22-ét nyilvánítsa
kiemelkedõ fontosságú rendezvény napjának; felhívja a Kormányt, az önkormányzatokat, a közoktatási
intézményeket és az egyházakat, továbbá felkéri a civil és kulturális szervezeteket, valamint a polgárokat, hogy minden 
évben, július 22-én közösen, méltó keretek között emlékezzenek meg a nándorfehérvári diadal évfordulójáról. Ez a nap 
nem csupán a nemzetnek, hanem a keresztény Európának és a mai keresztény világ összességének az emléknapja. Ez
a nap a hazafiságnak, önfeláldozásnak, emberi helytállásnak, az európaiságnak, európai összefogásnak és
a kereszténységnek máig élõ példaképe.

Erre a gyõzelemre emlékezik azóta minden keresztény templom déli harangszója.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

 * A határozatot az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 59/2011. (VII. 7.) OGY határozata
a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása óta
a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelõ, és annak itthoni
következményeit feltáró vizsgálóbizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról*

1. A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozása óta a közösségi
cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelõ, és annak itthoni következményeit feltáró
vizsgálóbizottság felállításáról szóló 54/2011. (VI. 29.) OGY határozat 5. és 6. pontja alapján az Országgyûlés
a vizsgálóbizottság tisztségviselõinek és tagjainak a következõket választja meg:

Társelnökök: Font Sándor (Fidesz)
dr. Józsa István (MSZP)

Tagok: Hanó Miklós (Fidesz)
Horváth István (Fidesz)
Ivanics Ferenc (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Simonka György (Fidesz)
dr. Aradszki András (KDNP)
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)
Ficsor Ádám (MSZP)
Harangozó Gábor (MSZP)
Magyar Zoltán (Jobbik)
Varga Géza (Jobbik)
Z. Kárpáti Dániel (Jobbik)
Szabó Rebeka (LMP)
Molnár Oszkár (független)

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1231/2011. (VII. 7.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia (Grúzia) Kormánya közötti oktatási, tudományos
és kulturális együttmûködésrõl  szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia (Grúzia) Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális
együttmûködésrõl  szóló Egyezmény (a továbbiakban: szerzõdés) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert vagy az általa kijelölt személyt a szerzõdés bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

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

4. jóváhagyja a szerzõdés kihirdetésérõl  szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a szerzõdés szövegének végleges 
megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1232/2011. (VII. 7.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos 
és kulturális együttmûködésrõl  szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és
kulturális együttmûködésrõl  szóló Egyezmény (a továbbiakban: szerzõdés) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert vagy az általa kijelölt személyt a szerzõdés bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

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

4. jóváhagyja a szerzõdés kihirdetésérõl  szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a szerzõdés szövegének végleges 
megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1233/2011. (VII. 7.) Korm. határozata
az EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól  szóló 
1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról, 
valamint az 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésérõl

1. A Kormány az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégiával (a továbbiakban DMRS) összefüggõ kormányzati
tevékenység irányítására – 2011. december 31-ig terjedõ idõszakra – Barsiné Pataky Etelka kormánybiztos
megbízatását meghosszabbítja, és egyben a DMRS Magas Szintû Munkacsoport magyar tagjának kinevezi.

2. Az EU Duna Régió stratégiáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól  szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm.
határozat 2. c) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2. A kormánybiztos)
„c) felügyeli a DMRS végrehajtását, valamint közremûködik a 2011-es lengyel elnökség alatt minden olyan tanácsi
dokumentumhoz kapcsolódó magyar álláspont kidolgozásában és végrehajtásában, amely kapcsolható a DMRS-hez”

3. Az EU Duna Régió stratégiáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól  szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm.
határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. A kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében
a) elõterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elõkészítõ testületek részére, szükség esetén
a Kormány intézkedését kezdeményezheti,
b) képviseli a Kormányt külföldön és az Európai Unió intézményei elõtt,
c) véleményezi a Kormány féléves munkatervének tervezetét,
d) észrevételeket tehet a kormány-elõterjesztésekre, a jelentésekre, valamint a miniszteri rendeletek tervezeteire,
e) a feladatkörét érintõ kormány-elõterjesztés tárgyalása esetén részt vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten,
valamint
f) észrevételeket tehet a 2012. évi állami költségvetés tervezése során készülõ kormányzati elõkészítõ
dokumentumokra.”

4. Az EU Duna Régió stratégiáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól  szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm.
határozat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.
a) A kormánybiztost a tevékenységének ellátásában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban mûködõ
titkárság segíti. A titkárság három fõbõl áll. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium mindenkori engedélyezett
belföldi létszáma ezzel a három fõvel meghaladható. A titkárságon belül mûködik a DMRS nemzeti koordinátora.
b) A titkársághoz az erre a célra a Külügyminisztériumból (két fõ), a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtõl, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumból kirendelt kormánytisztviselõk tartoznak. A Nemzeti Erõforrás Minisztérium, valamint
a Belügyminisztérium DMRS kapcsolattartói közremûködõ partnerek.”

5. Az EU Duna Régió stratégiáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól  szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm.
határozat az alábbi 6. 7. és 8. ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti 6. és 7. pont 9. és 10. pontra változik:
„6. A titkárság szervezeti egységéhez csatlakozva ki kell építeni az Európai Beruházási Bank budapesti Duna Kontakt
Pontját, amelyhez a Nemzetgazdasági Minisztériumból két kormánytisztviselõt kell áthelyezni. A Nemzetgazdasági
Minisztérium mindenkori engedélyezett belföldi létszáma ezzel a két fõvel meghaladható.

Felelõs: EU Duna Régió stratégiáért felelõs kormánybiztos
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal
7. A Kormány felhívja a három magyar társkoordinációs prioritási területet koordináló vidékfejlesztési minisztert,
a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, valamint az Európai Beruházási Bank budapesti Duna Kontakt
Pontja kapcsán a nemzetgazdasági miniszert, hogy nevezzen ki a DMRS végrehajtásának elõsegítése érdekében
a minisztériumokon belül a DMRS végrehajtásáért felelõs kapcsolattartót, továbbá hozza létre a koordinátori feladatok 
ellátásához szükséges intézményi struktúrát.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter

Határidõ: azonnal
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8. Az 1157/2011. (V.20.) Korm. határozat 3. pontja alapján az EU Duna Régió stratégiáért felelõs kormánybiztos
rendelkezésére bocsátott, a három magyar társkoordinációs prioritási terület koordinációjára rendelt pénzügyi
forrásokat közvetlenül a Külügyminisztérium részére kell folyósítani. A pénzügyi forrásokat az EU Duna Régió
stratégiáért felelõs kormánybiztos irányításával a Külügyminisztérium kezeli.

Felelõs: EU Duna Régió stratégiáért felelõs kormánybiztos
külügyminiszter

Határidõ: folyamatosan”

6. Hatályát veszti az EU Duna Régió Stratégiájával kapcsolatos feladatokról  szóló 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat.

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1234/2011. (VII. 7.) Korm. határozata
a Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok rendezési jogának megszerzése esetén szükséges
kormányzati intézkedésekrõl

A Kormány

1. támogatja Budapest Fõvárosnak és a Nemzeti Sportszövetségnek a Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok
megrendezésére vonatkozó pályázatát, amelynek érdekében vállalja, hogy a rendezési jog elnyerése esetén:
a) a Nemzeti Sportközpontok Budapesti Olimpiai Központjához, valamint Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai

Központjához tartozó, a Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok megrendezéséhez szükséges
sportlétesítményeket az olimpiai központok vagyonkezelésének feladatait ellátó sportigazgatási szerv felújítja;
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter (a Nemzeti Sportközpontok vezetõje útján)
Határidõ: 2016. november 30.

b) a Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok megrendezéséhez 4,3 milliárd forint összegû állami hozzájárulást
biztosít.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: a 2012–2016. évi költségvetés tervezése során

2. az 1.b) pont szerinti állami támogatás felhasználása tekintetében elszámolási kötelezettséget, a fel nem használt rész
tekintetében visszafizetési kötelezettséget állapít meg. Az 1.b) pont szerinti költségvetési forrás jogszerû
felhasználását a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal ellenõrzi.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke

Határidõ: 2014. július 30.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1235/2011. (VII. 7.) Korm. határozata
a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 74/E.  §-a, az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról  szóló 2006. évi LXV. törvény 1.  §-a, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal 
és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl  szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl  szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 6.2. pontja alapján a következõk szerint 
határoz:

1. A Kormány az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról  szóló
2006. évi LXV. törvény 1.  § (6) bekezdése alapján kezdeményezi a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány
(a továbbiakban: Alapítvány) megszüntetését, arra hivatkozással, hogy az Alapítvány céljainak meg valósítása,
feladatának további ellátása kizárólagos állami tulajdonban álló közhasznú nonprofit gazdasági társaság által
hatékonyabban meg valósítható.

2. A Kormány
a) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány társalapítóival egyeztetve, az állami alapító nevében

kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását,
továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;

c) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány feladatait – ideértve az Alapítvány megszûnésekor fennálló
kötelezettségeiért  való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság lássa el, és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy
a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;

d) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6.  §-a szerinti beszámolója.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter 
Határidõ: azonnal

3. A Kormány az Alapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – az Alapítvány vagyona értéke
erejéig –, valamint a megszûnõ Alapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságot kéri fel. A Kormány egyetért azzal, hogy az Alapítvány
hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is – az állami alapító nevében
a nemzeti erõforrás miniszter a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
támogatására fordítja, amely vagyont a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû
Társaság egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bírósági nyilvántartásból  való törlést követõen azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt
intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bírósági nyilvántartásból  való törlést követõen azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1236/2011. (VII. 7.) Korm. határozata
a Kormány 2011. II. félévi munkatervérõl

A Kormány a 2011. december 31-ig terjedõ idõszak munkaterveként az e határozat mellékletében meghatározott
feladatoknak az ott megjelölt ütemezését fogadja el.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1236/2011. (VII. 7.) Korm. határozathoz

1. A Kormány 2011. júliusi ülései
1.1. Elõterjesztés az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról

Felelõs: VM
1.2. Elõterjesztés az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy

különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: BM
1.3. Elõterjesztés az Útra való Ösztöndíjprogramról  szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KIM
1.4. Elõterjesztés a közalkalmazottakról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben címû

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NEFMI

1.5. Elõterjesztés az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: NEFMI
1.6. Elõterjesztés az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NEFMI

2. A Kormány 2011. augusztusi ülései
2.1. Elõterjesztés a hadisírok és a hõsi emlékmûvek védelmérõl  szóló törvényrõl

Felelõs: HM
2.2. Elõterjesztés a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával

betelepített területek összeírásáról  szóló 2006. évi XLVIII. törvény módosításáról
Felelõs: KIM

2.3. Elõterjesztés az elektronikus ügyintézésrõl  szóló törvényrõl
Felelõs: KIM

2.4. Elõterjesztés a társadalmi szervezetek nyilvántartásáról  szóló törvényrõl
Felelõs: KIM

2.5. Elõterjesztés az új közoktatási törvényrõl
Felelõs: NEFMI

2.6. Elõterjesztés a személyszállítási szolgáltatásokról  szóló törvényrõl
Felelõs: NFM

2.7. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló törvényrõl
Felelõs: NGM

2.8. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésrõl  szóló törvényrõl
Felelõs: NGM

2.9. Elõterjesztés a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér mértékérõl  szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: BM
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2.10. Elõterjesztés a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról  szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: BM, NGM

2.11. Elõterjesztés a bajba jutott vagy eltûnt légi jármûvek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és
a mentéssel összefüggõ tevékenységet ellátó légi kutató-mentõ szolgálat szervezetérõl, mûködésének,
fenntartásának és riasztásának rendjérõl  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: HM
2.12. Elõterjesztés a Nemzeti Egységes Kártyarendszer kialakításáról  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: KIM
2.13. Elõterjesztés az Egységes Oktatási Igazolványról  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: KIM
2.14. Elõterjesztés a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM
2.15. Elõterjesztés a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot

jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: NGM, BM
2.16. Elõterjesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról  szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM
2.17. Elõterjesztés a békéltetõ testületi tagok kijelölésének szabályairól  szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet

módosításáról
Felelõs: NGM

3. A Kormány 2011. szeptemberi ülései
3.1. Elõterjesztés a bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályok (törvények) módosításáról

Felelõs: KIM
3.2. Elõterjesztés a nemzetiségek jogairól  szóló törvényrõl

Felelõs: KIM
3.3. Elõterjesztés az egyes büntetõ tárgyú törvények módosításáról

Felelõs: KIM
3.4. Elõterjesztés az igazságügyi szervezet átalakításával kapcsolatos törvényekrõl

Felelõs: KIM
3.5. Elõterjesztés az országgyûlési képviselõk választásáról  szóló törvényrõl

Felelõs: KIM
3.6. Elõterjesztés az információ biztonság szabályairól  szóló törvényrõl

Felelõs: KIM
3.7. Elõterjesztés a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

Felelõs: KIM
3.8. Elõterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény

módosításáról
Felelõs: KIM

3.9. Elõterjesztés az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról  szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról
Felelõs: NEFMI

3.10. Elõterjesztés az új felsõoktatási törvényrõl
Felelõs: NEFMI

3.11. Elõterjesztés a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény és a földgáz biztonsági készletezésérõl  szóló 2006. évi
XXVI. törvény módosításáról

Felelõs: NFM
3.12. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérõl  szóló törvényrõl

Felelõs: NGM
3.13. Elõterjesztés a kollektív befektetési formákról  szóló törvényrõl

Felelõs: NGM
3.14. Elõterjesztés a kereskedelemrõl  szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

Felelõs: NGM

22606 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 77. szám



3.15. Elõterjesztés az új Munka Törvénykönyvérõl
Felelõs: NGM

3.16. Elõterjesztés az új szakképzésrõl  szóló törvényrõl
Felelõs: NGM

3.17. Elõterjesztés a versenyképesség javítását megalapozó és egyéb adótörvények módosításáról
Felelõs: NGM

3.18. Elõterjesztés az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról  szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról

Felelõs: VM
3.19. Elõterjesztés a géntechnológiai tevékenységrõl  szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

Felelõs: VM
3.20. Elõterjesztés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM
3.21. Elõterjesztés a katasztrófavédelmi hozzájárulásról  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM
3.22. Elõterjesztés a területrendezési hatósági eljárásokról  szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: BM
3.23. Elõterjesztés a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során

az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett
államigazgatási szervek körérõl és az eljárás részletes szabályairól  szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: BM
3.24. Elõterjesztés a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes

szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól  szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KIM
3.25. Elõterjesztés a nyugellátások és a baleseti járadék novemberi intézkedésérõl  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NEFMI
3.26. Elõterjesztés a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
 szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM
3.27. Elõterjesztés az egyes klímapolitikai tárgyú jogszabályok módosításáról

Felelõs: NFM
3.28. Elõterjesztés a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeirõl és az ezzel összefüggõ hatósági

tevékenységrõl  szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NFM

3.29. Elõterjesztés a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felelõs intézményeirõl és
felhasználásának alapvetõ szabályairól  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM
3.30. Elõterjesztés a hõtermelõ berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról  szóló 264/2008.

(XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NFM

3.31. Elõterjesztés a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
egyes szabályairól  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM
3.32. Elõterjesztés a földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 19/2009. (I. 30.)

Korm. rendelet és a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint
a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl  szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: NFM
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3.33. Elõterjesztés a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól  szóló 
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM
3.34. Elõterjesztés a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról  szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM

4. A Kormány 2011. októberi ülései
4.1. Elõterjesztés a polgárõrségrõl  szóló 2006. évi LII. törvény felülvizsgálatáról

Felelõs: BM
4.2. Elõterjesztés a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

Felelõs: BM
4.3. Elõterjesztés a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról  szóló törvényrõl

Felelõs: BM
4.4. Elõterjesztés a helyi önkormányzatokról  szóló új törvényrõl

Felelõs: BM
4.5. Elõterjesztés a jogi segítségnyújtásról  szóló 2003. évi LXXX. törvény módosításáról

Felelõs: KIM
4.6. Elõterjesztés az Alaptörvénnyel összefüggõ egyes jogszabályok módosításáról

Felelõs: KIM
4.7. Elõterjesztés az Alaptörvénnyel összefüggõ átmeneti rendelkezések megalkotásáról

Felelõs: KIM
4.8. Elõterjesztés a Tanács 2008/977/IB kerethatározata (2008. november 27.) átültetésérõl  szóló törvényrõl

Felelõs: KIM
4.9. Elõterjesztés a sportról  szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Felelõs: NEFMI
4.10. Elõterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

Felelõs: NEFMI
4.11. Elõterjesztés a közúti közlekedést érintõ egyes törvények módosításáról

Felelõs: NFM
4.12. Elõterjesztés a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról

Felelõs: NFM
4.13. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl  szóló 2003. évi

CXXVIII. törvény módosításáról
Felelõs: NFM

4.14. Elõterjesztés a munkavédelemrõl  szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
Felelõs: NGM

4.15. Elõterjesztés a lánctartozások csökkentése érdekében szükséges intézkedésekrõl  szóló törvényrõl
Felelõs: NGM

4.16. Elõterjesztés az új szakképzési hozzájárulásról  szóló törvényrõl
Felelõs: NGM

4.17. Elõterjesztés a haditechnikai termékek gyártásának és haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl
 szóló 2005. évi CIX. törvény módosításáról

Felelõs: NGM
4.18. Elõterjesztés az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról  szóló

törvényrõl
Felelõs: NGM

4.19. Elõterjesztés a kutatás-fejlesztés és innováció közgazdasági környezetét segítõ egyes intézkedésekrõl  szóló törvényrõl
Felelõs: NGM

4.20. Elõterjesztés a turizmusról  szóló törvényrõl
Felelõs: NGM

4.21. Elõterjesztés az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
Felelõs: VM
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4.22. Elõterjesztés a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlásáról  szóló
törvényrõl

Felelõs: VM
4.23. Elõterjesztés a hulladékgazdálkodásról  szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról

Felelõs: VM
4.24. Elõterjesztés a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl  szóló törvényrõl

Felelõs: VM
4.25. Elõterjesztés a katasztrófavédelemrõl  szóló törvény végrehajtási rendeletérõl

Felelõs: BM
4.26. Elõterjesztés a települési önkormányzat hivatásos tûzoltóság, önkormányzati tûzoltóság és önkéntes tûzoltó

egyesület fenntartásához  való hozzájárulásának részletes szabályairól  szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: BM

4.27. Elõterjesztés a tûzvédelmi tervezõi tevékenység folytatásának részletes szabályairól  szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: BM

4.28. Elõterjesztés a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: BM
4.29. Elõterjesztés a kormányzati tervezési eljárásról  szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KIM
4.30. Elõterjesztés az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl  szóló 288/2009.

(XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KIM

4.31. Elõterjesztés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási
keretrendszerérõl  szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól  szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm.
rendelet módosításáról

Felelõs: NFM
4.32. Elõterjesztés a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 

rendelet módosításáról
Felelõs: NFM

4.33. Elõterjesztés az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módja és a közbeszerzési mûszaki leírások
meghatározásáról  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM
4.34. Elõterjesztés az elektronikusan gyakorolható eljárási cselekményekrõl  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM
4.35. Elõterjesztés az építési beruházások közbeszerzéseire vonatkozó részletes szabályokról  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM
4.36. Elõterjesztés a központosított eljárások részletes szabályairól  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM
4.37. Elõterjesztés a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól  szóló 55/2011. (IV.12.) Korm.

rendelet módosításáról
Felelõs: NGM

4.38. Elõterjesztés a parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól  szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról

Felelõs: VM

5. A Kormány 2011. novemberi ülései
5.1. Elõterjesztés a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról  szóló törvényrõl

Felelõs: HM
5.2. Elõterjesztés a honvédségi adatkezelésrõl  szóló törvényrõl

Felelõs: HM
5.3. Elõterjesztés az egyes szellemi tulajdonra vonatkozó törvények módosításáról

Felelõs: KIM
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5.4. Elõterjesztés a közszolgálati életpályák összehangolása  miatt szükséges törvénymódosításokról
Felelõs: KIM

5.5. Elõterjesztés az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatokkal kapcsolatos
rendelkezésekrõl  szóló törvényrõl

Felelõs: KIM
5.6. Elõterjesztés a Magyar Vöröskeresztrõl  szóló törvényrõl

Felelõs: KIM
5.7. Elõterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi törvényekrõl, illetve azok módosításáról

Felelõs: NEFMI
5.8. Elõterjesztés a közérdekû adatok üzleti célú felhasználásáról  szóló törvényrõl

Felelõs: NFM
5.9. Elõterjesztés a fejlesztéspolitika új alapokra helyezéséhez szükséges törvényi szintû szabályok módosításáról

Felelõs: NFM
5.10. Elõterjesztés a fenntartható energiagazdálkodásról  szóló törvényrõl

Felelõs: NFM
5.11. Elõterjesztés a villamosenergia-rendszer és az együttmûködõ földgázrendszer tekintetében az európai és a nemzeti

kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos részletes szabályokról  szóló törvényrõl
Felelõs: NFM

5.12. Elõterjesztés a felnõttképzésrõl  szóló törvényrõl
Felelõs: NGM

5.13. Elõterjesztés a fogyasztóvédelemrõl  szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról
Felelõs: NGM

5.14. Elõterjesztés a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról  szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
Felelõs: NGM

5.15. Elõterjesztés a nemzetgazdaság biztonságos mûködésérõl és védelmi felkészítésérõl  szóló törvényrõl
Felelõs: NGM

5.16. Elõterjesztés a szõlõtermelésrõl és a borgazdálkodásról  szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról
Felelõs: VM

5.17. Elõterjesztés a földmérési, távérzékelési és térképészeti tevékenységrõl  szóló törvényrõl
Felelõs: VM

5.18. Elõterjesztés a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes
szabályairól  szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: BM
5.19. Elõterjesztés az önkéntes tûzoltóság létesítésérõl, mûködésének feltételeirõl és feladatáról  szóló 256/2008. (X. 21.)

Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: BM

5.20. Elõterjesztés a tûzvédelmi bírságról  szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: BM

5.21. Elõterjesztés a tûzoltóság tagjaira vonatkozó kötelezõ élet- és baleset-biztosításról  szóló 117/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet módosításáról

Felelõs: BM
5.22. Elõterjesztés a létesítményi tûzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról  szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

módosításáról
Felelõs: BM

5.23. Elõterjesztés a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk belvízi szállításának ellenõrzésére és
bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok
összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatok általános szabályairól  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM, NFM
5.24. Elõterjesztés a veszélyes áruk légi szállításra történõ elõkészítésére, valamint a légi úton beérkezett veszélyes áruk nem 

közvetlenül légi úton történõ továbbítására vonatkozó jogszabályi elõírások betartásának, a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv által végzett ellenõrzésére és bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól,
továbbá a légi közlekedésrõl  szóló törvény alapján az egyes szabálytalanságokért a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
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által kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatok általános szabályairól
 szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM, NFM
5.25. Elõterjesztés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által lefolytatott eljárások során a veszélyes áruk vasúti

szállításának ellenõrzésére és bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatok
általános szabályairól  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM, NFM
5.26. Elõterjesztés a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert

okmányok meghatározásáról  szóló 328/2007. (XII.11.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: BM

5.27. Elõterjesztés a honvédelemrõl, a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl  szóló törvény végrehajtásáról  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: HM
5.28. Elõterjesztés a NATO Válságreagálási Rendszerének nemzeti alkalmazásáról  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: HM
5.29. Elõterjesztés a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól  szóló

Korm. rendeletrõl
Felelõs: HM

5.30. Elõterjesztés a gazdasági-anyagi szolgáltatások teljesítése és a kártalanítással összefüggõ eljárás részletes szabályairól
 szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: HM
5.31. Elõterjesztés az esélyegyenlõségi szakértõk képzésének követelményeirõl  szóló 118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

módosításáról
Felelõs: KIM

5.32. Elõterjesztés az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység
végzésérõl és annak feltételeirõl, a szakértõ mûködésérõl  szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KIM
5.33. Elõterjesztés a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjairól  szóló 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

módosításáról
Felelõs: KIM

5.34. Elõterjesztés a közszolgálati életpályák összehangolása  miatt szükséges Korm. rendeletek módosításáról
Felelõs: KIM

5.35. Elõterjesztés a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról  szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NEFMI

5.36. Elõterjesztés a történelmi emlékhelyekrõl  szóló Korm. rendeletrõl, valamint a nemzeti emlékhelyek használati
rendjérõl  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NEFMI
5.37. Elõterjesztés a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról  szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm.

rendelet módosításáról
Felelõs: NEFMI

5.38. Elõterjesztés a nyugellátások és a baleseti járadék 2012. januári emelésérõl  szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NEFMI

5.39. Elõterjesztés a 2013–2020. közötti idõszakra vonatkozó kibocsátás-kereskedelmi rendszerrel összefüggõ egyes
feladatokról  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM
5.40. Elõterjesztés a megújuló és alternatív energiaforrásokból elõállított hõ- és villamos energia kötelezõ átvételi

rendszerérõl (METÁR)  szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NFM

5.41. Elõterjesztés az egyes elektronikus hírközlési tárgyú Korm. rendeletek módosításáról
Felelõs: NFM
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5.42. Elõterjesztés a közúti jármûvek vezetésére jogosító engedély, a törzskönyv, a gépjármû hatósági engedélye és jelzése
gyártásának, forgalmazásának, kiadásának, használatának szabályairól, helyszíni elvételük és visszavonásuk
feltételeirõl, az engedélyek és jelzések tartalmi, formai követelményérõl  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM
5.43. Elõterjesztés az egyes víziközlekedési tárgyú Korm. rendeletek módosításáról

Felelõs: NFM
5.44. Elõterjesztés a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

módosításáról
Felelõs: NFM

5.45. Elõterjesztés a vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl  szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NFM

5.46. Elõterjesztés az ENSZ Transz-európai Vasúti Alapítványi Egyezményben (TER)  való magyar tagság megszüntetésérõl
 szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM
5.47. Elõterjesztés a fejlesztéspolitika új alapokra helyezéséhez szükséges törvényi szintû szabályok módosításának

végrehajtásához szükséges Korm. rendeletrõl
Felelõs: NFM

5.48. Elõterjesztés a repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és
megszüntetésének szabályairól Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM
5.49. Elõterjesztés a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált

energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl  szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NFM

5.50. Elõterjesztés az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási
rendjérõl  szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM
5.51. Elõterjesztés a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról  szóló Korm.

rendeletrõl
Felelõs: NGM

6. A Kormány 2011. decemberi ülései
6.1. Elõterjesztés a fegyvertörvényrõl

Felelõs: BM
6.2. Elõterjesztés a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény módosításáról

Felelõs: KIM
6.3. Elõterjesztés egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

Felelõs: NEFMI
6.4. Elõterjesztés az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid geológiai tárolásáról  szóló törvényrõl

Felelõs: NFM
6.5. Elõterjesztés a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról  szóló törvényrõl

Felelõs: NGM
6.6. Elõterjesztés a szakmaközi szervezetekrõl  szóló törvényrõl

Felelõs: VM
6.7. Elõterjesztés a víziközmû szolgáltatásról  szóló törvényrõl

Felelõs: VM
6.8. Elõterjesztés a termõföldrõl  szóló törvényrõl

Felelõs: VM
6.9. Elõterjesztés a Nemzeti Földalapról  szóló törvényrõl

Felelõs: VM
6.10. Elõterjesztés a fõvárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggõ egyes Korm. rendeletek

módosításáról
Felelõs: KIM
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6.11. Elõterjesztés egyes világörökséggel kapcsolatos Korm. rendeletekrõl
Felelõs: NEFMI

6.12. Elõterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú Korm. rendeletek módosításáról
Felelõs: NEFMI

6.13. Elõterjesztés a Nemzeti Turisztikai Hivatal létrehozásáról  szóló Korm. rendeletrõl
Felelõs: NGM

6.14. Elõterjesztés a kutatás-fejlesztés és innováció közgazdasági környezetét segítõ egyes intézkedések végrehajtásáról
 szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM
6.15. Elõterjesztés a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl  szóló 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

módosításáról
Felelõs: NGM

6.16. Elõterjesztés a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó Korm. rendeletek
módosításáról

Felelõs: NGM
6.17. Elõterjesztés a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról  szóló törvény részletes szabályait megállapító Korm.

rendeletrõl
Felelõs: VM

6.18. Elõterjesztés az új hulladékgazdálkodásról  szóló törvény végrehajtását szolgáló egyes Korm. rendeletekrõl
Felelõs: VM

A miniszterelnök 51/2011. (VII. 7.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról

Megállapítom, hogy

Papp-Váry Borbálának, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása
a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 50. § (1) bekezdése alapján történõ lemondására
tekintettel

– 2011. július 5-ei hatállyal –

megszûnik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 52/2011. (VII. 7.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a közigazgatási és
igazságügyi miniszter javaslatára

dr. Mikecz Pétert

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2011. július 6-ai hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 53/2011. (VII. 7.) ME határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

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

dr. Enghy Sándor egyetemi tanárt a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

– a 2011. július 1-jétõl 2014. június 30-áig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

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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