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Kormányrendeletek

A Kormány 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az
engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én
aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl
1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és
Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én
aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzõkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási Jegyzõkönyv) kötelezõ
hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a Végrehajtási Jegyzõkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. §

A Végrehajtási Jegyzõkönyv hiteles magyar és angol nyelvû szövege a következõ:

„JEGYZÕKÖNYV
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély
nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt
Megállapodás végrehajtásáról
E Végrehajtási Jegyzõkönyvben részes Felek,
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya (a továbbiakban: együttesen Szerzõdõ Felek, külön-külön Szerzõdõ
Fél);
azzal az óhajjal, hogy megteremtsék a szükséges feltételeket az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül
tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás
(a továbbiakban: Visszafogadási Megállapodás) végrehajtásához;
a Visszafogadási Megállapodás 19. cikke alapján;
a következõkben állapodtak meg:

1. cikk
Az illetékes hatóságok és kapcsolattartási pontok kijelölése
(1) A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk k) pontjával és a 19. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerzõdõ
Feleknek a Visszafogadási Megállapodás végrehajtására kijelölt illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes
hatóságok) a következõk:
– a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
a) A visszafogadási kérelmek fogadására és feldolgozására:
Országos Rendõr-fõkapitányság
Cím: H-1139 Budapest, Teve u. 4–6.
Kapcsolattartó: Idegenrendészeti Osztály
Tel.: + 36 1 443 5445
Fax: + 36 1 443 5446
E-mail: idrendo@orfk.police.hu
b) Az átszállítás iránti kérelmek fogadására és feldolgozására:
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Cím: H-1117, Budafoki u. 60.
Tel.: + 36 1 463 9126
Fax: + 36 1 463 9127
E-mail: seo@bah.b-m.hu
– a georgiai Szerzõdõ Fél részérõl:
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A visszafogadási kérelmek és az átszállítás iránti kérelmek fogadására és feldolgozására:
Georgia Belügyminisztériuma
Határõr Fõosztály
Kapcsolattartó pont: Nemzetközi Kapcsolatok Osztály
Cím: Kakheti highway 38th km., Tbiliszi, 0190, Georgia
Tel: + 995 322 418522
Fax: + 995 322 418522
E-mail: readmission@mia.gov.ge
A Visszafogadási Megállapodás 8. cikk (3) bekezdés alapján az állampolgárság megállapítására irányuló
meghallgatások lebonyolítására:
– a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
Magyarország Nagykövetsége
Tbiliszi, Georgia
Cím: 0160 Tbiliszi, 83 Lvovi Street (off Budapesht Street), Saburtalo,
Tel.: + 995 32 2239 90 08
Fax: + 995 32 2399 004
E-mail: hunembtbs@gmail.com
– a georgiai Szerzõdõ Fél részérõl:
Georgia Nagykövetsége
Budapest, Magyarország
Cím: 1125 Budapest, Virányos út 6/B.
Georgia Belügyminisztériuma
Határõr Fõosztály
Kapcsolattartó pont: Nemzetközi Kapcsolatok Osztály
Cím: Kakheti highway 38th km., Tbiliszi, 0190, Georgia
Tel: + 995 322 418522
Fax: + 995 322 418522
E-mail: readmission@mia.gov.ge
A Visszafogadási Megállapodás és e Jegyzõkönyv rendelkezéseinek alkalmazása érdekében az illetékes hatóságok
közvetlenül együttmûködnek egymással.
A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást az (1) és (2) bekezdésekben felsorolt illetékes
hatóságok változásáról.
E Végrehajtási Jegyzõkönyv alkalmazása érdekében az (1) és (2) bekezdésekben felsorolt illetékes hatóságok az elérhetõségi
adatokban bekövetkezett változásról harminc (30) napon belül közvetlenül, írásban tájékoztatják egymást.

2. cikk
Határátkelõhelyek
(1) A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban a Szerzõdõ Felek határainak átlépésére
elsõsorban a következõ határátkelõhelyeken kerülhet sor:
a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl:
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér
Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
Tel.: + 36 1 290 3121
Fax: + 36 1 291 9748
E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu;
b) a georgiai Szerzõdõ Fél részérõl:
Tbiliszi Nemzetközi Repülõtér
(2) Az illetékes hatóságok eseti alapon a visszafogadás lebonyolítására egyéb határátkelõhelyek használatáról is
megállapodhatnak. Ezekben az esetekben az átvétel napjáról és idõpontjáról, a belépés helyérõl, továbbá
a visszafogadásra váró személy átszállításának módjáról és körülményeirõl az illetékes hatóságok minden esetben
külön, írásban állapodnak meg.
(3) Az illetékes hatóságok diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást az e cikk (1) bekezdésében felsorolt
határátkelõhelyekkel kapcsolatos bármilyen változásról.
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3. cikk
Visszafogadás gyorsított eljárás keretében
A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk (1) bekezdés m) pontja, 6. cikk (3) bekezdése, 10. cikk (2) bekezdés a) pontja és
19. cikk (1) bekezdés d) pontja értelmében a gyorsított eljárásra a következõ eljárásrend alkalmazandó:
a) A visszafogadási kérelmet a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatósága faxon vagy elektronikus úton továbbítja
a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságának a Visszafogadási Megállapodás 6. cikk (3) bekezdésében
meghatározott határidõn belül. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a kérelem kézhezvétele
visszaigazolásának tekinthetõ. A visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes
hatósága faxon vagy elektronikus úton juttatja el a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatóságához
a Visszafogadási Megállapodás 10. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott határidõn belül. A fax vagy
e-mail továbbításáról szóló jelentés a válasz kézhezvétele visszaigazolásának tekinthetõ.
b) A visszavételre vonatkozó megkeresés bármilyen formában történhet (telefonon, faxon, elektronikus úton vagy
szóban).

4. cikk
A visszafogadási kérelem benyújtása és az arra adott válasz
(1) A visszafogadási kérelmet a Visszafogadási Megállapodás 7. cikkével összhangban, a Visszafogadási Megállapodás
5. mellékletében meghatározottak szerint a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatóságának kell benyújtani
a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságához elektronikus úton vagy faxon a Visszafogadási Megállapodás
10. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidõn belül. A fax vagy elektronikus úton továbbításáról szóló jelentés
a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekinthetõ.
(2) A visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatósága küldi meg a megkeresõ
Szerzõdõ Fél illetékes hatóságának elektronikus úton vagy faxon a Visszafogadási Megállapodás 10. cikk (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott határidõn belül. A fax vagy elektronikus úton továbbításáról szóló jelentés a kérelem
kézhezvétele visszaigazolásának tekinthetõ.
(3) Amennyiben a megkeresett Szerzõdõ Fél elfogadó válaszának megküldését követõen új bizonyíték alapján
bizonyítást nyer, hogy a visszafogadás feltételei nem állnak fenn, a megkeresett Szerzõdõ Félnek jogában áll felhívni
a megkeresõ Szerzõdõ Felet a visszafogadási kérelem visszavonására. A megkeresõ Szerzõdõ Félnek jogában áll
a visszafogadási kérelem visszavonását megelõzõen megvizsgálni az új körülményeket.

5. cikk
A visszafogadásra váró személy átadása
(1) A visszafogadásra váró személy átadására az illetékes hatóságok által írásban megállapított helyen és idõben kerül sor.
A megkeresõ Szerzõdõ Félnek az átadás idõpontját legalább három (3) munkanappal megelõzõen értesíteni kell
a megkeresett Szerzõdõ Felet a következõkrõl: az érintett személy születési nevérõl és idejérõl; a személy úti
okmányának számáról és érvényességi idejérõl; az átadás napjáról és az átadás helyérõl (határátkelõhelyrõl); az érintett
személy speciális szükségleteit biztosító szükséges intézkedésekrõl; valamint a hatósági kíséretrõl és a biztonsági
intézkedésekrõl szóló információról.
(2) Ha az átadás idõpontját bármilyen jogi vagy gyakorlati akadály miatt megváltoztatták, a megkeresõ Szerzõdõ Fél
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságát a felmerülõ akadályokról és
jelzi az átadás újonnan kitûzött helyét és idõpontját.

6. cikk
Egyéb bizonyító eszközök és dokumentumok
(1) A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés c) pontja értelmében, ha a megkeresõ Szerzõdõ Fél
a Visszafogadási Megállapodás 1–4. mellékleteiben fel nem sorolt dokumentumot is fontosnak tartja a visszafogadásra
váró személy állampolgárságának megállapításához, illetve a visszafogadásra váró harmadik országbeli állampolgár
vagy hontalan személy határátlépése bizonyításának megállapításához, a dokumentumot a visszafogadási
kérelemmel együtt megküldheti a megkeresett Szerzõdõ Félnek.
(2) A megkeresett Szerzõdõ Félnek jogában áll eldönteni, hogy e cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat
figyelembe veszi-e a visszafogadási kérelem elbírálása során. E cikk (1) bekezdésében említett dokumentumok
elutasítását indokolni kell.
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7. cikk
A kísérettel történõ visszafogadás feltételei
A Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban a Szerzõdõ Felek a területükre
kísérettel történõ visszafogadás, illetve átszállítás feltételeirõl a következõk szerint egyeznek meg:
a) A visszafogadás vagy átszállítás során a kísérõk fegyvertelenül és polgári ruházatban látják el feladatukat.
A kísérõk rendelkeznek a visszafogadásnak, illetve átszállításnak a megkeresett Szerzõdõ Fél általi jóváhagyását
igazoló dokumentumokkal, valamint azonosítani tudják magukat és be tudják mutatni hivatalos utasításaikat.
b) A megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságai ugyanolyan védelmet és segítséget biztosítanak a kísérõknek
feladatuk ellátása során, mint a hasonló feladatok ellátására felhatalmazott saját hatósági személyei számára.
c) A kísérõknek a megkeresett Szerzõdõ Fél jogszabályait minden körülmények között be kell tartaniuk. A kísérõk
hatásköre az önvédelemre korlátozódik. Mindazonáltal a megkeresett Szerzõdõ Fél rendfenntartó erõi hiányában,
illetve a rendfenntartó erõk támogatása céljából a kísérõk bármely közvetlen és súlyos veszélyre reagálva ésszerû és
arányos intézkedéshez folyamodhatnak azért, hogy megakadályozzák a visszafogadott vagy átszállított személyt
abban, hogy elmeneküljön, saját magában vagy harmadik személyben sérülést, illetve vagyoni kárt okozzon.

8. cikk
Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítása
A Visszafogadási Megállapodás 8. cikk (3) bekezdésével és a 19. cikk (1) bekezdés e) pontjával összhangban a Szerzõdõ
Felek az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolításának a következõ szerinti eljárásáról
állapodnak meg:
a) Ha a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1. és 2. mellékleteiben felsorolt
dokumentumok egyikét sem tudja felmutatni, illetve a felmutatott dokumentumok a Visszafogadási
Megállapodás 8. cikk (3) bekezdése alapján nem megfelelõek, kérelemre a megkeresett Szerzõdõ Fél államának
diplomáciai vagy konzuli képviselete meghallgatja a visszafogadásra váró személyt annak megállapítására, hogy
az rendelkezik-e a megkeresett Szerzõdõ Fél államának állampolgárságával.
b) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelmet faxon vagy elektronikus úton
lehet elõterjeszteni a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságánál, és a meghallgatásra késedelem nélkül, de
legkésõbb a kérelem kézhezvételét követõ négy (4) munkanapon belül kerül sor.
c) Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell
a visszafogadásra váró személy minden személyes adatát. A megkeresett Szerzõdõ Fél államának diplomáciai
vagy konzuli képviselete saját területén bonyolítja le a meghallgatást. Ha a megkeresett Szerzõdõ Fél államának
diplomáciai vagy konzuli képviselete személyes meghallgatást tart, a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes
hatóságának képviselõje a megkeresett Szerzõdõ Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete
beleegyezése esetén részt vehet az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatáson.
d) A megkeresõ Szerzõdõ Fél gondoskodik a meghallgatásra váró személynek a megkeresett Szerzõdõ Fél államának
diplomáciai vagy konzuli képviseletére szállítása iránt. Kivételes esetekben, a Szerzõdõ Felek egyetértése esetén a
meghallgatásra a megkeresett Szerzõdõ Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviseletének területén kívül is sor
kerülhet. A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai minden esetben haladéktalanul, de legkésõbb a visszafogadási kérelem
átvételétõl számított kettõ (2) napon belül kijelölik a meghallgatás helyét és idejét.
e) A meghallgatás eredményérõl a megkeresett Szerzõdõ Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete
késedelem nélkül, de legkésõbb a meghallgatást követõ három (3) munkanapon belül írásban tájékoztatja
a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatóságát.
f) Amennyiben a személy nem jelenik meg a meghallgatáson, a megkeresõ Szerzõdõ Fél kérelmére a visszafogadási
kérelem felfüggeszthetõ a meghallgatás lefolytatásáig.

9. cikk
Az átszállítás lebonyolításának és támogatásának szabályai
A Visszafogadási Megállapodás 13. és a 14. cikkei alapján a Szerzõdõ Felek az átszállítás lebonyolításának következõ
részletes szabályairól állapodnak meg:
a) Az átszállítási kérelmet a Visszafogadási Megállapodás 14. cikkével összhangban, a Visszafogadási Megállapodás
6. mellékletében meghatározottak szerint késedelem nélkül, de legkésõbb tizennégy (14) munkanappal
a tervezett átszállítás elõtt kell elküldeni faxon vagy elektronikus úton a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes
hatóságának.
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A megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatósága az átszállítási kérelem kézhezvételét követõen haladéktalanul, de
legkésõbb a Visszafogadási Megállapodás 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott határidõn belül faxon vagy
elektronikus úton válaszol, hogy hozzájárul-e az átszállításhoz, valamint az átszállítás tervezett idõpontjához,
a kijelölt határátkelõhelyhez, a szállítási eszközéhez és az esetleges kísérethez.
Ha egy meghatározott átszállítás lebonyolításában a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatósága szükségesnek
tartja a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságainak támogatását, ezt jelzi az átszállítási kérelem
formanyomtatványon. A megkeresett Szerzõdõ Fél az átszállítási kérelemre adott válaszában nyilatkozik arról,
hogy biztosítani tudja-e a kért támogatást.
Az átszállítandó személy kísérettel és légi úton történõ átszállítása esetén az érintett õrzését és a beszállítását
– a megkeresõ Szerzõdõ Fél lehetséges támogatásával – a megkeresett Szerzõdõ Fél biztosítja.

10. cikk
Nyelvhasználat
A Szerzõdõ Felek közötti kapcsolattartás nyelve az angol, kivéve, hogy a Szerzõdõ Felek eseti alapon másról meg nem
egyeznek.

11. cikk
Költségek
A visszafogadással és átszállítással kapcsolatban a megkeresett Szerzõdõ Félnél felmerült költségeket, amelyeket
a Visszafogadási Megállapodás 15. cikke alapján a megkeresõ Szerzõdõ Fél visel, a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes
hatósága a nemzeti költségvetési elõírásainak megfelelõen a számla megküldésének ellenében a számla
kézhezvételétõl számított harminc (30) naptári napon belül euróban megtéríti.

12. cikk
Hatálybalépés és megszûnés
(1) E Jegyzõkönyv a Visszafogadási Megállapodás 18. cikke szerinti visszafogadási vegyes bizottságnak az 1/2011. számú
visszafogadási vegyes bizottsági határozatával összhangban történõ értesítését követõ harmincadik (30.) napon lép
hatályba. Az értesítésre haladéktalanul azt követõen kerül sor, hogy a Szerzõdõ Felek e Végrehajtási Jegyzõkönyv
kötelezõ hatályának elismeréséhez szükséges belsõ jogi eljárásaik lefolytatásáról kölcsönösen értesítették egymást.
(2) A magyar Szerzõdõ Fél a Visszafogadási Megállapodás 19. cikk (2) bekezdése értelmében e Végrehajtási Jegyzõkönyv
másolatának elküldésével értesíti a visszafogadási vegyes bizottságot.
(3) E Végrehajtási Jegyzõkönyv határozatlan idõre jön létre. A Végrehajtási Jegyzõkönyv a Visszafogadási Megállapodás
megszûnésével egyidejûleg hatályát veszti.
(4) A Szerzõdõ Felek e Végrehajtási Jegyzõkönyvet módosíthatják. A módosításokat diplomáciai úton, írásban
kezdeményezhetik, amelyek hatálybalépésére e cikk (1) bekezdésében foglalt eljárások az irányadóak.
(5) Jelen Végrehajtási Jegyzõkönyvet bármelyik Szerzõdõ Fél diplomáciai úton írásban bármikor felmondhatja.
Felmondás esetén a Végrehajtási Jegyzõkönyv a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerzõdõ Fél általi
kézhezvételét követõ három (3) hónapot követõ napon veszti hatályát.
(6) E Végrehajtási Jegyzõkönyv értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülõ vitákat a Szerzõdõ Felek
a visszafogadási vegyes bizottság keretein belül folytatott kétoldalú tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a viták
a visszafogadási vegyes bizottság keretein belül nem rendezhetõk, a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton rendezik azokat.
Készült Tbilisziben, 2012. november 27. napján, két eredeti példányban, magyar, georgiai és angol nyelven; mindegyik
szöveg egyaránt hiteles. A Végrehajtási Jegyzõkönyv eltérõ értelmezése esetén az angol nyelvû szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya
részérõl

Georgia Kormánya
részérõl

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 171. szám

28215

MELLÉKLET

Hivatalos ünnep- és munkaszüneti napok a magyar Szerzõdõ Fél részérõl
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Január 1.: Újév;
Március 15.: nemzeti ünnep;
Húsvét: húsvét vasárnap és hétfõ (változó);
Május 1.: a munka ünnepe;
Pünkösd: pünkösd vasárnap és hétfõ (változó);
Augusztus 20.: államalapító Szent István ünnepe;
Október 23.: nemzeti ünnep;
November 1. : Mindenszentek napja;
December 25–26.: Karácsony.

Hivatalos ünnep- és munkaszüneti napok a georgiai Szerzõdõ Fél részérõl
Georgia Alkotmánya
Georgia Munka Törvénykönyve
20. cikk: Ünnepnapok
1. Ünnepnapok:
a) Január 1. és 2.: Újév;
b) Január 7.: Karácsony;
c) Január 19.: Vízkereszt;
d) Március 3.: anyák napja;
e) Március 8.: nemzetközi nõnap;
f) Április 9.: Grúzia függetlenségének kikiáltása, a nemzeti egység napja;
g) Húsvét: nagypéntek, nagyszombat, húsvét vasárnap és hétfõ (változó)
h) Május 9.: a fasizmus legyõzésének napja;
i) Május 12.: I. Andrea napja;
j) Május 26.: függetlenség napja;
k) Augusztus 28.: Szûz Mária napja;
l) Október 14.: Svetitskhoveli Katedrális napja;
m) November 23.: Szent György napja.”

“PROTOCOL
between the Government of Hungary and the Government of Georgia on the implementation of the
Agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons residing without
authorisation, signed in Brussels on 22 November 2010
The Parties to this Protocol,
The Government of Hungary and the Government of Georgia (hereinafter referred to separately as the Contracting
Party, together as the Contracting Parties),
Desiring to facilitate the implementation of the Agreement between the European Union and Georgia on the
readmission of persons, signed in Brussels on 22 November 2010 (hereinafter referred to as the Readmission
Agreement),
Based on Article 19 thereof,
Have agreed as follows:

Article 1
Designation of competent authorities and contact points
(1) In accordance with Article 1 para. (k) and Article 19(1) para. (a) of the Readmission Agreement, the competent
authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as the competent authorities) entrusted with the
implementation of it are designated as follows:
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for the Hungarian Contracting Party:
Reception and processing of readmission applications:
National Police Headquarters
H-1139 Budapest, Teve u. 4–6.
Contact point: Alien Policing Division
Tel: + 36 1 443 5445
Fax: + 36 1 443 5446
E-mail address: idrendo@orfk.police.hu
b) Reception and processing of applications for transit operations:
Office of Immigration and Nationality
Address: H-1117 Budapest, Budafoki u. 60.
Tel.: + 36 1 463 9126
Fax: + 36 1 463 9127
E-mail address: seo@bah.b-m.hu
– for the Georgian Contracting Party:
Reception and processing of readmission applications and applications for transit operations:
Ministry of Internal Affairs of Georgia
Patrol Police Department
Contact Point: International Relations Unit
Address: Kakheti highway 38th km., Tbilisi, 0190, Georgia
Tel: +995 322 418522
Fax: +995 322 418522
E-mail address: readmission@mia.gov.ge
In accordance with Article 8(3) of the Readmission Agreement, the procedure for interviews of evidence regarding
nationality shall be conducted by:
– For the Hungarian Contracting Party:
Embassy of Hungary
Tbilisi, Georgia
Address: 0160 Tbilisi, 83 Lvovi Street (off Budapesht Street), Saburtalo,
Tel.: +995 32 2239 90 08
Fax: +995 32 2399-004
E-mail address: hunembtbs@gmail.com
– For the Georgian Contracting Party:
Embassy of Georgia
Budapest, Hungary
Address: 1125 Budapest, Virányos út 6/B.
Ministry of Internal Affairs of Georgia
Patrol Police Department
Contact Point: International Relations Unit
Address: Kakheti highway 38th km., Tbilisi, 0190, Georgia
Tel: +995 322 418522
Fax: +995 322 418522
E-mail address: readmission@mia.gov.ge
For the application of the provisions of the Readmission Agreement and this Protocol the competent authorities shall
directly co-operate with each other.
The Contracting Parties shall immediately notify each other through diplomatic channels of changes in the competent
authorities referred to in paragraphs (1) and (2).
For the application of this Protocol the competent authorities referred to in paragraphs (1) and (2) shall notify each
other directly in written form of any changes in their contact data within thirty (30) days.
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Article 2
Border crossing points
(1) In accordance with the Article 19 (1) para. (a) of the Readmission Agreement, the following border crossing points are
primarily authorised by the Contracting Parties for the crossing of their respective borders:
a) For the Hungarian Contracting Party:
Budapest/Liszt Ferenc International Airport
Directorate of Airport Police
Tel.: +36 1 290 3121
Fax: +36 1 291 9748
E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu
b) For the Georgian Contracting Party:
Tbilisi International Airport
(2) The competent authorities may agree on the use of other border crossing points for readmission on a case by case
basis. In these cases the date, time, border crossing points and mode of the transfer of the person to be readmitted as
well as the modalities of the transit shall be agreed between the competent authorities in writing in each individual
case separately.
(3) The competent authorities shall immediately inform each other through diplomatic channels of any change of the
border crossing points provided in paragraph 1 of this Article.

Article 3
Readmission under the accelerated procedure
In pursuance of Article 1 para. (m), Article 6(3), Article 10(2) para. (a) and Article 19(1) para. (d) of the Readmission
Agreement, the following practical modalities shall apply under the accelerated procedure:
a) The readmission application shall be submitted by the competent authority of the requesting Contracting Party
to the competent authority of the requested Contracting Party by fax or electronically within the time limits
foreseen in Article 6(3) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the
receipt confirmation of the application. The reply of the readmission application shall be submitted by the
competent authority of the requested Contracting Party to the competent authority of the requesting
Contracting Party by fax or electronically within the time limits foreseen in Article 10(2) para. (a) of the
Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the
reply.
b) Notification of the return could be given in any form (by telephone, fax, electronically or orally) by the competent
authorities.

Article 4
Submission of the readmission application and reply thereto
(1) A readmission application as stipulated by Annex 5 of the Readmission Agreement, compiled pursuant to Article 7 of
the Readmission Agreement, shall be submitted by the competent authority of the requesting Contracting Party to
the competent authority of the requested Contracting Party by e-mail or fax within the time limits foreseen in Article
10(1) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of
the application.
(2) A reply to the readmission application shall be sent by the competent authority of the requested Contracting Party to
the competent authority of the requesting Contracting Party by e-mail or fax within the time limits foreseen in Article
10(2) para. (b) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt
confirmation of the application.
(3) If it is established, on the basis of new evidence, that the requirements for readmission had not been complied with,
after the requested contracting party has given the positive response to readmission application, the requested
Contracting Party reserves the right to address the requesting Contracting Party to revoke the readmission
application. The requesting Contracting Party reserves the right to examine the new circumstances before revokes the
readmission application.
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Article 5
Transfer of the person to be readmitted
(1) Transfer of the person to be readmitted shall take place at the time and location agreed upon in writing by the
competent authorities. The requesting Contracting Party shall notify via e-mail or fax the requested Contracting Party
not later than three (3) working days prior to the date of the transfer on the following: name and date of birth of the
person concerned; number and validity of his/her travel document; date and place of the transfer (border crossing
point); necessary measures to ensure the special needs of the person concerned; and information about escorts and
security measures to be taken.
(2) If the term of transfer was extended due to any legal or practical impediments, the competent authority of the
requesting Contracting Party shall immediately notify the competent authority of the requested Contracting Party of
the impediments as it occurs and shall indicate the envisaged location and time of transfer.

Article 6
Additional means and documents of evidence
(1) Pursuant to Article 19(1) para. (c) of the Readmission Agreement, if the requesting Contracting Party considers that
other documents not listed in Annexes 1 to 4 to the Readmission Agreement may be important for presuming the
nationality of the person to be readmitted or for testifying the crossing of the border by a third-country national or
stateless person to be readmitted, such documents may be submitted to the requested Contracting Party together
with the readmission application.
(2) The requested Contracting Party retains the right to decide whether the documents referred to in paragraph 1 of this
Article may be taken into consideration in processing the readmission application. Justified reasons shall be given for
the refusal of the documents referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 7
Conditions for escorted returns
Pursuant to Article 19(1) para. (b) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following
conditions for the use of escorts in readmission or transit operations on their respective territories:
a) During the readmission or transit by air escorts shall perform their task unarmed and in civilian dress. They must
be in possession of documents showing that the readmission or transit has been approved, and must at all times
be able to prove their identity and official instructions.
b) The authorities of the requested Contracting Party shall grant the same protection and assistance to the escorts
while the latter are performing their duties as they grant to their own officials who are authorised to take such
action.
c) Escorts must adhere to the law of the requested Contracting Party in all circumstances. The authority of escorts
accompanying a returnee or transferee is limited to self-defence. However, in the absence of any officials of the
requested Contracting Party who are authorised to take the necessary action or in order to support such officials,
the escorts may respond to an immediate and serious threat in a reasonable and proportionate manner to prevent
the returnee or transferee from fleeing, injuring himself or third parties or causing damage to property.

Article 8
The procedure for interviews of evidence regarding nationality
In accordance with Article 8(3) and pursuant to Article 19(1) lit. (e) of the Readmission Agreement, the Contracting
Parties agree on the following procedure for interviews of evidence regarding nationality:
a) If the competent authority of the requesting Contracting Party is unable to present any of the documents listed in
Annexes 1 to 2 to the Readmission Agreement, or if the presented documents are insufficient in accordance with
Article 8 (3) of the Readmission Agreement, upon request the officials of diplomatic mission or consular
representation of the State of the requested Contracting Party shall interview the person to be readmitted in
order to establish whether he/she possesses the nationality of the State of the requested Contracting Party.
b) The request for the interview of evidence regarding nationality could be given by telephone, fax or electronically
to the competent authority of the requested Contracting Party and it would be carried out without delay but at
least four (4) working days following the receipt of the readmission request.
c) The request for the interview of evidence shall also contain all the personal data of the person to be readmitted. If
the competent diplomatic mission or consular representation of the State of the requested Contracting Party
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takes an audience the representative of the competent authority of the requesting Contracting Party could
participate in the interview of evidence regarding nationality with the consent of the diplomatic mission or
consular representation of the State of the requested Contracting Party.
The requesting Contracting Party shall provide the transportation for the person to be interviewed to the
diplomatic mission or consular office of the State of the requested Contracting Party. In exceptional cases, upon
agreement between the Contracting Parties, the interview can be held outside the diplomatic mission or consular
office of the State of the requested Contracting Party. The competent authorities of the Contracting Parties shall
specify the time and place for the interview in each particular case without delay but at least two (2) working days
following the receipt of the readmission request.
The competent authority of the requested Contracting Party shall inform the competent authority of the
requesting Contracting Party on the result of the interview without delay but at least three (3) working days
following the interview.
If the person did not appear for the interview, the application for readmission may be suspended upon a request
from the requesting Contracting Party until the interview is held.

Article 9
Modalities and support for transit operations
In accordance with Articles 13 and 14 of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following
practical modalities for the conduction of transit operations:
a) A transit application, as stipulated by Annex 6 of the Readmission Agreement, compiled pursuant to Article 14 of
the Readmission Agreement, shall be submitted without delay but at least fourteen (14) calendar days before the
planned transit by fax or electronically to the competent authority of the requested Contracting Party.
b) The competent authority of the requested Contracting Party shall reply without delay but at least within the time
limit foreseen in Article 14 (2) of the Readmission Agreement following the receipt of the transit application, by fax
or electronically, stating whether it consents to the transit and the time for which it has been scheduled, the
designated border crossing point, the transport method and the use of escorts.
c) If the requesting Contracting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the requested
Contracting Party for a particular transit operation, it shall mention this on the transit application form. In its reply
to the transit application, the requested Contracting Party shall state whether it can provide the requested
support.
d) If the transferee travels by air and under escort, guarding and embarkation shall be effected under the authority of
the requested Contracting Party, and in so far as possible with the support of requesting Contracting Party.

Article 10
Language in communication
The Contracting Parties shall communicate with one another in the English language unless they agree otherwise on a
case-by-case basis.

Article 11
Costs
All costs incurred by the requested Contracting Party in connection with readmission and transit which are to be borne
by the requesting Contracting Party in accordance with Article 15 of the Readmission Agreement shall be reimbursed
by the competent authority of the requesting Contracting Party in accordance with its domestic budgetary
requirements upon submission of an invoice in Euro within 30 days from receipt of the invoice.

Article 12
Entry into force and termination
(1) This Protocol shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the date when the joint readmission committee,
referred to in Article 18 of the Readmission Agreement, has been notified in accordance with the Decision 1/2011 of
the Joint Readmission Committee. This notification shall take place immediately after the Contracting Parties have
notified each other on the completion of the internal legal procedures required for the expression of their consent to
be bound by the Protocol.
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(2) The Hungarian Contracting Party shall, in accordance with the Article 19(2) of the Readmission Agreement, notify the
joint readmission committee by submitting a copy of this Protocol.
(3) This Protocol is concluded for an indefinite period of time. The Protocol shall cease to apply at the same time as the
Readmission Agreement.
(4) This Protocol may be amended by the Contracting Parties. Such an amendment shall be initiated in writing through
diplomatic channels and shall enter into force according to the procedures described in paragraph (1) of this Article.
(5) This Protocol may be denounced in any moment via diplomatic channels in a written form. In such a case it will cease to
be in force three (3) month upon reception of the denunciation.
(6) Any disputes which may arise in connection with the interpretation and/or application of this Protocol shall be settled
by means of consultations between the Contracting Parties within the joint readmission committee. In cases when
disputes cannot be settled in the framework of the joint readmission committee, they shall be settled by the
Contracting Parties through diplomatic channels.
Done at Tbilisi, on 27th November 2012, in two original copies, each in Hungarian, Georgian and English languages; all
texts are equally authentic. In case of differences in the interpretation of the Protocol, the English text shall prevail.

For the Government of Hungary

For the Government of Georgia

ANNEX

Official Holidays for Hungarian Contracting Party
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1 January– New Year holiday
15 March – National Day
Easter Holidays – Easter Sunday and Easter Monday (moveable)
1 May – Labour Day
Pentecost Holidays – Pentecost Sunday and Pentecost Monday (moveable)
20 August – Saint Stephen’s Day
23 October – National Day
1 November – All Saints Day
25–26 December – Christmas

Official Holidays for Georgian Contracting Party
Organic Law of Georgia
Labor Code of Georgia
Article 20. Holidays
1. Holidays are:
a) January 1 and 2 – New Year holidays
b) January 7 – Christmas Day
c) January 19 – Baptism Day of our Lord Jesus Christ
d) March 3 – Mother’s day
e) March 8 – International Day of Women
f) April 9 – Declaration of Independence of Georgia, Day of National Unity
g) Easter Holidays – Eastern Orthodox Good Friday, Great Saturday, Easter Sunday and Easter Monday of Bright Week
(moveable)
h) May 9 – Day of Victory over Fascism
i) May 12 – Saint Andrea the First Day
j) May 26 – Independence Day
k) August 28 – Saint Mary’s Day
l) October 14 – Day of Svetitskhoveli Cathedral
m) November 23 – Saint George’s Day”
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Végrehajtási Jegyzõkönyv 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Végrehajtási Jegyzõkönyv, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter
annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter
gondoskodik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
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
A Kormány az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló
2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)–e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

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 (a továbbiakban: Kr.)
23. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (3) bekezdés g) pontja szerinti célra a (2) bekezdés szerinti formában az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének
hatálya alá tartozó támogatásként személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése jogcímen nyújtható
támogatás.”

2. §

A Kr. a 25. §-át követõen a következõ alcímmel és 25/A. §-sal egészül ki:

„A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó
szabályok
25/A. § (1) A közúti személyszállítási közszolgáltatáshoz állami támogatás akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási
szerzõdés megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. § (1) és
(3) bekezdésében foglaltaknak.
(2) A szolgáltató kiválasztásának és ellentételezésének összhangban kell állnia az Sztv. 17. és 18., valamint 20. és
21. alcímében foglaltakkal.”
3. §

A Kr. a következõ 37. §-sal egészül ki:
„37. § Ez a rendelet
a) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet,
b) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és
c) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek
nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 21. és 23. cikke
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
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Ez a rendelet
a) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet,
b) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet, és
c) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 21. és 23. cikke
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás megvalósítása
érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ
2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az érintett helyi önkormányzat a beruházás megvalósítása során haladéktalanul köteles a minisztert
tájékoztatni az ok megjelölésével, amennyiben
a) a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása akadályba ütközik, vagy a beruházás
megvalósításának ütemezéséhez képest késik,
b) a beruházás megvalósítása határidõre nem teljesíthetõ, vagy annak a veszélye fennáll,
c) a beruházás megvalósítása a mûszaki tartalom idõközben bekövetkezett megváltozása miatt késedelmet
szenvedhet, vagy annak reális veszélye felmerül.
(2) Ha az érintett helyi önkormányzat nem tesz eleget az (1) bekezdésben megjelölt kötelezettségének, a miniszter
errõl haladéktalanul tájékoztatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs minisztert.
(3) A 4. §-ban meghatározott szervezet 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 79. §-ában foglaltak alapján általa nyilvántartott – az 1. §-ban meghatározott
beruházásokkal kapcsolatos – adatok teljes körérõl folyamatosan köteles adatot szolgáltatni a miniszter számára.
(4) Ha a beruházás megvalósítása érinti a vidékfejlesztésért felelõs miniszter feladatköréhez kapcsolódó, az Európai
Unió vagy más nemzetközi szervezet által nyújtott támogatás felhasználását, akkor az ehhez kapcsolódó adatokról
a miniszter kérésére a vidékfejlesztésért felelõs miniszter a kért adatokat haladéktalanul köteles a miniszternek
megküldeni.
(5) A beruházás megvalósítása érdekében a támogatási konstrukció szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel
rendelkezõ miniszter (a továbbiakban: érintett miniszter) a miniszter egyedi kérésére köteles a rendelkezésére álló
adatokat a miniszternek megküldeni.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott adatok személyes adatot nem tartalmazhatnak.
(7) A miniszter köteles az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjét fenntartani. Más személy vagy szervezet részére
adatot nem továbbíthat.
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(8) A miniszter az (1)–(5) bekezdésben meghatározott adatokat az eredeti formában, elektronikus módon vagy papír
alapon tartja nyilván. A beruházással kapcsolatos adatokat a beruházás befejezését követõ 1 éven belül köteles
a nyilvántartásból törölni.”
2. §

Az R. 3. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter az érintett miniszter, valamint más állami szervek, gazdasági szervezetek bevonásával konzultációt
kezdeményezhet, szakmai segítséget nyújthat a helyi önkormányzat számára.”

3. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az 5. §-ban meghatározott esetben a szervezet a támogatási szerzõdésnek a Kormány döntésében
foglaltaknak megfelelõ módosítását kezdeményezi. A módosított szerzõdésnek tartalmaznia kell különösen
a) a felek közötti elszámolásra,
b) az önkormányzat tûrési kötelezettségének tartalmára,
c) a módosított támogatási szerzõdés bíróság elõtti megtámadására
vonatkozó rendelkezéseket.
(2) A szerzõdés módosításának meghiúsulása esetén a szervezet felbontja a támogatási szerzõdést és új szerzõdés
megkötését kezdeményezi a Kormány által kijelölt állami szervvel.”

4. §

Az R. a következõ 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ beruházás
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel módosított 6. §-át a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
A Kormány a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az 1. melléklet (a továbbiakban: Melléklet) tartalmazza az Óvodai nevelés országos alapprogramját.

2. §

A Melléklet VI. 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A hároméves kortól kötelezõ óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki
személyiség harmonikus testi és szociális fejlõdésének elõsegítése.”

3. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 2. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
A Melléklet rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2013/2014. nevelési évtõl kell alkalmazni.
Hatályát veszti az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja

I.
BEVEZETÕ
1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai óvodai neveléstörténet
hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a
nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország
által aláírt nemzetközi szerzõdésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve – meghatározza a magyarországi
óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy
a) a gyermeket – mint fejlõdõ személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg;
b) a gyermek nevelése elsõsorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítõ, esetenként
hátránycsökkentõ szerepet töltenek be;
c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elõsegítésére kell irányulnia, az emberi
jogok és a gyermeket megilletõ jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlõ eséllyel
részesülhessen színvonalas nevelésben.
Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különbözõ – köztük az innovatív – pedagógiai
törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és
módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz.
Az óvoda nevelõtestülete elkészíti pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy kész pedagógiai programot,
vagy saját pedagógiai programot készít, amelynek meg kell felelnie az Alapprogramban foglaltaknak. Az Alapprogram
és az azzal összhangban lévõ óvodai pedagógiai programok egymásra épülõ, szakmailag összehangolt rendszere
a biztosíték arra, hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínûsége mellett
érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek
harmonikus fejlõdése érdekében megfogalmaz.
2. Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell venni
a) a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzetiségi nevelést végez;
b) a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda sajátos nevelési igényû
gyermeket nevel.

II.
GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP
Gyermekkép
1. Az Alapprogram az emberi személyiségbõl indul ki, abból a ténybõl, hogy az ember mással nem helyettesíthetõ,
szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
2. A gyermek fejlõdõ személyiség, fejlõdését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerûségei, a spontán és
tervszerûen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezõk együttes hatásának
következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki
szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevõ személyi és tárgyi környezet
szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelõen a gyermeki személyiség
kibontakozásának elõsegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és
szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévõ hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle elõítélet
kibontakozásának.
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Óvodakép
1. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsõdleges színtere a család.
2. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítõje, a gyermek
harmadik életévétõl az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja
az óvodáskorú gyermek fejlõdésének és nevelésének legmegfelelõbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti
a funkcióit (óvó-védõ, szociális, nevelõ-személyiségfejlesztõ), a gyermekekben megteremtõdnek a következõ
életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belsõ pszichikus feltételei.
3. Az óvodai nevelés célja az, hogy elõsegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlõdését, a gyermeki személyiség
kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérõ fejlõdési ütem
figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek ellátását is).
4. Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:
a) a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi;
b) a nevelés lehetõvé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlõdését, a gyermek egyéni készségeinek és
képességeinek kibontakoztatását;
c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.
5. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki szükségletek kielégítésérõl,
az érzelmi biztonságot nyújtó derûs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésérõl; a testi, a szociális és az értelmi
képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhetõ sokszínû – az életkornak és
fejlettségnek megfelelõ – tevékenységekrõl, különös tekintettel a mással nem helyettesíthetõ játékról;
e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó mûveltségtartalmakról,
emberi értékek közvetítésérõl; a gyermek egészséges fejlõdéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezetrõl.
6. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megõrzését, ápolását,
erõsítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetõségét.
7. A hazájukat elhagyni kényszerülõ családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani
kell az önazonosság megõrzését, ápolását, erõsítését, társadalmi integrálását.

III.
AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
Az óvodai nevelés általános feladatai
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:
– az egészséges életmód alakítása,
– az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés,
– az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlõdésének
elõsegítése ebben az életkorban kiemelt jelentõségû. Ezen belül az óvodai nevelés feladata:
– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlõdésének elõsegítése;
– a gyermeki testi képességek fejlõdésének segítése;
– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megõrzése;
– az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelõzés és az
egészségmegõrzés szokásainak alakítása;
– a gyermek fejlõdéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása;
– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás
megalapozása;
– megfelelõ szakemberek bevonásával – a szülõvel, az óvodapedagógussal együttmûködve – speciális gondozó,
prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
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Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemzõ sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy
a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derûs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye
körül. Mindezért szükséges, hogy
– a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvezõ érzelmi hatások érjék;
– az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív
attitûd, érzelmi töltés jellemezze;
– az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlõdését, éntudatának alakulását,
és engedjen teret önkifejezõ törekvéseinek;
– az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól.
2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek
erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítõkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és
akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és
normarendszerének megalapozása.
3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szûkebb és tágabb környezetét,
amely a hazaszeretet és a szülõföldhöz való kötõdés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi
környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának
kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékû szerepet tölt be.
5. A kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentõs az óvoda együttmûködõ szerepe
az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkezõ szakemberekkel.

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és
a kommunikáció különbözõ formáinak alakítása – beszélõ környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel –
az óvodai nevelõtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés
közben a gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek
meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani.
2. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklõdésére, kíváncsiságára – mint életkori sajátosságra –, valamint a meglévõ
tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken
keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az õt körülvevõ természeti és társadalmi környezetrõl.
3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak,
ismereteinek rendszerezése, bõvítése, különbözõ tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt
az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség – fejlesztése.
Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlõdését elõsegítõ ösztönzõ környezet
biztosítása.

IV.
AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
Személyi feltételek
1. Az óvodában a nevelõmunka középpontjában a gyermek áll.
2. Az óvodában a nevelõmunka kulcsszereplõje az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek
számára. Jelenléte a nevelés egész idõtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus
elfogadó, segítõ, támogató attitûdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
3. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda mûködését segítõ nem pedagógus alkalmazottak összehangolt
munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.
4. A sajátos nevelési igényû gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közremûködését igényli.
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5. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelõ óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósítsák a nemzetiségi
óvodai nevelés célkitûzéseit.
6. A migráns gyermekeket is nevelõ óvodában dolgozóknak feladatuk lehetõséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek
megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.

Tárgyi feltételek
Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda
épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát,
kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa egészségük megõrzését, fejlõdését. Tegye lehetõvé
mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye
körül. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhetõ módon és a biztonságukra
figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejûleg biztosítson megfelelõ munkakörnyezetet az óvodai
munkatársaknak, teremtsen lehetõséget a szülõk fogadására.

Az óvodai élet megszervezése
1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlõdéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend
biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelõ idõtartamú, párhuzamosan is végezhetõ, differenciált tevékenységek,
valamint a gyermek együttmûködõ képességét, feladattudatát fejlesztõ, növekvõ idõtartamú (5–35 perces) csoportos
foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különbözõ tevékenységekhez és
a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az
ismétlõdések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.
2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok
kialakítása, szem elõtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai
alakítják ki.
3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is
nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlõdését, együttmûködve a gondozást végzõ
munkatársakkal.
4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlõdésük nyomon követését
különbözõ kötelezõ dokumentumok szolgálják. Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján
valósulhat meg és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhetõ meg, az
óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közremûködésével.

Az óvoda kapcsolatai
1. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlõdését. Ennek alapvetõ feltétele a családdal való
szoros együttmûködés. Az együttmûködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különbözõ
rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetõségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg.
Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttmûködés során érvényesíti az
intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
2. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés elõtt (bölcsõdék és egyéb szociális
intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok,
gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közmûvelõdési intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó
szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és
a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményezõ.
3. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelõ óvoda kapcsolatot tart az érintett nemzetiségi önkormányzatokkal,
szervezetekkel.
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V.
AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
Játék
1. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztõbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb
eszköze. A játék – szabad-képzettársításokat követõ szabad játékfolyamat – a kisgyermek elemi pszichikus
szükséglete, melynek mindennap visszatérõ módon, hosszantartóan és lehetõleg zavartalanul ki kell elégülnie.
A kisgyermek a külvilágból és saját belsõ világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék
kiemelt jelentõségû tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztõ, élményt adó
tevékenységgé.
2. A kisgyermek elsõ valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnõtt – a szülõ és az óvodapedagógus.
Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult,
bevonható társ marad, illetve segítõvé, kezdeményezõvé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus
jelenléte teszi lehetõvé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
3. A játékhoz megfelelõ helyre és egyszerû, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítõ anyagokra, eszközökre,
játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelõ csoportlégkört, helyet, idõt,
eszközöket és élményszerzési lehetõségeket biztosítson a különbözõ játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz,
a szimbolikus játékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.
4. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerû, elmélyült gyermeki játék
kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtõ tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti
együttjátszásával, támogató, serkentõ, ösztönzõ magatartásával, indirekt reakcióival éri el.
5. Az óvodában elõtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék kiemelt jelentõségének az óvoda
napirendjében, idõbeosztásában, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia.

Verselés, mesélés
1. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi
biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek
érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.
2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erõs alapot kínálnak a mindennapos
mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlõdésének és fejlesztésének egyik legfõbb
segítõje. A mese – képi és konkrét formában – feltárja a gyermek elõtt a külvilág és az emberi belsõ világ legfõbb
érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelõ viselkedésformákat.
3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. Visszaigazolja
a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítõ, átlelkesítõ
szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és
átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési
törekvésekre.
4. A mesélõvel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez
hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belsõ képvilágot jelenít meg. A belsõ képalkotásnak
ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történõ kombinálása az önkifejezés
egyik módja.
6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.
7. Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi mûveknek egyaránt helye van.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes
játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei érdeklõdését, formálják zenei ízlését,
esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam,
a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi
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játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes
megvalósítása megalapozza, elõsegíti a zenei anyanyelv kialakulását.
2. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs mûvészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek
zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.
3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi nevelés esetében
a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is.
4. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnõtt minta spontán utánzásával.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különbözõ fajtái, továbbá
a mûalkotásokkal, a népmûvészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze
a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belsõ képek gazdagítására épül.
2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos eszközöket biztosít. Maga
a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet
esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására.
3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai kifejezõképesség,
komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezõképességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását
és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlõdését,
esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását.
4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különbözõ anyagokkal,
a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különbözõ technikai alapelemeivel és eljárásaival.

Mozgás
1. A rendszeres egészségfejlesztõ testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és
feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei.
Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint
a mozgáskoordináció intenzív fejlõdésének szakasza, amelyeket sokszínû, változatos és örömteli, érzelmi
biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elõsegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi
fejlõdés kedvezõ egymásra hatása.
2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezõen hatnak a kondicionális képességek
közül különösen az erõ és az állóképesség fejlõdésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró
képességét, egészséges fejlõdését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly
kialakulásában, felerõsítik, kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.
3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos
tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt
hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövetõ társas
viselkedés, együttmûködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlõdésére.
4. A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenõ mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztõ
testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden
gyermek számára lehetõséget kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztõ, kooperatív mozgásos
játékok széleskörû alkalmazására, a szabad levegõ kihasználására.

A külsõ világ tevékeny megismerése
1. A gyermek aktivitása és érdeklõdése során tapasztalatokat szerez a szûkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi
környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a
természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megõrzését.
2. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való,
életkorának megfelelõ biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülõföld, az ott élõ emberek,
a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek
szeretetét, védelmét is.
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3. A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut és
azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul
ítélõképessége, fejlõdik tér-, sík- és mennyiségszemlélete.
4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetõvé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését.
Biztosítson elegendõ alkalmat, idõt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre,
a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Segítse elõ a gyermek önálló véleményalkotását,
döntési képességeinek fejlõdését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható
fejlõdés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.

Munka jellegû tevékenységek
1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvõ tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató
munka és munka jellegû játékos tevékenység – az önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más
felnõtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, késõbb önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése,
az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás.
2. A gyermek munka jellegû tevékenysége:
– örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység;
– a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitûdök és képességek,
készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelõsség, a céltudatosság alakításának fontos
lehetõsége;
– a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások elismerésére nevelés egyik
formája.
3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttmûködést és
folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztõ értékelést igényel.

A tevékenységekben megvalósuló tanulás
1. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentõs részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, amely a teljes
személyiség fejlõdését, fejlesztését támogatja. Nem szûkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán
adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által
kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és idõkeretekben valósul meg.
2. Az óvodai tanulás elsõdleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bõvítése,
rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek elõzetes
élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvõ aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés
lehetõségének biztosítása, kreativitásának erõsítése.
4. A tanulás lehetséges formái az óvodában:
– az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások alakítása,
– a spontán játékos tapasztalatszerzés;
– a játékos, cselekvéses tanulás;
– a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülõ ismeretszerzés;
– az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;
– a gyakorlati problémamegoldás.
5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek
személyiségének kibontakozását.

VI.
A FEJLÕDÉS JELLEMZÕI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
1. A gyermek belsõ érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek
többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor
végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
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szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetõséget ad a fejlettség szerinti
iskolakezdésre.
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt
szükségesek az eredményes iskolai munkához:
a) A testileg egészségesen fejlõdõ gyermek hatéves kora körül eljut az elsõ alakváltozáshoz. Megváltoznak
testarányai, megkezdõdik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb,
harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani
képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlõdõ gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklõdésével készen áll az iskolába
lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése,
észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentõsége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus
differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.
A lelkileg egészségesen fejlõdõ gyermeknél:
–
az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett megjelenik a
szándékos bevésés és felidézés, megnõ a megõrzés idõtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb
szerepet kap a felidézés,
–
megjelenik a tanulás alapját képezõ szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma,
terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,
–
a cselekvõ-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van.
Az egészségesen fejlõdõ gyermek:
–
érthetõen, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthetõ formában,
életkorának megfelelõ tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különbözõ
mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a
fogváltással is összefüggõ nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások
beszédét,
–
elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetérõl; tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását,
felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvetõ szabályait;
ismeri szûkebb lakóhelyét, a környezetében élõ növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét;
felismeri az öltözködés és az idõjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvetõ szabályait, kialakulóban
vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.
c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen fejlõdõ
gyermekkedvezõ iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló
együttmûködésre, a kapcsolatteremtésre felnõttel és gyermektársaival.
A szociálisan érett gyermek:
–
egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését,
–
feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre
eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának,
önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.
Az ötéves kortól kötelezõ óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki személyiség
harmonikus testi, lelki és szociális fejlõdésének elõsegítése.
A sajátos nevelési igényû gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai
munka mellett érhetõ csak el a fentiekben leírt fejlettséget.
A kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény elvárásait
az iskolába kerülõ gyermekekkel szemben.
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A Kormány 364/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló
160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésének
nyitó szövegrészében az „A miniszterelnök” szövegrész helyébe az „A köztársasági elnök és a miniszterelnök” szöveg
lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 365/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) A Kincstár elnökévé és elnökhelyettesévé szakirányú felsõfokú végzettséggel, legalább hároméves közigazgatási
gyakorlattal és legalább hároméves vezetõi tapasztalattal rendelkezõ magyar állampolgár nevezhetõ ki. Az elnök és
az elnökhelyettes kinevezése határozatlan idõre szól.
(2) A Kincstár elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat a Kincstár elnöke gyakorolja.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint
81. § (2) bekezdés a)–b) és e) pontjában, továbbá
a 32–34. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában,
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a 35. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 37. § tekintetében a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ kezességrõl szóló 2009. évi IV. törvény 4. §
(4) bekezdésében,
a 38. § tekintetében az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi
LXI. törvény 14. § a) pontjában,
a 39–43. § tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), c) és g) pontjában,
a 44. § tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 10. pont c) alpontjában,
a 45. § tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 46. § tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 6. pont a) és d) alpontjában,
a 47. § tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következõ rendeletet
alkotja:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 1. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A NAV középfokú adó- és vámszerve a Kiemelt Adó és Vám Fõigazgatóság (a továbbiakban: KAVFIG).”

2. §

A NAV Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen tettenérés, valamint halaszthatatlan nyomozási cselekmény megtétele esetén
a helyszínen eljáró vámszerv teszi meg a feljelentést, illetve értesíti a nyomozó hatóságot.”

3. §

(1) A NAV Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A NAV elnöke felettes szerve a Központi Hivatalnak, a Bûnügyi Fõigazgatóságnak, valamint – a (3) és
(4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a NAV középfokú adóztatási szerveinek és vámszerveinek, továbbá a NAV
középfokú adó- és vámszervének.”
(2) A NAV Korm. rendelet 5. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Bevetési Fõigazgatóság által foganatosított intézkedésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmeket –
törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – az a regionális vám- és pénzügyõri fõigazgatóság
bírálja el, amelynek az illetékességi területén az intézkedés foganatosítása történt.
(4) A Szakértõi Intézet által hozott határozatokkal, illetve végzésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmeket
a KAVFIG bírálja el.”

4. §

A NAV Korm. rendelet a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A KAVFIG felettes szerve a KAIG-nak, valamint a KAVIG-nak.”

5. §

A NAV Korm. rendelet a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában a felettes szerv jogosult a jogorvoslati kérelmek
elbírálására.”

6. §

A NAV Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A középfokú adóztatási szerv, illetve a KAVFIG az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben folytatja le a NAV
elnöke által elrendelt felülellenõrzéseket. A Központi Hivatal folytatja le”

7. §

A NAV Korm. rendelet 10. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettõs adóztatás megszüntetésérõl szóló egyezmény
alapján a kölcsönös egyeztetési eljárások lefolytatásával, illetve a választott bírósági eljárással kapcsolatos feladatokat
a KAIG látja el.”
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8. §

A NAV Korm. rendelet 11. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szerencsejáték ügyben elkobzott dolog értékesítése, illetve megsemmisítése érdekében az elkobzott dolog
helye szerint illetékes adóigazgatóság intézkedik.”

9. §

A NAV Korm. rendelet 12. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
(A NAV Központi Hivatala:)
„i) ellátja a Hivatalos Zár Bizottság irányításával és mûködtetésével kapcsolatos feladatokat.”

10. §

A NAV Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A regionális vám- és pénzügyõri fõigazgatóság, a KAVFIG, illetve a Repülõtéri Fõigazgatóság a vámhatóság
hatáskörébe tartozó ügyekben folytatja le a NAV elnöke által elrendelt felülellenõrzéseket. A Központi Hivatal
folytatja le.”

11. §

A NAV Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóságok elsõ fokon eljárnak azokban az ügyekben, amelyeket
közösségi jogi aktus, továbbá törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a vámhatóság hatáskörébe utal.
(2) Az 1. számú Repülõtéri Igazgatóság elsõ fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve
a) a Jöt. szerinti vámhatósági feladatokat,
b) a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényben (a továbbiakban: Rega-tv.) meghatározott adóztatási
feladatokat,
c) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvényben a vámhatóság részére
meghatározott feladatokat,
d) a fémkereskedelmi hatósági feladatokat,
e) az utasok kézi- és feladott poggyászaival, valamint a nemzetközi postai küldemények forgalmával összefüggõ
vámigazgatási feladatokat.
(3) A 2. számú Repülõtéri Igazgatóság elsõ fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve
a) a jövedéki adóztatással, adóellenõrzéssel és engedélyezéssel, a Jöt. szerinti nyilvántartásba vétellel kapcsolatos,
jogszabályban meghatározott elsõfokú hatósági feladatokat, valamint
b) a fémkereskedelmi hatósági feladatokat.
(4) A Repülõtéri Fõigazgatóság kiadja a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) 14. § (7) bekezdése szerinti, a tranzitterület létesítésére vonatkozó engedélyt.”

12. §

(1) A NAV Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Kizárólag a KAIG jár el az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások tekintetében
az illetékügyek kivételével, ide nem értve a 23. §-ban és a 48. §-ban meghatározott illetéket, illetve ha jogszabály
másként nem rendelkezik:
a) az Áfa törvény alapján adó-visszatéríttetésre jogosult alábbi személyek, illetve szervek adó-visszatérítés iránti
kérelmének elbírálása során:
aa) belföldön nem letelepedett adóalany,
ab) diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet, diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet tagja, a Magyarország által
nemzetközi szervezetként elismert szervezet vagy annak képviselete, nemzetközi szervezet tisztviselõje,
ac) Észak-atlanti Szerzõdés tagállamának fegyveres ereje,
ad) Egyesült Királyság fegyveres ereje,
ae) közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet, továbbá a külföldi illetõségû adományozótól származó
pénzbeni adomány kedvezményezettje,
af) az Európai Közösség, az Európai Atomenergia-közösség, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank, és
az Európai Közösségek által létrehozott olyan szervezetek, amelyekre vonatkozik az Európai Közösségek kiváltságairól
és mentességeirõl szóló, 1965. április 8. napján kelt jegyzõkönyv, az e jegyzõkönyvben és a végrehajtásáról vagy
a szervezet székhelyegyezményérõl szóló – jogszabályban kihirdetett – nemzetközi szerzõdésben meghatározottak
szerint,
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b) a diplomáciai és konzuli képviseletek, az ezekkel egy tekintet alá esõ nemzetközi szervezetek, szervek által
foglalkoztatott belföldi adóügyi illetõséggel rendelkezõ magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel összefüggõ
adókötelezettségek tekintetében,
c) a Magyarország területén székhellyel, telephellyel, lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezõ külföldi
személy adóügyében,
d) a fióktelepnek nem minõsülõ telephelyen gazdasági tevékenységet folytató külföldi vállalkozás adóügyében,
e) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyûlési Õrség, továbbá
azok hivatásos és szerzõdéses állományú tagjai, köztisztviselõi, kormánytisztviselõi és közalkalmazottai adóügyében,
f) a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek,
továbbá az olyan gazdasági társaságok adóügyeiben, amelyekben az állam tulajdonosi jogainak gyakorlója
a honvédelemért felelõs miniszter,
g) a rendészetért felelõs miniszter, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felügyelete és irányítása
alá tartozó gazdasági társaságok adóügyeiben, amelyekben az állam tulajdonosi jogainak gyakorlója a rendészetért
felelõs miniszter, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
h) a NAV alkalmazottai adóügyében,
i) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 4. és 10. számú mellékleteiben meghatározott
külföldi illetõségû adózók adóügyeiben és az Art. 9. számú melléklet II. pontjában meghatározott adóügyekben.”
(2) A NAV Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a KAIG jár el a NAV, a Bûnügyi Fõigazgatóság, valamint a Képzési,
Egészségügyi és Kulturális Intézet adóügyeiben az illetékügyek kivételével, ide nem értve a 48. §-ban meghatározott
illetéket.”
(3) A NAV Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A KAIG látja el az Art. 72. § (1) bekezdés c) pontja szerinti állami garancia (kezesség) kiutalásával, valamint az
Art. 87. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenõrzéssel kapcsolatos állami
adóhatósági feladatokat.”
13. §

(1) A NAV Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A KAIG jár el továbbá
a) a részvénytársasági formában mûködõ hitelintézetek és biztosítók, valamint
b) az a) pontba nem tartozó, Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkezõ
– jogszabályban meghatározott – kiemelt adózók
adóügyeiben az illetékügyek kivételével, ide nem értve a 48. §-ban meghatározott illetéket.”
(2) A NAV Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a KAIG – (1) bekezdés szerinti – hatásköre az ellenõrzés megkezdését követõen szûnik meg,
a megkezdett ellenõrzés befejezésére a KAIG jogosult. Ha az adózó az ellenõrzés megkezdését követõen az
(1) bekezdés alapján a KAIG hatáskörébe kerül, a megkezdett ellenõrzés befejezésére az ellenõrzést megkezdõ
adóigazgatóság a jogosult.”
(3) A NAV Korm. rendelet 19. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsõfokú adóhatóságot, és az új eljárás
megkezdését megelõzõen a KAIG – (1) bekezdés szerinti – hatásköre megszûnt, az új eljárást az adózó székhelye
szerint illetékes adóigazgatóság folytatja le. Amennyiben a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsõfokú
adóhatóságot, és az új eljárás megkezdését megelõzõen az adózó a KAIG – (1) bekezdés szerinti – hatáskörébe kerül, az
új eljárást a KAIG folytatja le.”

14. §

A NAV Korm. rendelet a következõ 19/A-19/B. §-sal egészül ki:
„19/A. § (1) Ha a KAIG hatáskörébe tartozó adózó csõdeljárás, felszámolási, kényszertörlési vagy végelszámolási eljárás alá
kerül, illetve vele szemben vagyonrendezési eljárást rendelnek el, az ezekkel kapcsolatos feladatokat is a KAIG látja el.
(2) A KAIG helyszíni végrehajtási cselekmények lefolytatására – Budapest és Pest megye kivételével – az eljárási
cselekmény helye szerint illetékes megyei adóigazgatóságot is megkeresheti.
19/B. § A Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, az állami adóhatóság által kiadott adószámmal
nem rendelkezõ külföldi természetes személy tekintetében az egyes adókötelezettségek teljesítésére, illetve az
adatgyûjtésre irányuló ellenõrzés általános megbízólevéllel való lefolytatására – a KAIG mellett – bármelyik más
adóigazgatóság is jogosult.”
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15. §

(1) A NAV Korm. rendelet 27. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok
tekintetében:)
„b) a biztonsági papírok szabad forgalomba bocsátása és az ahhoz kapcsolódó szállítási engedélyek ellenõrzése,”
(2) A NAV Korm. rendelet 27. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok
tekintetében:)
„h) a vámmentes vámkezelésre jogosultak körérõl szóló NGM rendelet szerinti engedélyek kiadása,”
(3) A NAV Korm. rendelet 27. § k)–m) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok
tekintetében:)
„k) a csomagküldõ kereskedõ adóügyi képviselõjének nyilvántartásba vétele,
l) a nem természetes személy részére behozott nemesfémtárgyak – a kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási
vagy ipari célt szolgáló nemesfémtárgyak kivételével –, valamint a drágakövek szabad forgalomba bocsátás
vámeljárás – ideértve az átmeneti megõrzés engedélyezését is – és kiviteli eljárás lefolytatása,
m) a TIR rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátása,”
(4) A NAV Korm. rendelet 27. § p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok
tekintetében:)
„p) a Vtv. 1. § (3) bekezdés 3. pontjában meghatározott – megbízható vámadós jogálláshoz kapcsolódó – feltételek
fennállásának megállapítása és ellenõrzése, ha a kérelmezõ székhelye, telephelye, számviteli nyilvántartásának helye,
lakóhelye, tartózkodási helye nem Magyarországon van,”

16. §

A NAV Korm. rendelet a következõ 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § (1) A KAVIG azon adózók tekintetében, akiket csomagküldõ kereskedõ adóügyi képviselõjeként
nyilvántartásba vett, a nyilvántartásba vételt követõen végzi az Art. szerinti elsõfokú vámhatósági feladatokat,
valamint a jövedéki adóztatással, adóellenõrzéssel és engedélyezéssel, valamint a Jöt. szerinti nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos jogszabályban meghatározott elsõfokú hatósági feladatokat.
(2) Ha az adózó megszünteti a csomagküldõ adóügyi képviselõi tevékenységét, az adózó tekintetében
a nyilvántartásba vétel megszûnését követõ 3 adóéven át továbbra is a KAVIG jár el az (1) bekezdés szerinti
hatáskörében.”

17. §

A NAV Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve
Pest megye közigazgatási területén található, elsõ fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve
a) a Vtv.-ben meghatározott vámigazgatási feladatokat, ide nem értve a Vtv. szerinti utólagos ellenõrzést, valamint az
e rendelet alapján a hatáskörébe utalt vámigazgatási feladatokat,
b) a NAV tv. 13. § (8) bekezdés e) pontja szerinti mélységi ellenõrzést,
c) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvényben a vámhatóság részére
meghatározott feladatokat,
d) a hatósági felügyeletet és a jövedéki ellenõrzést,
e) a fémkereskedelmi ellenõrzést.”

18. §

A NAV Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem
rendelkezõ külföldi személy jövedéki adóügyében – a hatósági felügyelet és a jövedéki ellenõrzés kivételével –,
valamint a Jöt. 57/C. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétele tekintetében a KAVIG jár el.”

19. §

A NAV Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Budapesten és Pest megyében a Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyõri Igazgatóság látja el a fémkereskedelmi
hatósági feladatokat. A Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyõri Igazgatóság ellátja továbbá a fémkereskedelmi
ellenõrzési feladatokat azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye
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közigazgatási területén található azzal, hogy az ellenõrzést követõ hatósági eljárást, illetve hatósági döntést a KAVIG
folytatja le, illetve hozza meg.”
20. §

A NAV Korm. rendelet a következõ 32/A–32/D. §-sal egészül ki:
„32/A. § Az AEO tanúsítvány kiadását és nyomon követését, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i
2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) szerinti AEO feltételek vizsgálatát
a) a b)–c) pont kivételével a regionális vám- és pénzügyõri fõigazgatóság székhelye szerinti vám- és pénzügyõri
igazgatóság a régió egész területén,
b) Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén – a c) pont kivételével – az Észak-budapesti Vám- és
Pénzügyõri Igazgatóság,
c) azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén
található, a KAVIG
végzi.
32/B. § Az Art. 88. § (5) bekezdése szerinti feladat végrehajtása során a Magyarország területén lakóhellyel,
tartózkodási hellyel, az állami adóhatóság által kiadott adószámmal nem rendelkezõ külföldi természetes személy
tekintetében az egyes adókötelezettségek teljesítésére, illetve az adatgyûjtésre irányuló ellenõrzés általános
megbízólevéllel való lefolytatására bármelyik megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság jogosult.
32/C. § Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl szóló 371/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet 2–3. §-ában meghatározott vámhatósági feladatokat országos illetékességgel az Észak-budapesti
Vám- és Pénzügyõri Igazgatóság látja el.
32/D. § Az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyõri Igazgatóság folytatja le az Európai Mezõgazdasági Garanciaalap
finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló, 2008. május 26-i 485/2008/EK
tanácsi rendelet szerinti felülvizsgálatokat azon személyek tekintetében – ide nem értve a KAVIG hatáskörébe tartozó
kiemelt adózókat –, akiknek, illetve amelyeknek székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén
található.”

21. §

(1) A NAV Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány a jövedéki adók területén való közigazgatási együttmûködésrõl szóló európai uniós tanácsi
rendeletben szabályozott illetékes hatóságként és központi jövedéki kapcsolattartó hivatalként a Központi Hivatalt
jelöli ki.”
(2) A NAV Korm. rendelet 36. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Kormány a NAV szervezetén belül az Art. 70. § 5. pont
a) 5.1. alpontjában megjelölt központi kapcsolattartó irodaként a Központi Hivatalt,
b) 5.2. alpontjában megjelölt kapcsolattartó irodaként a Központi Hivatalt,
c) 5.3. alpontjában megjelölt kapcsolattartó szervként az adóigazgatóságokat
jelöli ki.”

22. §

(1) A NAV Korm. rendelet 45. § (3a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3a) Amennyiben az Art. 14. § (4) bekezdése vagy a 99. § (1a) bekezdése alapján az adóhatóság által megállapított
mulasztási bírság a felszámolót, a végelszámolót, illetve a vezetõ tisztségviselõt terheli, a mulasztási bírságot azon
adóigazgatóság szabja ki, amely a mulasztással érintett, felszámolás, végelszámolás, illetve kényszertörlési eljárás alatt
álló adózó adóügyeiben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.”
(2) A NAV Korm. rendelet 45. § a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenõrzést követõ hatósági eljárásra az ellenõrzést lefolytató
adóigazgatóság az illetékes.”
(3) A NAV Korm. rendelet 45. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az alábbi ügyekben az adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton benyújtott kérelmére – a 18. §
(1) bekezdés a)–b), d)–i) pontjában és 19. § (1) bekezdésében megjelölt adózók kivételével – a NAV bármelyik megyei
(fõvárosi) adóigazgatósága eljárhat:”
(4) A NAV Korm. rendelet 45. §-a a következõ (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A (4) bekezdésben meghatározott ügyekben a 18. § (1) bekezdés e) és h) pontjában megjelölt adózók – NAV
elnöke által kijelölt ügyfélszolgálatokon személyesen benyújtott – kérelmére bármelyik adóigazgatóság eljárhat.”
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(5) A NAV Korm. rendelet 45. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsõfokú adóhatóságot, az új eljárást – a 19. §
(5) bekezdésében foglalt kivétellel – az alapügyben eljáró adóigazgatóság folytatja le.”
(6) A NAV Korm. rendelet 45. §-a a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Amennyiben az adóigazgatóság által végzett bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenõrzés során egyes
gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenõrzés kapcsolódó vizsgálatként történõ lefolytatása
válik szükségessé, e vizsgálatot az alapellenõrzést végzõ adóigazgatóság folytatja le, vagy indokolt esetben az
ellenõrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ adóigazgatóságot.”
23. §

A NAV Korm. rendelet 46. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Jogszabályi rendelkezés szerint kiállított bírósági értesítés alapján az eljárási illeték megfizetésére az a megyei
(fõvárosi) adóigazgatóság hívja fel az adóst, amelynek illetékességi területén az adós lakóhelye, székhelye van.
Amennyiben a bírósági értesítés alapján az illeték megfizetésére több adós egyetemlegesen kötelezett, úgy az illeték
megfizetésére az a megyei (fõvárosi) adóigazgatóság hívja fel az egyetemlegesen kötelezett adóstársakat, amelynek
illetékességi területén annak az adósnak a lakóhelye, székhelye van, akinek a nevére kiállított bírósági értesítést az
adóhatóság elsõként nyilvántartásba vette.”

24. §

A NAV Korm. rendelet 50. §-a a következõ (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A régió területén kívül a megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóságok a NAV elnökének adott ügyre
vonatkozó engedélyével végezhetnek ellenõrzést. Ilyen esetben az ellenõrzést követõ elsõ fokú hatósági eljárást is ez
a vám- és pénzügyõri igazgatóság folytatja le.
(4) Amennyiben az eljáró vámszerv illetékessége az ellenõrzés megkezdését követõen az illetékességi okban
bekövetkezett változás miatt szûnik meg, vagy az illetékesség megszûnésérõl a vámszerv az ellenõrzés megkezdését
követõen szerez tudomást, a megkezdett ellenõrzés befejezésére és szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatására az
ellenõrzést megkezdõ vámszerv az illetékes.
(5) Ha az adózó, illetve az ügyfél által szabályszerûen bejelentett székhely-, telephely-, lakóhelyváltozás
a vámszervnek a változásról történt tudomásszerzését megelõzõen ténylegesen megtörtént, és az ellenõrzés során az
adózó, illetve az ügyfél kötelezettségeit csak aránytalanul nagy költséggel tudná teljesíteni, a székhelynek,
telephelynek, lakóhelynek a régió illetékességi területén belül történt megváltozása esetén a NAV területileg illetékes
regionális vám- és pénzügyõri fõigazgatóságának a vezetõjétõl, egyéb esetekben a NAV elnökétõl kérheti az
ellenõrzés és szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatására az új székhelye, telephelye, lakóhelye szerint illetékes
megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság, az 1. számú Repülõtéri Igazgatóság, illetve a 2. számú Repülõtéri
Igazgatóság kijelölését.
(6) Az Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenõrzést követõ hatósági eljárásra az ellenõrzést lefolytató
vám- és pénzügyõri igazgatóság illetékes.
(7) Amennyiben a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsõfokú vámhatóságot, az új eljárást az
alapügyben eljáró vám- és pénzügyõri igazgatóság folytatja le.”

25. §

(1) A NAV Korm. rendelet 51. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
EK vámkódex) 78. cikke szerinti vámáru-nyilatkozatok utólagos ellenõrzését az az alsó fokú vámszerv folytatja le, amely
a vámeljárást lefolytatta, vagy indokolt esetben – amennyiben az nem azonos a vámeljárást lefolytató vámszervvel –
az ellenõrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ alsó fokú vámszervet.”
(2) A NAV Korm. rendelet 51. § (2a) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdéstõl eltérõen a kérelmezõ székhelye (lakóhelye) szerinti megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság,
valamint – amennyiben a kérelmezõ székhelye (lakóhelye) a Repülõtéri Fõigazgatóság illetékességi területén van – az
1. számú Repülõtéri Igazgatóság illetékes:]
„d) az EK végrehajtási rendelet 406. cikke szerinti engedélyezett címzett státusz, valamint az EK végrehajtási rendelet
454a. cikke szerinti TIR eljáráshoz kapcsolódó engedélyezett címzett státusz engedélyezésére,”
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(3) A NAV Korm. rendelet 51. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A vámösszegek megállapítása, valamint azok beszedése, könyvelése annak a megyei (fõvárosi) vám- és
pénzügyõri igazgatóságnak, illetve az 1. és 2. számú Repülõtéri Igazgatóságnak a feladata, amelynek illetékességi
területén a vámtartozás keletkezett vagy az EK vámkódex 215. cikke alapján keletkezettnek kell tekinteni. A KAVIG
a hatáskörébe tartozó vámigazgatási ügyek tekintetében végzi a vámösszeg megállapítását, könyvelésbe vételét és
beszedését.”
26. §

A NAV Korm. rendelet 56. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A vámok és az azokkal együtt kiszabott nem közösségi adók és díjak visszafizetése vagy elengedése tekintetében
az EK végrehajtási rendelet 877. cikkében meghatározott döntéshozatallal, felügyelettel és a végrehajtással
kapcsolatos feladatokat a könyvelést végzõ vámszerv látja el.”

27. §

A NAV Korm. rendelet 57. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Rega-tv.-ben meghatározott adóztatási feladatok végrehajtására elsõfokú adóhatósági jogkörben illetékes
vámszervek a következõk:
a) a megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóságok, illetve – azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek
a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található – a KAVIG,”

28. §

A NAV Korm. rendelet a következõ 71/B–71/F. §-sal egészül ki:
„71/B. § (1) A KÜIG-nél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. r.) hatályba lépésekor folyamatban lévõ eljárásokat – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a KAIG folytatja le.
(2) A KÜIG-nél a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévõ központosított ellenõrzéseket a központosított
ellenõrzésre a NAV elnöke által kijelölt adóigazgatóság folytatja le.
71/C. § (1) A KAIG-nál a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévõ, azon kiemelt adózókkal kapcsolatos eljárásokat,
amelyeknek a székhelye nem Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található – a Mód. r. 13. §-ával
megállapított 19. § (4) bekezdéstõl eltérõen –, az adózó székhelye szerint illetékes adóigazgatóság folytatja le.
(2) Amennyiben a Mód. r. hatályba lépését követõen azon kiemelt adózók tekintetében lefolytatott eljárás
vonatkozásában, amelyeknek a székhelye nem Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található,
a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsõfokú adóhatóságot, az új eljárást az adózó székhelye szerint
illetékes adóigazgatóság folytatja le.
(3) A KAIG-nál a Mód. r. hatályba lépésekor a csoportos adóalanyisággal kapcsolatos folyamatban lévõ eljárásokat
az az adóigazgatóság folytatja le, amely a csoportos adóalanyiságban részt vevõ tagok által kijelölt képviselõ
adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.
71/D. § (1) A KAFIG-nál a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévõ eljárásokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a KAVFIG folytatja le.
(2) A KAFIG-nál a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévõ, azon kiemelt adózókkal kapcsolatos eljárásokat,
amelyeknek a székhelye nem Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, az adózó székhelye
szerint illetékes adó fõigazgatóság folytatja le.
(3) A KAVIG döntéseivel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása tárgyában a Közép-magyarországi
Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóságon a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévõ jogorvoslati
eljárásokat a KAVFIG folytatja le.
71/E. § A Bevetési Fõigazgatóság intézkedéseivel, valamint a Szakértõi Intézet döntéseivel szemben benyújtott
jogorvoslati kérelmek elbírálása tárgyában a NAV elnöke elõtt a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévõ
jogorvoslati eljárásokat a Mód. r. által megállapított 5. § (3)–(4) bekezdésben megjelölt középfokú szerv folytatja le.
71/F. § (1) A Mód. r. által megállapított 46. § (8) bekezdést, valamint a Mód. r. által módosított 47. § (2) bekezdés
e) pontot a Mód. r. hatályba lépését követõen érkezett megkeresésekben kell alkalmazni.
(2) A Mód. r. által megállapított 45. § (3b) és (9a) bekezdést a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévõ eljárások
során is alkalmazni kell.”
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(1) A NAV Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A NAV Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 3/A. számú melléklettel egészül ki.
(1) A NAV Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés f) pontjában az „Õrzésvédelmi- és Támogató Igazgatóság” szövegrész helyébe
az „Õrzésvédelmi és Támogató Igazgatóság” szöveg lép.
(2) A NAV Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „a Bûnügyi Fõigazgatóság középfokú és alsó fokú szerveit, székhelyüket
és illetékességi területüket a 4. számú melléklet tartalmazza” szövegrész helyébe az „a középfokú adó- és vámszerv
székhelyét és illetékességi területét a 3/A. számú melléklet, a Bûnügyi Fõigazgatóság középfokú és alsó fokú szerveit,
székhelyüket és illetékességi területüket a 4. számú melléklet tartalmazza” szöveg lép.
(3) A NAV Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében a „megyei vám- és pénzügyõri igazgatóságoknak” szövegrész helyébe
a „megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóságoknak” szöveg lép.
(4) A NAV Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében az „adóigazgatóságok járnak el továbbá a csõdeljárásban, a felszámolási
eljárásban,” szövegrész helyébe az „adóigazgatóságok járnak el továbbá a csõdeljárásban, a felszámolási eljárásban,
a kényszertörlési eljárásban,” szöveg lép.
(5) A NAV Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében a „játékautomata és ajándéksorsolás kapcsán kiszabott bírság”
szövegrész helyébe a „játékautomata és ajándéksorsolás kapcsán kiszabott bírság, valamint a szerencsejáték
felügyeleti díj és annak késedelmi pótléka” szöveg lép.
(6) A NAV Korm. rendelet 12. § c) pontjában a „az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi fuvarozására vonatkozó
vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 21.) KöViM–PM együttes rendelet” szövegrész helyébe
a „az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló
19/2001. (V. 25.) KöViM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet)” szöveg lép.
(7) A NAV Korm. rendelet 16. §-ában a „Be.” szövegrész helyébe a „büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.)” szöveg lép.
(8) A NAV Korm. rendelet 18. § (4) és (7) bekezdésében a „KÜIG” szövegrészek helyébe a „KAIG” szöveg, a 18. §
(5) bekezdésében a „KÜIG-hez” szövegrész helyébe a „KAIG-hoz” szöveg lép.
(9) A NAV Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében az „a KAIG” szövegrész helyébe az „az az adóigazgatóság” szöveg,
az „a csoportazonosító számmal kapcsolatos eljárásokban” szövegrész helyébe az „a csoportazonosító számmal
kapcsolatos eljárásokban, amely a csoportos adóalanyiságban részt vevõ tagok által kijelölt képviselõ adóügyeiben
egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik” szöveg, a (2) és (3) bekezdésében az „a KAIG-hoz” szövegrészek
helyébe az „az (1) bekezdés szerinti adóigazgatósághoz” szöveg, a (3) bekezdésében az „a KAIG” szövegrész helyébe az
„az (1) bekezdés szerinti adóigazgatóság” szöveg lép.
(10) A NAV Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontjában az „Art. 119. §-a szerinti adatgyûjtésre irányuló ellenõrzéseket”
szövegrész helyébe az „Art. 88. § (6) és (7) bekezdése és 119. §-a szerinti ellenõrzéseket” szöveg lép.
(11) A NAV Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében az „a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyõri
Fõigazgatóság illetékességi” szövegrész helyébe a „Budapest, illetve Pest megye közigazgatási” szöveg lép.
(12) A NAV Korm. rendelet 27. § n) pontjában és a 30. §-ban az „a Magyarország területén mûködõ harmadik országok
diplomáciai és konzuli képviseletei” szövegrészek helyébe az „a Magyarország területén mûködõ diplomáciai és
konzuli képviseletek” szöveg, a 27. § o) pontjában a „helyszíni ellenõrzése és elszámolása” szövegrész helyébe
a „helyszíni ellenõrzése és elszámolása, valamint az azt követõ hatósági eljárás kivételével” szöveg lép.
(13) A NAV Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében a „csomagküldõ kereskedõ” szövegrész helyébe a „csomagküldõ
kereskedõ adóügyi képviselõjének” szöveg lép.
(14) A NAV Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „ha törvény vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik” szövegrész helyébe a „ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi
aktusa, törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik” szöveg lép.
(15) A NAV Korm. rendelet 45. § (5) bekezdésében az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „adóztatási szerv” szöveg lép.
(16) A NAV Korm. rendelet 45. § (9) bekezdésében a „NAV elnökének engedélyével” szövegrész helyébe a „NAV elnökének
adott ügyre vonatkozó engedélyével” szöveg, a (10) bekezdésében az „adózó székhelyén, telephelyén, illetve
a lakóhelyéhez, székhelyéhez, telephelyéhez legközelebb esõ hivatali helyiségben” szövegrész helyébe az „adózó
székhelyén, a központi ügyintézés helyén, telephelyén, illetve a lakóhelyéhez, székhelyéhez, a központi ügyintézés
helyéhez, telephelyéhez legközelebb esõ hivatali helyiségben” szöveg lép.
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(17) A NAV Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében az „az NAV elnöke” szövegrészek helyébe az
„a NAV elnöke” szöveg, az (5) bekezdésében a „mûködtetési jogának” szövegrész helyébe a „praxisjogának” szöveg,
a „mûködtetési jogot” szövegrész helyébe a „praxisjogot” szöveg lép.
(18) A NAV Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében az „állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos
tartózkodási helye” szövegrész helyébe a „lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye” szöveg, az (5) bekezdésben
az „állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye” szövegrész helyébe a „lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye” szöveg lép.
(19) A NAV Korm. rendelet 47. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában az „a 46. §-ban foglaltak szerint”
szövegrészek helyébe az „a 45. § (4a) bekezdésben, illetve a 46. §-ban foglaltak szerint” szöveg, a (2) bekezdés
e) pontjában az „eljáró hatóság, illetve bíróság székhelye szerinti megyei (fõvárosi) adóigazgatóság” szövegrész
helyébe az „adózó lakóhelye (székhelye) szerinti megyei (fõvárosi) adóigazgatóság” szöveg, a (4) bekezdésében az
„igazgatóság” szövegrész helyébe az „adóigazgatóság” szöveg, az „az ügyfél lakóhelye székhelye” szövegrész helyébe
az „az ügyfél lakóhelye (székhelye)” szöveg lép.
(20) A NAV Korm. rendelet 48. §-ában az „A megyei (fõvárosi) adóigazgatóságoknál” szövegrész helyébe az „Az
adóigazgatóságoknál” szöveg lép.
(21) A NAV Korm. rendelet 59. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság, valamint az
1. számú Repülõtéri Igazgatóság” szövegrész helyébe a „32/A. § szerinti vámszerv” szöveg, a (3) bekezdésében
a „megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság, valamint az 1. számú Repülõtéri Igazgatóság” szövegrész
helyébe a „megyei (fõvárosi) vám- és pénzügyõri igazgatóság, a KAVIG, valamint az 1. számú Repülõtéri Igazgatóság”
szöveg lép.
(22) A NAV Korm. rendelet 62. §-t megelõzõ alcímében a „nyomozóhatóságok” szövegrész helyébe a „nyomozó szervek”
szöveg lép.
31. §

Hatályát veszti a NAV Korm. rendelet
1. 1. § (3) bekezdés b) pontja, (6) bekezdés b) pontja,
2. 6. § (2) bekezdése,
3. 7. § (1) bekezdésében a „– a (2) bekezdés szerinti eltéréssel –” szövegrész,
4. 7. § (2) bekezdése,
5. 15/A. §-ban a „– ha a vámhatóság hatáskörébe tartozó más eljárás ügyfél általi kezdeményezésekor az ügyfél nem
rendelkezik vámazonosító számmal –” szövegrész,
6. 18. § (3) bekezdése,
7. 21. §-a,
8. 24. § (2) bekezdés a) pontjában az „az energiaadóval,” szövegrész,
9. 24. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , a Be. által a NAV hatáskörébe utalt” szövegrész,
10. 26. § (1) bekezdése,
11. 27. § q) pontja,
12. 28. § (4) bekezdése,
13. 29. § (2) bekezdése,
14. 33. § a) pontjában a „(Btk. 137. § 9. pont)”, valamint a „(Btk. 137. § 7. pont)”, a b) pontjában a „(Btk. 137. § 8. pont)”
szövegrész,
15. 38. §-a,
16. 42. §-a,
17. 43. § (2) bekezdése,
18. 43. § (4) bekezdésében a „játékterem,” szövegrész,
19. 45. § (4) bekezdés e) pontjában az „ügyfélszolgálati” szövegrész,
20. 45. § (7) bekezdésében a „ , illetve egyes eljárási cselekmények foganatosítására” szövegrész,
21. 46. § (1) bekezdés b) pontjában az „állandó” szövegrész,
22. 47. § (3) bekezdése,
23. 50. § (1) bekezdésében a „ , AEO tanúsítvány kiadására, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i
2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) szerinti AEO feltételek vizsgálatára”
szövegrész,
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24. 59. § (1) és (4) bekezdése,
25. 2. számú melléklet A) rész 1. pontja, B) rész 2. pontja,
26. 3. számú melléklet B) rész 1. pontja.

2. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
32. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hszt. vhr.) a következõ 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § A 28–63. §-ban foglaltakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében nem kell alkalmazni.”

33. §

A Hszt. vhr. 8. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 34. §-a és 34/A. §-a”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 33/B. §-a és 33/C. §-a” szöveg lép.

34. §

Hatályát veszti a Hszt. vhr.
1. 28/A. §-ában a „– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állománya kivételével –” szövegrész,
2. 36. §-ában a „ , valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 6/A. számú melléklete”
szövegrész,
3. 42. § (4) bekezdése,
4. 2/A. számú mellékletében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alcím, valamint az azt követõ táblázat.

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása
35. §

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében az „a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek” szövegrész
helyébe az „a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek” szöveg, a 25. §
(7) bekezdésében a „rendvédelmi szervek” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal” szöveg lép.

4. Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl szóló
371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
36. §

Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet 2. §-ban a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatóságához
(a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és
Pénzügyõri Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság)” szöveg lép.

5. A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ kezesség igénybevételének és beváltásának
részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása
37. §

A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól
szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál” szövegrész
helyébe az „állami adóhatóságnál” szöveg, a Mellékletében a „(a kötelezett lakcíme szerint területileg illetékes Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal részére küldendõ)” szövegrész helyébe a „(a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága részére
küldendõ)” szöveg lép.

6. Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló
2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
38. §

Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény
végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában az „akiknek a székhelye a NAV
Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatóság illetékességi területén található, a NAV Kiemelt
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Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága” szövegrész helyébe az „akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest
megye közigazgatási területén található, a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága”
szöveg lép.

7. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
39. §

(1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kötelezett a Ktdt. 10. §-a szerinti bejelentését a 2. melléklet szerinti adattartalommal, elektronikus úton teljesíti
az állami adóhatóság felé. Az adózás rendjérõl szóló törvény eltérõ rendelkezésének hiányában
a termékdíj-kötelezettségre kiható változásnak minõsül, ha a 2. melléklet szerinti adatok bármelyike módosul.”
(2) A Vhr. 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A megrendelést teljesítõ köteles 6 évig megõrizni az (1) bekezdésben megnevezett, általa elõállított termék
elektronikus vagy nyomtatott példányát, és azt az állami adó- és vámhatóság ellenõrzése, hatósági eljárása során
kérésre bemutatni.”
(3) A Vhr. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § A Ktdt. 29/A. §-a szerint megállapított jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás összeg kétszeresét a NAV
által megjelölt számlára kell befizetni.”

40. §

A Vhr. a következõ 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 9.)
Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel
módosított 23. §-t a hatályba lépését követõen nyilvántartásba vett adatok tekintetében kell alkalmazni.”

41. §

(1) A Vhr. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(2) A Vhr. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

42. §

(1) A Vhr. 2. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság)” szövegrész
helyébe az „az állami adóhatóság” szöveg, a 3. § (2) bekezdésében az „a vámhatóság” szövegrész helyébe az „az állami
adóhatóság” szöveg, a 9. § (3) bekezdésében az „a vámhatósághoz történõ bejelentése” szövegrész helyébe az
„a szerzõdésnek az állami adóhatósághoz történõ bejelentése” szöveg, a 10. §-ban az „a vámhatóság mulasztási
bírságot szabhat ki” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság mulasztási bírságot szabhat ki” szöveg,
a 11. § (1) bekezdésében az „a vámhatóságnak” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóságnak” szöveg, a 13. §
d) pontjában, a 11. alcímében, a 21. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, 30. §
(3) bekezdésében az „a vámhatóság” szövegrészek helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg, a 21. §
(4) bekezdésben az „A vámhatóság” szövegrész helyébe az „Az állami adó- és vámhatóság” szöveg, a 23. §
(2) bekezdésében az „A vámhatóság” szövegrész helyébe az „Az állami adóhatóság”, az „a vámhatóság” szövegrész
helyébe az „állami adóhatóság” szöveg lép.
(2) A Vhr. 9. § (2) bekezdés a) pontjában az „e rendelet 2. melléklete szerinti” szövegrész helyébe az „e rendelet 2. melléklet
IV. pontja szerinti” szöveg lép.
(3) A Vhr. 23. § (5) bekezdés a) pontjában, (6) bekezdés a) pontjában, (7) bekezdés a) pontjában, (8) bekezdés a) pontjában
a „2. melléklet I. pontja szerinti alapadatait” szövegrészek helyébe a „nevét, adószámát” szöveg lép.
(4) A Vhr. 23. § (5) bekezdés e) pontjában, (6) bekezdés e) pontjában, (7) bekezdés d) pontjában, (8) bekezdés b) pont
bd) alpontjában a „VPID számát” szövegrészek helyébe az „adószámát” szöveg lép.
(5) A Vhr. 3. melléklet 2. pontjában a „VPID szám” szövegrész helyébe az „adószám” szöveg lép.

43. §

(1) Hatályát veszti a Vhr. 3. § (3) bekezdése.
(2) Hatályukat vesztik a Vhr. 29. § (3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdés a) pontjában a „VPID számát,” szövegrészek.
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8. A közszolgálati tisztviselõk munka- és pihenõidejérõl, az igazgatási szünetrõl, a közszolgálati
tisztviselõt és a munkáltatót terhelõ egyes kötelezettségekrõl, valamint a távmunkavégzésrõl szóló
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
44. §

A közszolgálati tisztviselõk munka- és pihenõidejérõl, az igazgatási szünetrõl, a közszolgálati tisztviselõt és
a munkáltatót terhelõ egyes kötelezettségekrõl, valamint a távmunkavégzésrõl szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdése a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A rendelet V. fejezetének hatálya a Miniszterelnökségre, a minisztériumra, a kormányhivatalra – ide nem értve
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt –, és a központi hivatalra, valamint a kormányhivatal és a központi hivatal területi, helyi
szerveire, a megyei, fõvárosi kormányhivatalra, valamint területi szervére, továbbá a Kormány által
intézményfenntartásra kijelölt szervre és az ott foglalkoztatott kormánytisztviselõre, kormányzati ügykezelõre,
munkavállalóra, az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíróra és ügyészre, továbbá
a szakmai vezetõre terjed ki.”

9. A közszolgálati tisztviselõkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
módosítása
45. §

A közszolgálati tisztviselõkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. és
2. §-ában meghatározott közigazgatási szervekre – ide nem értve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt – és az ott
foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra, valamint a közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki.”

10. A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
46. §

(1) A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm.
rendelet 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A NAV állományába tartozó kormánytisztviselõkre és kormányzati ügykezelõkre a 2. § és 9. § hatálya nem
terjed ki.”
(2) A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(5) bekezdésben” szöveg lép.

11. A közszolgálati tisztviselõk továbbképzésérõl szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
47. §

(1) A közszolgálati tisztviselõk továbbképzésérõl szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed a kormányzati ügykezelõre,
közszolgálati ügykezelõre abban az esetben, ha a munkáltató döntése alapján, vagy önként vállalt továbbképzésen
vesz részt.”
(2) A közszolgálati tisztviselõk továbbképzésérõl szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következõ
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, valamint a személyi állományába tartozó
kormánytisztviselõkre és kormányzati ügykezelõkre.”

12. Záró rendelkezések
48. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 22. § (3) bekezdés 2013. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 22. § (4) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez
1. A NAV Korm. rendelet 2. számú melléklet B) rész 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe az
országos hatáskörrel végzett feladatai tekintetében Magyarország területe, a hatáskörébe tartozó kiemelt adózók
tekintetében Budapest és Pest megye közigazgatási területe.”

2. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez
1. A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklet A) rész 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyõri Fõigazgatósága, székhelye
Budapest, illetékességi területe Budapest és Pest megye közigazgatási területe a 8. pontban foglaltak kivételével
az e rendelet szerinti eltérésekkel.”
2. A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklet B) rész 24–25. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülõtéri Fõigazgatósága területén:
24. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1. számú Repülõtéri Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékessége a következõ
helyekre terjed ki: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lõrinci út 59–61.
(helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43); Airport City, 2220 Vecsés (helyrajzi szám: Vecsés 6030/9–12); 1097
Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám: 38236/723); és 1097 Budapest, Ecseri u. 14–16. (helyrajzi szám: 38236/575)
területére.
25. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2. számú Repülõtéri Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékessége a következõ
helyekre terjed ki: a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér, és légi forgalom tekintetében Pest megye
közigazgatási területére.”
3. A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklet B) rész a következõ 26. ponttal egészül ki:
„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Õrzésvédelmi és Támogató Igazgatóság székhelye és illetékessége:
26. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Õrzésvédelmi és Támogató Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi
területe Magyarország területe.”
4. A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklet B) rész 27. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága székhelye és illetékessége:
27. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága, székhelye Budapest,
illetékességi területe a hatáskörébe tartozó kiemelt adózók tekintetében Budapest és Pest megye közigazgatási
területe, a hatáskörébe tartozó egyéb feladatok tekintetében – az e rendelet szerinti eltérésekkel – Magyarország
területe.”

3. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„3/A. számú melléklet a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal középfokú adó- és vámszerve, székhelye és illetékességi területe
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó és Vám Fõigazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt
Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága által országos illetékességgel, illetve hatáskörrel végzett
feladatai tekintetében Magyarország területe,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt
Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyõri Igazgatósága hatáskörébe tartozó kiemelt adózók tekintetében Budapest
és Pest megye közigazgatási területe.”
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4. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A bejelentés teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények
I. Alapadatok
A termékdíjfizetésre kötelezett adatai
II. A termékdíj-fizetési kötelezettséggel kapcsolatos bejelentés adatai:
a) kötelezetti státusz megjelölése,
b) termékdíjköteles termékek körére vonatkozó kötelezettség,
c) egyéni hulladékkezelés választása (anyagáramonként), tárgyévi kibocsátás tervezett és tárgyévi kezelt
mennyiség,
d) bejelentés érvényességének idõpontja,
e) csekély mennyiség mennyiségi határ átlépésének bejelentése, idõpontja.
III. Az egyéni hulladékkezelés során közremûködõ hulladékkezelõkre vonatkozó bejelentés adatai:
A hulladékkezelõk adatai:
a) név,
b) adószám,
c) KÜJ szám,
d) közremûködés kezdete,
e) közremûködés vége,
f) hulladékkezelésre vonatkozó engedélyszám, bejelentés módja (új, módosítás, törlés),
g) KTJ szám,
h) tevékenység típusa,
i) HKT kód,
j) EWC kód,
k) az egyéni hulladékkezelõ által lekötött kapacitás mértéke HKT kód és EWC szerint.
IV. Átvállalási szerzõdés bejelentésének adattartalma
1. Átvállalásban érintett felek adatai
a) név
b) adószám
2. Az átvállalással érintett termék megnevezése, vámtarifaszáma, CsK vagy KT-kódja
3. Az átvállalás idõszakának meghatározása
4. Az átvállalás kezdõ idõpontjának meghatározása
5. Az átvállalás jogcíme”

5. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények
I. Alapadatok
A termékdíjfizetésre kötelezett adatai
II. Összesített adatok nettó kötelezettségekrõl
1. Tárgyidõszak
2. Termékkörönként tárgyidõszakban összesen fizetendõ termékdíj összege
III. A termékdíj-fizetési kötelezettség nem egyéni hulladékkezelés esetén
1. Termékdíj fajtája KT, CSK kód szerinti bontásban
2. Termékdíjköteles termék megnevezése
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3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása
a) Termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képezõ mennyisége
b) Termékdíjtételek
c) A Ktdt. 12/A. § (2) bekezdés szerinti elõleg
d) Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen
IV. A termékdíj-fizetési kötelezettség egyéni hulladékkezelés esetén
1. Termékdíj fajtája KT, CSK kód szerinti bontásban
2. Termékdíjköteles termék megnevezése
3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása
a) termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képzõ mennyisége,
b) egyéni hulladékkezelés keretében hasznosításra vagy hasznosíttatásra átadott mennyiség,
c) termékdíjtételek,
d) környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen.
V. Visszaigényelhetõ termékdíj
1. Visszaigényelhetõ termékdíj összegének megállapítása
a) Termékdíj visszaigénylés alapját képzõ mennyisége soronként és összesen,
b) Termékdíjköteles termék mennyiségi egysége után megfizetett díj,
c) Termékdíjköteles termék után megfizetett visszaigényelhetõ összeg soronként és összesen.
2. Hulladékká vált kenõolaj visszaigénylése
a) átadott mennyiség,
b) termékdíj köteles termék összes mennyisége,
c) befizetett termékdíj,
d) visszaigényelhetõ összeg soronként és összesen,
e) feldolgozás módja.
VI.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Az egyéni hulladékkezelés keretében végzett hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó adatok
a hulladékkezelési tevékenységet végzõ KÜJ száma,
a hulladékkezelési tevékenységet végzõ neve,
HKT kód,
EWC kód,
hulladékkezelési mûvelet megnevezése,
egyéni hulladékkezelés keretében kezelt mennyiség.

VII. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó adatok
1. Átvállalással érintett termék adatai
a) KT, CSK kód,
b) termékdíjköteles termék megnevezése.
2. Az átvállalt mennyiség jogcímek szerint:
a) egyéb kõolajtermék számlában átvállalt mennyisége,
b) elsõ vevõ által külföldre történõ kivitelre átvett mennyiség,
c) elsõ vevõ által külföldre kivitt mennyiség,
d) elsõ vevõ által belföldi forgalomba hozott mennyiség,
e) bérgyártásból származó mennyiség,
f) termelõi szervezõdés által átvett termékdíjköteles termék mennyisége,
g) csomagolást elõállító elsõ belföldi vevõ által átvett mennyiség,
h) csomagolóeszközt elõállító elsõ belföldi vevõ által átvett mennyiség.
VIII. A nyilatkozattal átadott termékdíj-kötelezettség átadása
1. Kötelezett neve, adószáma
2. Nyilatkozattal átadott termék adatai
a) CSK kód,
b) termékdíjköteles termék megnevezése,
c) vevõ adószáma.
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2. Az átadott mennyiség jogcímek szerint:
a) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja alapján átadott mennyiség,
b) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pontja alapján átadott mennyiség,
c) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontja alapján átadott mennyiség.”

A Kormány 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
A Kormány a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés
g) pontjában, valamint a termékek piacfelügyeletérõl szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány a tûzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervként a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF) jelöli ki.
(2) A Kormány a tûzvédelemmel összefüggõ piacfelügyeleti hatósági feladatokhoz kapcsolódó helyszíni ellenõrzések
lefolytatására a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.

2. §

(1) A BM OKF és a katasztrófavédelmi kirendeltség ellenõrzi a forgalomba hozatalra, forgalmazásra vagy beépítésre kerülõ
építési termék, tûz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, tûzoltó-technikai termék (a továbbiakban:
termék) tûzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelõségét.
(2) A BM OKF és a katasztrófavédelmi kirendeltség piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e rendelet, a termékek
piacfelügyeletérõl szóló törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján gyakorolja.

3. §

(1) A BM OKF a bírság kiszabása során az eset összes körülményét figyelembe veszi, különösen
a) a jogsértéssel érintett felhasználók, fogyasztók számát,
b) a jogsértéssel érintett felhasználók, fogyasztók érdekei sérelmének körét,
c) a jogsértõ állapot idõtartamát,
d) a jogsértõ magatartás kiterjedtségét és ismételt tanúsítását,
e) a jogsértéssel elért elõnyöket,
f) a forgalmazás módját,
g) a jogsértéssel érintett termékrõl szóló tájékoztatók, leírások tartalmát,
h) a megfelelõség igazolás vagy a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány tartalmát,
i) a jogsértéssel érintett termék árát,
j) a jogsértéssel érintett termékbõl gyártott, forgalomba hozott, forgalmazott, betervezett, beépített vagy
felhasznált mennyiséget,
k) a jogsértéssel érintett termék mûszaki specifikációknak való megfelelõségét, és
l) a termék potenciális környezetkárosító hatását.
(2) A bírságot a BM OKF 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell befizetni. A befizetés során
az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „piacfelügyeleti bírság” szöveget, a határozat számát és
a bírságfizetésre kötelezett nevét.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E rendelet elõírásait a folyamatban lévõ eljárásokra is alkalmazni kell.

5. §

Hatályát veszti a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
szóló 139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet.
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(1) Ez a rendelet a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénnyel,
a termékek piacfelügyeletérõl szóló 2012. évi LXXXVIII. törvénnyel és az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és
az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelettel együtt az általános
termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk
(2)–(3) bekezdésének, 7. cikkének és a 16. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénnyel és
a termékek piacfelügyeletérõl szóló 2012. évi LXXXVIII. törvénnyel együtt a termékek forgalmazása tekintetében az
akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) és (3) bekezdésének, 18. cikk
(3)–(4) bekezdésének, és a 19. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról
és a tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 3. § tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés
a) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,
az 5. § tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés
f) pontjában,
a 6–7. §, a 12. § és a 14. § tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 8–11. § tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(1) bekezdés c) pontjában, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 234. § b) pontjában,
a 13. § tekintetében a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
80. § m) pont mf) és mh) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

(1) A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel foglalkozók
kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés
f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]
„f) az üzemeltetést, a tevékenységet a tûzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság
megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha
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fa) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális
befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tûzvédelmi
Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,
fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett
tevékenységtõl kedvezõtlenül eltérnek,
fc) tûzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik,”
Az R. 1. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]
„j) eljár a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ksktv.) 12. § (2) bekezdés
b), e) és f) pontjában meghatározott hatósági felügyeleti eljárásokban,”
Az R. 1. § (1) bekezdése a következõ k)–l) ponttal egészül ki:
[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]
„k) azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tûzvédelmi elõírásokat, vagy a tûzjelzésre vagy tûzoltásra
szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott
tevékenységtõl eltiltja,
l) lefolytatja a tûzvizsgálati eljárást.”
Az R. 1. § (2) bekezdés c)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban:
területi szerv) jelöli ki, amely]
„c) eljár – a (3) bekezdés i) pontjában meghatározott kivétellel – a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott
tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,
d) a polgári repülõterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyûlési Irodaház,
Miniszterelnökség létesítményei tekintetében az (1) bekezdés a)–g) és k) pontjában meghatározott esetekben eljár,”
Az R. 1. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban:
központi szerv) jelöli ki, amely]
„j) eljár a számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított
eljárásban.”

2. §

Az R. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként a területi szervet jelöli ki]
„b) a polgári repülõtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, Országgyûlési
Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeit érintõ közigazgatási hatósági eljárásokban,”

3. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingó és ingatlan vagyontárgyak tekintetében, az 1. §
(1) bekezdés a)–g) és j)–l) pontja, 1. § (2) bekezdés g) pontja, 1. § (3) bekezdés b)–c) pontja, valamint h) pont
ha) alpontja vonatkozásában országos illetékességgel elsõ fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
másodfokon a honvédelemért felelõs miniszter jár el.
(2) A Kormány a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingó és ingatlan vagyontárgyak tekintetében
– a tûzvédelmi elõírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek
engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások során – elsõ fokú tûzvédelmi
szakhatóságként, országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalt, másodfokú tûzvédelmi
szakhatóságként a honvédelemért felelõs minisztert jelöli ki.”

4. §

Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a területi szervet jelöli ki – az (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott kivétellel – a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott tevékenységek tekintetében.”
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5. §

Az R. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tûzvédelmi bírságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási
megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés).
(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tûzvédelmi bírság” szöveget, a határozat
számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.”

6. §

Az R. 9/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tûzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást követõen a szabálytalan állapot
megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezetõ üzemeltetését.
(2) Amennyiben az égéstermék-elvezetõt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére tovább üzemeltetik,
vagy a szabálytalan állapot megszüntetése elõtt ismét üzembe helyezik, az ingatlan tulajdonosával szemben
a tûzvédelmi hatóság tûzvédelmi bírságot szabhat ki.”

7. §

Az R. 9/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tûzvédelmi hatóság által megadott
határidõn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelõen tesz eleget, terhére a tûzvédelmi
hatóság tûzvédelmi bírságot szabhat ki.”

8. §

Az R. 10. §-a és az azt megelõzõ fejezetcím helyébe a következõ rendelkezés és fejezetcím lép:

„A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG ÉS ALÁRENDELT SZERVEI
HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÁNAK TAGJAIRA, AZ ÖNKORMÁNYZATI TÛZOLTÓSÁGOK, AZ ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ
EGYESÜLETEK, A LÉTESÍTMÉNYI TÛZOLTÓSÁGOK TAGJAIRA VONATKOZÓ CSOPORTOS ÉLET- ÉS
BALESETBIZTOSÍTÁS
10. § Csoportos élet- és balesetbiztosítás köthetõ a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
és alárendelt szervei hivatásos állományú tagjaira.”
9. §

Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Csoportos élet- és balesetbiztosítást kell kötni
a) az önkormányzati tûzoltóságok, az önkéntes tûzoltó egyesületek, valamint
b) a létesítményi tûzoltóságok
tûzoltásban, mûszaki mentésben részt vevõ tagjaira.”

10. §

Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A biztosítási díj forrását a 10. § és 11. § a) pontjában foglaltak esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium biztosítja. A szerzõdést a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium köti meg.”

11. §

Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § A létesítményi tûzoltók esetében a biztosítási díj forrását a fenntartó köteles biztosítani. A szerzõdést a
létesítményi tûzoltóság fenntartója köti meg.”

12. §

Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. §

(1) A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 76. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A közös önkormányzati hivatalt mûködtetõ települések polgármesterei közösen jelölik ki a referenst,
megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere
gyakorolja.”
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(2) Az R2. 10. mellékletének B. 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kárfelmérés szabályai)
„2. A kárfelmérõ adatlap egy példánya a település polgármesteri hivatalánál, közös önkormányzati hivatalt mûködtetõ
települések esetében a közös önkormányzati hivatalban marad, egy példányt a polgármester megküld a
katasztrófavédelmi igazgatóságnak, egy példányát a károsult veszi át.”
14. §

Az R. 7. § (1) bekezdésében a „12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén” szövegrész
helyébe a „12–16. a), 17–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén – az 5. § szerinti eljárások
kivételével –” szöveg lép.

15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése és a 6–7. § 2013. január 2-án lép hatályba.
(3) A 12. § és a 14. § és az 1. melléklet e rendelet kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

16. §

(1) Hatályát veszti az R.
a) 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja,
b) 1. § (3) bekezdés e) pontjában az „a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységekkel,
valamint” szövegrész,
c) 1. § (3) bekezdés f) pontja,
d) 3. § (2) bekezdés c) pont cg) és ch) alpontja,
e) 6. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységek,
valamint” szövegrész,
f) 6. § (1) bekezdés b) pontja.
(2) Hatályát veszti a tûzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe
történõ befizetése és elszámolása rendjérõl, valamint felhasználásának és ellenõrzésének módjáról szóló
180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez
A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel foglalkozók
kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete táblázatának 16. sora
helyébe a következõ rendelkezés lép, és a táblázat a következõ 42. sorral egészül ki:
[Tûzvédelmi szabálytalanság

„16.

„42.

a) Tûzoltókészülék készenlétben tartásának
hiánya (a veszélyes árut szállító jármûvek
kivételével)
b) Tûzolókészülék karbantartásának hiánya
(a veszélyes árut szállító jármûvek kivételével)
A termõföld védelmérõl szóló törvényben elõírt
hasznosítási, vagy mellékhasznosítási
kötelezettség elmulasztásával a tûzesetek
megelõzésérõl nem gondoskodik

Tûzvédelmi bírság legkisebb
mértéke
(Ft)

Tûzvédelmi bírság legnagyobb
mértéke
(Ft)]

50 000/készülék

30 000/készülék”
60 000

200 000”
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A Kormány 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
a jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában, a 10. §
(3) bekezdése tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egyes állami feladatainak elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos
(a továbbiakban: jogosult állatorvos) a (2)–(4) bekezdés szerinti hatásköröket láthatja el. A jogosult állatorvos
a tevékenységét csak a 4. § szerinti érvényes szerzõdés birtokában végezheti.
(2) A jogosult állatorvos elvégzi az élõ állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló miniszteri
rendelet szerinti hatósági felügyeletet az alábbi állatok, illetve szállítmányok kirakodása esetében:
a) a vágóhídra érkezõ állat,
b) a gyûjtõállomásra, kereskedõi telepre érkezõ állat,
c) az állatkiállításra, -vásárra, -piacra vagy rendezvényre érkezõ állat.”
(2) Az R. 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ d) ponttal egészül ki:
(A jogosult állatorvos külön jogszabály szerint)
„c) elvégzi a szalmonella hatósági mintavételt;
d) fogyaszthatósági döntést hoz elejtett vad esetében, amennyiben azt a vadászatra jogosult a végsõ fogyasztónak
minõsülõ természetes vagy jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnek, vagy a végsõ
fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek átadásra, vagy eladásra szánja.”
(3) Az R. 1. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A jogosult állatorvos elvégzi az elõzetes kockázatbecslés alapján kijelölt állattartó telepre érkezõ
állatszállítmányok vizsgálatát.”

2. §

(1) Az R. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az az állatorvos, aki jogosult állatorvosi tevékenységet kíván folytatni, a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságánál (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság) kérelmezi a jogosult állatorvosi tevékenység végzésére irányuló szerzõdés
megkötését.
(2) A kérelem elbírálását követõen az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság javaslatot tesz
a Melléklet szerinti jogosult állatorvosi szerzõdés megkötésére vonatkozóan, és javaslatát a szerzõdéstervezettel
együtt megküldi a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) számára.”
(2) Az R. 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jogosult állatorvosi tevékenység végzésére irányuló szerzõdést a kérelmezõ állatorvos, az illetékes megyei
kormányhivatal és a NÉBIH köti meg. A szerzõdésben a jogosult állatorvos díjazását, és annak kifizetéséhez szükséges
elszámolás rendjét is rögzíteni kell.
(5) A szerzõdés 1 évre szól. A szerzõdést nem lehet meghosszabbítani, ha az állatorvos a (3) bekezdése szerinti írásos
kötelezettségvállalásában foglaltaknak nem tesz eleget.”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Nem láthat el jogosult állatorvosi feladatot, akinek
a) a közszolgálati jogviszonya hivatalvesztéssel járó fegyelmi büntetés következtében szûnt meg, a megszûnést
követõ 3 éven belül;
b) élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a NÉBIH felé lejárt pénzügyi tartozása van;
c) a Magyar Állatorvosi Kamarában (a továbbiakban: kamara) betöltött tagsága megszûnt vagy azt felfüggesztették.
(2) Amennyiben több állatorvos kérelmezi ugyanarra az ellátandó feladatra, illetve területre vonatkozóan a jogosult
állatorvosi tevékenység ellátását, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a szerzõdés
megkötésére irányuló javaslatát a (3) bekezdés c) pontjának, valamint annak figyelembevételével teszi meg, hogy
az állatorvos
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a) hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkezik-e;
b) nem követett el állatorvosi etikai vétséget;
c) lakóhelye a jogosult állatorvosi tevékenység végzésének helyéhez közelebb található.
(3) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a szerzõdés megkötésére irányuló javaslatát
a következõ feltételek teljesülése mellett adja ki:
a) a jogosult állatorvos tevékenysége a megye (fõváros) területére terjedhet ki;
b) az 1. § szerinti feladatok ellátása a megye (fõváros) területén minden helyen és idõben illetékesség és hatáskör
átfedés nélkül biztosított legyen;
c) az 1. § (4) bekezdésében foglalt feladatok esetében az az állatorvos lehet jogosult állatorvos, aki legalább 3 hónapos
szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott szakterületen.”
4. §

Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jogosult állatorvos díjazását a felek szerzõdésben állapítják meg annak figyelembevételével, hogy a jogosult
állatorvos számára egy hónapban ténylegesen kifizetett díj nem haladhatja meg a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
törvény szerinti I. besorolási osztály 4. fizetési fokozatába besorolt kormánytisztviselõ egy havi alapilletményének
összegét.
(7) A jogosult állatorvos a feladatainak teljesítésérõl havonta jelentést készít az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság részére, mely alapján az a NÉBIH-nek teljesítés igazolást állít ki.
(8) Az élelmiszerlánc-biztonság fenntartása érdekében a NÉBIH a feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket
elõkészítõ egyes feladatok elvégzésére jogosult állatorvosi tevékenység végzésére irányuló szerzõdést köthet.
A szerzõdéskötésre a rendelet 2–3. §-át kell alkalmazni, illetve a NÉBIH-hel szerzõdést kötõ jogosult állatorvosra is
vonatkoznak a 4. § (1)–(5) és (7) bekezdése, valamint az 5–9. §.”

5. §

Az. R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állattartó, az élelmiszer-vállalkozó, a kistermelõ köteles a jogosult állatorvossal együttmûködni a feladatai
végrehajtása érdekében.”

6. §

Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a jogosult állatorvos a szerzõdésben rögzített feladatok ellátásában akadályoztatva van, azt haladéktalanul
jeleznie kell az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak.”

7. §

Az R. 8. és 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A NÉBIH nyilvántartást vezet a jogosult állatorvosokról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a jogosult
állatorvos
a) nevét, születési helyét és idejét;
b) lakcímét, telefonszámát;
c) jogosult állatorvosi bélyegzõjének lenyomatát;
d) aláírásmintáját;
e) a szerzõdésben meghatározott mûködési területét és feladatait.
(2) A NÉBIH-nek gondoskodnia kell az (1) bekezdés szerinti adatoknak az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs
Rendszerbe való bevitelérõl.
(3) A NÉBIH köteles a honlapján közzétenni a jogosult állatorvosok névsorát az (1) bekezdés b) és e) pontjaiban
foglaltakkal együtt, és azt köteles naprakészen vezetni.
(4) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a szerzõdés megkötésének, illetve megszûnésének
tényét a járási fõállatorvossal is közli, a szerzõdés másolatát a járási fõállatorvosnak megküldi.
9. § (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság javaslatára a megyei kormányhivatal – a NÉBIH
egyetértésével – a szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a jogosult állatorvos
a) a szerzõdés megkötését követõen beállott körülmény folytán nem felel meg a rá vonatkozó követelményeknek;
b) a szerzõdésben meghatározott feladatait, kötelezettségeit neki felróható okból nem, illetve nem személyesen, vagy
jogszabálysértõ módon, vagy nem szakszerûen, vagy neki felróható módon nem határidõre látja el;
c) a jogosultság elnyerése során fontos tényt, adatot, körülményt elhallgat, adatot hamisít, vagy a NÉBIH-et,
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, illetve a járási fõállatorvost a szerzõdés szerinti
feladatainak ellátásával összefüggésben megtéveszti;
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d) a szerzõdésben meghatározott mûködési területét és hatáskörét túllépi, kivéve, ha a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény a túllépést lehetõvé teszi;
e) a szerzõdés szerinti feladatainak ellátásával összefüggõ jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének neki
felróható módon ismétlõdõen nem, vagy nem határidõre tesz eleget;
f) a szerzõdés szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben a számlázás alaki és tartalmi követelményeit, az egyéb
pénzügyi, számviteli szabályokat súlyosan vagy ismételten megszegi;
g) a szerzõdés szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben az igazgatási szolgáltatási díjat ismételten
késedelmesen vagy nem fizeti be;
h) a kötelezõen elõírt képzéseken, továbbképzéseken nem vesz részt;
i) hivatása ellátására – etikai okokból – méltatlanná válik,
j) a szerzõdés megkötését követõen beállott körülmény folytán már nem áll fenn a 3. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltétel.
(2) Az (1) bekezdés b)–g) pontjában foglaltak miatti felmondás esetében az állatorvos a szerzõdés felmondásától
számított 3 évig nem szerezhet jogosultságot az 1. § szerinti feladat elvégzésére.”
8. §

Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti Melléklettel egészül ki.

9. §

Az R.
a) 1. § (4) bekezdés a) pontjának nyitó szövegrészében az „az olyan vágóhidaknál” szövegrész helyébe
az „a vágópontok esetében, valamint az olyan vágóhidaknál” szöveg,
b) 1. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „150 000” szövegrész helyébe a „250 000” szöveg,
c) 1. § (6) bekezdésében a „magánállatorvosi szolgáltató tevékenységet” szövegrész helyébe a „szolgáltató
állatorvosi tevékenységet” szöveg,
d) 2. § (3) bekezdésében az „Az engedély megadásának feltétele” szövegrész helyébe az „A szerzõdés megkötésének
feltétele” szöveg,
e) 2. § (3) bekezdésében az „az engedély megadásától” szövegrész helyébe az „a szerzõdés megkötésétõl” szöveg,
f) 4. § (2) bekezdésében a „szerzõdés megkötésével egyidejûleg” szövegrész helyébe a „szerzõdés megkötését
követõen” szöveg,
g) 4. § (3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés a) pontjában az „az engedélyben” szövegrész helyébe az „a szerzõdésben”
szöveg,
h) 4. § (5) bekezdésében az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe
az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter” szöveg,
i) 5. § (2) bekezdésének b) és e) pontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság”
szövegrész helyébe az „a NÉBIH vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,
j) 7. § (2) bekezdésében az „a kerületi fõállatorvost” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságot” szöveg
lép.

10. §

(1) Ez a rendelet 2012. december 31-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R.
a) 1. § (7) bekezdésében az „engedély alapján eljáró” szövegrész,
b) 4. § (1) bekezdése,
c) 5. § (2) bekezdésének c) pontja.
(3) Nem lép hatályba a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 9. §-a és 39. §-a.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

28256

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 171. szám

1. melléklet a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
Iktatószám:

Megbízási szerzõdés
Amely létrejött egyrészrõl a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Székhely:
Adószáma: PIR törzsszáma:
Képviseli:
mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) és
a ……………………………………………………. Megyei Kormányhivatal
Székhely:
Adószáma:
PIR törzsszáma:
Képviseli:
mint Közremûködõ (továbbiakban: Közremûködõ) –
másrészrõl …….
Születési hely, idõ:
Anyja neve
Lakcím:
TAJ szám:
Adóazonosító jel/adószám:
Vállalkozói igazolvány száma:
Bankszámlaszáma:
Szolgáltató állatorvosi bélyegzõ száma:
mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
A jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 369/2012. (XII. 17.)
Korm. rendelet alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egyes állategészségügyi feladatainak ellátására a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szolgáltató állatorvost bízhat meg, aki jogosult állatorvosként jár el.
A jogosult állatorvosi tevékenység ellátására vonatkozó szabályokat a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
figyelembevételével a szolgáltató állatorvos és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jelen megbízási
szerzõdésben rendezik.
1.) A Megbízó a 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján megbízza Megbízottat az alábbi állategészségügyi feladatok
2.) pontban meghatározott területen történõ ellátásával:
a) állat-egészségügyi felügyelet ellátása állatvásárban, állatbemutatón, állatkiállításon és állatversenyen,
b) élõ-állatok beszállításának felügyelete gyûjtõállomáson, kereskedõi telepen és állattartó telepen,
c) szalmonella hatósági mintavétel
d) az embert mart kutya hatósági megfigyelése,
e) elejtett vad fogyaszthatóságának megállapítása (vadfeldolgozón kívül),
f) húsvizsgálat elvégzése a vágópontoknál, valamint a megjelölt vágóhidaknál.
g) az elõzetes kockázatbecslés alapján kijelölt állattartó telepre érkezõ állatszállítmányok vizsgálata.
2.) Megbízott az 1.) pontban meghatározott feladatokat a következõ területen köteles ellátni:
Település:
Település meghatározott része:
Megbízott az 1.) pont e) alpontja szerinti húsvizsgálatot továbbá az alábbi vágóhidaknál végzi:
Vágóhíd neve

Vágóhíd címe

Üzemeltetõ neve

Engedélyszáma

3.) Megbízott az 1.) pontban meghatározott feladatok jelen szerzõdésben foglalt feltételek alapján, 2.) pont szerinti
területen való ellátására vonatkozó megbízást elfogadja.
Megbízott kijelenti, hogy a szerzõdés teljesítéséhez megfelelõ szakértelemmel és gyakorlattal, továbbá a szükséges
feltételekkel rendelkezik.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 171. szám

28257

4.) A Megbízott köteles a jelen szerzõdésben meghatározott feladatát a vonatkozó jogszabályok, eljárásrendek szerint,
meghatározott határidõre, a szakmai és etikai szabályok, illetve az adott feladatra vonatkozó, a Megbízó vagy
a Közremûködõ Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága által kiadott konkrét utasítások szerint
végezni.
A jelen szerzõdésben foglalt feladatok ellátására utasítási joggal a Megbízó és a Közremûködõ nevében annak
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (továbbiakban ÉBAI) rendelkezik. Megbízó és az ÉBÁI
bármikor jogosult Megbízott tevékenységét ellenõrizni, Megbízottól tevékenységérõl tájékoztatást kérni. Megbízó és
ÉBÁI utasítási, ellenõrzési és tájékoztatási jogát a 2.) pontban megjelölt teljesítés hely szerinti járási fõállatorvos útján
gyakorolja.
5.) A Megbízott feladata teljesítése során személyesen köteles eljárni.
6.) Megbízott az 1.) pontban meghatározott egyes feladatok ellátása során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. számú melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az abban meghatározottak
szerint beszedi akként, hogy az igazgatási szolgáltatási díjról a Közremûködõ nevében számlát állít ki. Az igazgatási
szolgáltatási díjról kiállítandó számlát a Közremûködõ bocsátja Megbízott rendelkezésére, amely a Közremûködõ
szigorú számadású bizonylata.
Megbízott jelen szerzõdés aláírásával igazolja a szükséges számlatömbök átvételét. Megbízott a betelt
számlatömböket negyedévente köteles Közremûködõ részére visszaadni.
Megbízott az általa beszedett igazgatási szolgáltatási díjat az 50.000,- Ft mértékû összeghatár elérése esetén azonnal,
egyéb esetben havi két alkalommal (tárgyhó 15. napján és tárgyhó utolsó napján) készpénz átutalási megbízással
köteles a Közremûködõ …………………………………………………………számú számlájára befizetni.
Megbízott az igazgatási szolgáltatási díjak befizetésével egyidejûleg a Közremûködõ nevében kiállított számlák
másolati példányaival, az azokról készített számlaösszesítõvel köteles elszámolni Közremûködõ felé.
7.) Megbízottat a jelen szerzõdésben foglalt feladatok ellátásáért megkezdett munkaóránként 2.520,- Ft + ÁFA, azaz
kettõezer-ötszázhúsz forint + ÁFA, azaz háromezer-kettõszáz forint megbízási díj illeti meg. Az egyes jogosult
állatorvosi tevékenységekre alkalmanként elszámolható munkaórák mértékét ezen szerzõdés melléklete tartalmazza.
Megbízottat a megbízási díjon felül a saját tulajdonú gépjármû feladat ellátáshoz való használatáért havonta
legfeljebb 400 km megtett futásteljesítmény után, általános személygépkocsi-normaköltség megtérítésre jogosult,
melynek mértéke a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján kilométerenként 9,- Ft, azaz kilenc
forint és üzemanyag norma.
A megbízási díj havi összege nem haladhatja meg a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti
I. besorolási osztály 4. fizetési fokozatába besorolt kormánytisztviselõ egy havi alapilletményének összegét.
8.) Megbízott a jelen szerzõdés alapján elvégzett tevékenységérõl havonta részletes kimutatást készít, melyben meg kell
jelölnie az elvégzett feladatot, a teljesítés helyét és a feladat ellátására fordított munkaórák számát, amely nem
haladhatja meg a jelen megállapodás mellékletében meghatározott mértéket, továbbá fel kell tüntetni az egyes
feladatokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról kiállított számla számát és összegét, csatolva a kiadott
igazolások másolati példányát, illetve a megfelelõ bizonylatokat. A Megbízott a havi tevékenységérõl készített
kimutatást és az az alapján számított megbízási díjról kiállított számlát a tárgyhót követõ hónap 6. napjáig köteles
benyújtani a Közremûködõ részére.
A Megbízott tevékenységének szakmai teljesítési igazolására az ÉBÁI jogosult, a 2.) pontban megjelölt teljesítési hely
szerinti járási fõállatorvos véleményének kikérésével, a Megbízott által kiállított számlák alapján beszedett igazgatási
szolgáltatási díjjal való elszámolást követõen. Megbízott tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a beszedett
igazgatási szolgáltatási díjakkal nem számol el, a Közremûködõ a szakmai teljesítési igazolás kiállítását megtagadhatja,
így addig a megbízási díj kifizetésre sem kerülhet sor.
Amennyiben a Közremûködõnek kifogása merül fel a Megbízott által kiállított számlával kapcsolatban, vagy a szakmai
teljesítés igazolás kiállításának egyéb akadálya van, köteles arról a Megbízottat a számla kézhezvételétõl számított
5 munkanapon belül értesíteni és az esetleges vitás kérdésekben egyeztetni.
A Közremûködõ csak az általa igazolt számlát küldi meg a Megbízó részére, amelyrõl értesíti Megbízottat.
A Megbízó a megbízási díjat az arról kiállított számla kézhezvételétõl számított 30 banki napon belül a Megbízott által
megjelölt bankszámlára történõ átutalással fizeti meg.
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A megbízási díj kifizetése tekintetében a Megbízó és a Megbízott eltérõ eljárási rendben is megállapodhatnak,
amennyiben a jogosult állatorvosi feladatot ellátó szolgáltató állatorvos gazdasági társaság, vagy szövetkezet
tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy egyéni cégként látja el tevékenységét.
A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerzõdés teljesítésébõl származó jövedelme után az adófizetési és
járulékfizetési kötelezettség terheli.
A Felek megállapodnak abban, hogy a szerzõdés teljesítése során vagy a szerzõdés megkötését megelõzõen a másik
féltõl kapott információt, dokumentációt (továbbiakban: Bizalmi Információ) bizalmasan kezelik, azt harmadik
személyekkel nem közölik, kivéve a Felek azon alkalmazottait, tanácsadóit, akik a szerzõdés teljesítése érdekében
kerülnek bevonásra. A Megbízott köteles megõrizni a feladat teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti,
szolgálati, magántitkot.
Amennyiben a Felek bármelyike a titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles az ezzel okozott kárt a másik félnek
megtéríteni.
A Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 81. § (4) bekezdése értelmében
az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles
a jogviszonnyal összefüggõ és a közérdekbõl nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy
a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerzõdés lényeges tartalmáról
a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg.
Felek tudomásul veszik továbbá, hogy az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése,
illetve a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § szerint az Állami Számvevõszék
és a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal a szerzõdéssel érintett költségvetési pénzeszközök vonatkozásában ellenõrzési
jogosultsággal rendelkeznek.
A Felek jelen szerzõdést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, vagy megszüntethetik.
A Megbízó a szerzõdést bármikor azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhatja, köteles azonban helytállni
a Megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. A Megbízott jogosult a jelen szerzõdést 30 napos felmondási idõvel,
indokolás nélkül felmondani. A felmondási jogát bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. A Közremûködõ kezdeményezheti a Megbízónál a szerzõdés felmondását. A felmondási idõ
a felmondás kézhezvételét követõ napon kezdõdik.
A Megbízott a szerzõdés felmondása esetén köteles azonban helytállni a szerzõdés megszûnéséig elvállalt
kötelezettségekért, Megbízó köteles a teljesítés ellenértékét kifizetni.
Megbízó jelen szerzõdést azonnali hatállyal felmondja a jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével
kapcsolatos részletes szabályokról szóló 369/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott
esetekben.
Felek a szerzõdés teljesítése során kötelesek együttmûködni, egymást a szerzõdés teljesítését befolyásoló
körülményekrõl haladéktalanul tájékoztatni.
Szerzõdõ felek jelen szerzõdéssel összefüggésben kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
Megbízó részérõl:
Közremûködõ részérõl:
Megbízott részérõl:
Felek a szerzõdés szerinti adatokban bekövetkezett változást kötelesek haladéktalanul bejelenteni másik fél felé.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerzõdés keretében vagy a szerzõdéssel kapcsolatban felmerült
nézeteltéréseket vagy vitás kérdéseket elsõsorban közvetlen tárgyalások útján rendezik.
Jelen szerzõdést a felek határozott idõre, jelen szerzõdés aláírását követõ 1 éves idõtartamra kötik.
Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény, a jogosult állatorvos hatáskörérõl és
a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Jelen szerzõdés 4 (négy) számozott oldalból áll, és egymással mindenben megegyezõ 6 (hat) eredeti példányban
készült.
Jelen szerzõdést elolvasása és értelmezése után a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezõt jóváhagyólag írják
alá.
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Függelék a megbízási szerzõdéshez

A jogosult állatorvosi tevékenység során elszámolható munkaórák
elszámolható munkaórák
száma alkalmanként

Állatvásárok állategészségügyi felügyelete
Állatbemutatók állategészségügyi felügyelete
Állatkiállítások állategészségügyi felügyelete
Állatversenyek állategészségügyi felügyelete
Eb megfigyelések alkalmanként
Elejtett vadak húsvizsgálata (kivéve vadfeldolgozó)
Kistermelõknél elvégzett húsvizsgálatok
Állattartó telepre tenyésztésre, továbbtartásra érkezett szállítmányok állategészségügyi
felügyelete
Gyûjtõtelepre érkezett szállítmányok állategészségügyi felügyelete
Kereskedõi telepre érkezett szállítmányok állategészségügyi felügyelete
Szalmonella hatósági mintavételek
Vágóhidak felügyelete, ahol nem vágnak többet:
40 felnõtt szarvasmarhánál hetente
200 felnõtt sertésnél hetente
200 felnõtt juhnál, kecskénél hetente
150 000 egyed baromfinál évente
Vágópontok felügyelete

4
4
3
4
0,5
2
1
1
1
1
1
4
4
4
4
2
”

A Kormány 370/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet az 5/B. §-t követõen a következõ
alcímmel és 5/C–5/D. §-sal egészül ki:

„A vízjogi engedélyezés vízkészletjárulékkal kapcsolatos szabályai
5/C. § Vízkészlet lekötésére és vízhasználat gyakorlására vonatkozó vízjogi engedélyezés esetén a vízügyi hatóság
az engedélyben a vízkészlet lekötésérõl és a vízhasználat engedélyezésérõl, a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott, az engedélyes fizetési kötelezettségének mértékét is meghatározó
vízhasználat és vízkészlet jellege szerint rendelkezik.
5/D. § Az 5/C. §-ban meghatározott vízjogi engedélyezés esetén a vízügyi hatóság a vízjogi létesítési és a vízjogi
üzemeltetési engedély közlésével egyidejûleg, írásban tájékoztatja az ügyfelet a vízkészletjárulékkal kapcsolatban
az ügyfelet terhelõ kötelezettségekrõl.”
2. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 371/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 18. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés b) pontja és e) pont ea) alpontja szerinti esetekben a felügyelõség a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére – önálló engedélyezési
eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le.”

2. §

(1) A Khvr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elõzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelõ elõzetes vizsgálati dokumentációt, amelynek egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelõ
részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl
szóló jogszabály alapján – szakértõi jogosultsággal rendelkezõ szakértõ készíti el. A kérelmet és mellékleteit két
nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani, amelyet a felügyelõség
elektronikus úton közzétesz.”
(2) A Khvr. 3. § (3) bekezdése a következõ f) és g) ponttal egészül ki:
(A kérelem és az elõzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követõen a felügyelõség – ha a tevékenység nem esik katonai
titokvédelem alá – az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti, az eljárás
megindításáról szóló értesítésével egyidejûleg hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé, amely – az
értesítésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza:)
„f) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a kérelem és a mellékletek nyomtatott példányába a felügyelõségen és
a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fõvárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) jegyzõjénél
lehet betekinteni, valamint, hogy a betekintés módjáról a felügyelõségen vagy a jegyzõnél lehet részletes
felvilágosítást kapni,
g) az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyét.”
(3) A Khvr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A felügyelõség a közlemény közzétételével egyidejûleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzõjének
megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát, a feltételezhetõen érintett települések
jegyzõinek a közleményt. A jegyzõ haladéktalanul, de legkésõbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen
és a helyben szokásos egyéb módon történõ közhírré tételérõl. A jegyzõ a közlemény közhírré tételét követõ öt napon
belül tájékoztatja a felügyelõséget a közhírré tétel idõpontjáról és helyérõl, a telepítési hely szerinti település jegyzõje
ezeken felül a kérelem és mellékletei nyomtatott példányába való betekintési lehetõség módjáról is.”

3. §

(1) A Khvr. 4. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A felügyelõség a szakhatóságok megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus úton bocsátja
a szakhatóság rendelkezésre, az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával.”
(2) A Khvr. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a Khvr. 4. §-a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A felügyelõség a kérelembe és az elõzetes vizsgálati dokumentációba, a szakhatósági állásfoglalásokba és
a szakértõi véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követõ nyolc napon belül –
lehetõvé teszi az érintett nyilvánosság számára.
(5) Közmeghallgatás tartása esetén, ha a felügyelõség a közmeghallgatást a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény alapján hangfelvétellel vagy kép- és hangfelvétellel dokumentálja, azt elektronikus úton
közzéteszi. Ha a felügyelõség a közmeghallgatás dokumentálására az írásos jegyzõkönyvi formát választja,
a dokumentumot elektronikus úton közzéteszi.”
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4. §

(1) A Khvr. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A környezethasználó a határozat jogerõre emelkedését követõ két éven belül kérheti a környezetvédelmi vagy
egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelõség a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 18 hónap
elteltével – ha a környezethasználó az eltelt idõ alatt nem kezdeményezte környezeti hatásvizsgálati vagy egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását – értesíti a környezethasználót az eljárás-kezdeményezési
jogosultság lejártának idõpontjáról. Az értesítés elmaradása miatt a felügyelõséggel szemben kárigény nem
érvényesíthetõ, továbbá az nem érinti az engedélykérelem benyújtására nyitva álló határidõt.”
(2) A Khvr. 5. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A felügyelõség a (7) bekezdésben szereplõ kétéves határidõt kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel
meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás.”

5. §

(1) A Khvr. 8. § (1) bekezdése a következõ f) és g) ponttal egészül ki:
(A felügyelõség a kérelem benyújtását követõen – ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá – az ügyfeleknek
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti, az eljárás megindításáról szóló értesítésével
egyidejûleg a honlapján közleményt tesz közzé, amelyet legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos
napilapban is megjelentet. A közlemény – az értesítésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza:)
„f) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a kérelem és a mellékletek nyomtatott példányába a felügyelõségen és
a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzõjénél lehet betekinteni, valamint, hogy a betekintés módjáról
a felügyelõségen vagy a jegyzõnél lehet részletes felvilágosítást kapni,
g) az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyét.”
(2) A Khvr. 8. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazhatja a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat is, ebben az esetben
a közmeghallgatásról külön közzététel és közhírré tétel nem szükséges.”
(3) A Khvr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felügyelõség a közlemény közzétételével egyidejûleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzõjének
megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát, a feltételezhetõen érintett települések
jegyzõinek a közleményt. A jegyzõ haladéktalanul, de legkésõbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen
és a helyben szokásos egyéb módon történõ közhírré tételérõl. A jegyzõ a közlemény közhírré tételét követõ öt napon
belül tájékoztatja a felügyelõséget a közhírré tétel idõpontjáról és helyérõl, a telepítési hely szerinti település jegyzõje
ezeken felül a kérelem és mellékletei nyomtatott példányába való betekintési lehetõség módjáról is.”
(4) A Khvr. 8. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A felügyelõség a szakhatóságok megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus úton bocsátja
a szakhatóság rendelkezésre, az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával.”

6. §

(1) A Khvr. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közmeghallgatás céljára alkalmas önkormányzati helyiséget a telepítés helye szerint illetékes, illetve az egyéb
érintett települési önkormányzat jegyzõje térítésmentesen biztosítja. Ha ez az érintett nyilvánosság eljárásban való
részvétele szempontjából hátránnyal nem jár, a közmeghallgatás a felügyelõség erre alkalmas hivatalos helyiségében
is megtartható.”
(2) A Khvr. 9. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Ha a felügyelõség a közmeghallgatást a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján
hangfelvétellel vagy kép- és hangfelvétellel dokumentálja, azt elektronikus úton közzéteszi. Ha a felügyelõség
a közmeghallgatás dokumentálására az írásos jegyzõkönyvi formát választja, a dokumentumot elektronikus úton
közzéteszi.”

7. §

(1) A Khvr. 10. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között:)
„a) elõ kell írni azokat az intézkedéseket, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére és
– ha lehetséges – megszüntetésére vonatkoznak, továbbá szükség szerint az 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában
foglaltakat;”
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(2) A Khvr. 10. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Olyan tevékenység esetén, amelynek megvalósításához nyomvonalas létesítmény telepítése szükséges,
a hatásvizsgálatnak ki kell terjednie a nyomvonalas létesítmény, a kapcsolódó létesítmények, az összetartozó
tevékenységek, valamint a nyomvonalas létesítmény által érintett egyéb létesítmények (különösen keresztezõ utak,
közmûvek) hatásainak a vizsgálatára is.”
(3) A Khvr. 10. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A felügyelõség a környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárása során a kijelölt szakhatóságok közül
azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”
8. §

A Khvr. 11. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A felügyelõség hat hónappal a környezetvédelmi engedély idõbeli hatályának lejártát megelõzõen értesíti
a környezethasználót a lejárat idõpontjáról és a (3) bekezdésben foglaltakról. Az értesítés elmaradása miatt
a felügyelõséggel szemben kárigény nem érvényesíthetõ, továbbá az nem mentesíti a környezethasználót
a tevékenység folytatásához szükséges eljárás kellõ idõben történõ kezdeményezése, valamint a tevékenység
jogellenes folytatása miatti felelõsség alól.”

9. §

A Khvr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 12. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott esetekben a tevékenység elõzetes vizsgálati eljárása vagy az elõzetes
konzultáció során, ha a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjedõ jelentõs környezeti hatás
bekövetkezése – különösen az egyezmény III. függelékében szereplõ ismérvek alapján – feltételezhetõ, a felügyelõség
tájékoztatja errõl a Minisztériumot és a környezethasználót. A felügyelõség egyidejûleg – határidõ tûzésével – felhívja
a környezethasználót a kérelem és mellékletei további egy nyomtatott és egy elektronikus példányban történõ
benyújtására.”

10. §

A Khvr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Környezeti hatásvizsgálati eljárás esetén a környezethasználónak a kérelmet és mellékleteit három nyomtatott és
két elektronikus példányban kell benyújtania. A környezethasználónak a felügyelõség által meghatározott határidõig
a hatásviselõ fél nyelvén vagy angol nyelven is el kell készíttetni a környezeti hatástanulmány nemzetközi fejezetének
és közérthetõ összefoglalójának fordítását, és azt a felügyelõséghez kell benyújtania. A fordítást akkor kell
elkészíttetni, ha a felügyelõség az engedélykérelmet a környezeti hatástanulmány, illetve az ahhoz esetlegesen elõírt
hiánypótlás benyújtását közvetlenül követõen nem utasítja el.”

11. §

(1) A Khvr. 20. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A felügyelõség a szakhatóságok megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus úton bocsátja
a szakhatóság rendelkezésre, az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával.”
(2) A Khvr. 20. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A felügyelõség hat hónappal az egységes környezethasználati engedély idõbeli hatályának lejártát megelõzõen
értesíti a környezethasználót a lejárat idõpontjáról és a tevékenység továbbfolytatásának feltételeirõl. Az értesítés
elmaradása miatt a felügyelõséggel szemben kárigény nem érvényesíthetõ, továbbá az nem mentesíti
a környezethasználót a tevékenység folytatásához szükséges eljárás kellõ idõben történõ kezdeményezése, valamint
a tevékenység jogellenes folytatása miatti felelõsség alól.”
(3) A Khvr. 20. §-a a következõ (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) A felügyelõség az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során
a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

12. §

(1) A Khvr. 21. § (2)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A felügyelõség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során, ha minden információ
a rendelkezésre áll, de legkésõbb a kérelem beérkezését követõ naptól számított tizenöt napon belül
a) tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról azáltal, hogy a saját hirdetõtábláján és honlapján
a (4) bekezdés szerinti hirdetményt elérhetõvé teszi;
b) a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzõjének megküldi a hirdetményt, a kérelem és mellékletei
(felülvizsgálati dokumentáció) nyomtatott példányát, a feltételezhetõen érintett települések jegyzõinek
a hirdetményt.
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(3) A jegyzõ haladéktalanul, de legkésõbb öt napon belül gondoskodik a hirdetmény közterületen és a helyben
szokásos egyéb módon történõ közhírré tételérõl, amelynek idõtartama legalább huszonegy nap. A jegyzõ
a hirdetmény közzétételét követõ öt napon belül tájékoztatja a felügyelõséget a közzététel idõpontjáról, helyérõl,
a telepítési hely szerinti település jegyzõje ezeken felül a kérelem és mellékletei (felülvizsgálati dokumentáció)
nyomtatott példányába való betekintési lehetõség módjáról is.
(4) A hirdetménynek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl
tartalmaznia kell
a) a telepítés helyét,
b) felhívást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott határidõig az önkormányzat jegyzõjénél vagy
a felügyelõségnél a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni,
c) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a kérelem és mellékletei (felülvizsgálati dokumentáció) nyomtatott
példányába a felügyelõségen és a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzõjénél lehet betekinteni,
valamint, hogy a betekintés módjáról a felügyelõségen vagy a jegyzõnél lehet részletes felvilágosítást kapni,
d) az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei (felülvizsgálati dokumentáció) elérési helyét,
e) azt, hogy a tevékenység hatásvizsgálat köteles-e, és van-e határon átterjedõ környezeti hatása,
f) a döntéshozó és a releváns információkkal rendelkezõ hatóság adatait,
g) információt arra nézve, hogy milyen döntést hozhat a hatóság,
h) adott esetben a felülvizsgálati eljárás részleteit,
i) azokat az idõpontokat, helyeket és eszközöket, amikor és ahol releváns információ kerül közzétételre,
j) a társadalmi részvétel szabályait, különösen a részvétel módjára, a vonatkozó határidõkre, és az észrevételekkel
kapcsolatos eljárásra vonatkozóan, továbbá, hogy a társadalmi részvétel szabályaira vonatkozó további információ hol
kapható.”
(2) A Khvr. 21. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Közmeghallgatás tartása esetén, ha a felügyelõség a közmeghallgatást a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény alapján hangfelvétellel vagy kép- és hangfelvétellel dokumentálja, azt elektronikus úton
közzéteszi. Ha a felügyelõség a hangfelvételt írásos jegyzõkönyvben dokumentálja, a dokumentumot elektronikus
úton közzéteszi.”
13. §

(1) A Khvr. 24. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A felügyelõség az eljárása során a 8. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint megkeresi a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságokat.”
(2) A Khvr. 24. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Az engedély módosítására a 20. § (9) és (10), (12), valamint (12a) bekezdésekben, a próbaüzem és az ellenõrzések
feltételeire a 22. §-ban, az adatszolgáltatásra vonatkozóan a 23. §-ban foglaltak az irányadók.”
(3) A Khvr. 24. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A felügyelõség a 20. § (8a) bekezdésében foglaltak szerint küld értesítést a környezethasználónak.”

14. §

A Khvr. a következõ 29/F. §-sal egészül ki:
„29/F. § E rendeletnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 371/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr8.)
megállapított rendelkezéseit az Mkr8. hatálybalépését követõen indult ügyekben, továbbá a megismételt
eljárásokban kell alkalmazni.”

15. §

A Khvr.
a) 7. § (2) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „két”,
b) 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „két példányát” szövegrész helyébe az „egy nyomtatott példányát, továbbá
a kérelem és mellékletei elektronikus változatát tartalmazó adathordozót”,
c) 14. § (3) bekezdésében a „két példányát” szövegrész helyébe az „egy nyomtatott példányát, továbbá a kérelem és
mellékletei elektronikus változatát tartalmazó adathordozót”,
d) 18. §-ában a „nyolc” szövegrész helyébe a „két”,
e) 24. § (3) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „két”
szöveg lép.
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16. §

Hatályát veszti a Khvr.
a) 9. § (10) bekezdése,
b) 10. § (2) bekezdése,
c) 21. § (9) bekezdése,
d) 25. §-a, valamint a 25. §-t megelõzõ alcím címe,
e) 25/B. § (1) bekezdés d) pontja,
f) 25/B. § (3) bekezdés második mondata.

17. §

Hatályát veszti a Khvr.
1. 8. § (1) bekezdésében az „, amelyet legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is
megjelentet”,
2. 8. § (3) bekezdésében az „és a betekintési lehetõség biztosításának”,
3. 9. § (1) bekezdésében az „a kérelem benyújtása után – a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat
területén –”,
4. 9. § (6) bekezdésében a „– ha azok a 8. § (1) bekezdése szerint még nem voltak megadva – ” és az „és legalább egy
helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is”,
5. 10. § (3) bekezdésében a „vagy a végzés”,
6. 18. §-ában a „vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró végzés”,
7. 25/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „b) pontja”,
8. 25/B. § (2) bekezdés b) pontjában a „, (4)”
szövegrész.

18. §

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 372/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete
a MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetnek minõsítésérõl szóló
268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetnek minõsítésérõl szóló 268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. § A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ára – megállapítja, hogy a MAL Magyar Alumínium Termelõ és
Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át, továbbá 68–70. §-át is alkalmazni kell.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelete
az egyszerûsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes
végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történõ
elszámolásának és folyósításának szabályairól
A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (8) bekezdésében,
a 2. § a) pont tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §
(2) bekezdésében,
a 2. § b) pont tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

(1) A felszámoló díjának a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.)
59. § (5) bekezdésében meghatározott összegre való kiegészítése esetén a Fõvárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala
(a továbbiakban: Gazdasági Hivatal) – a felszámolást lefolytató bíróságnak a felszámoló nevérõl, székhelyérõl,
számlaszámáról és a részére megállapított összegrõl szóló értesítése alapján – összesített kimutatást készít.
(2) Az összesített kimutatásban – negatív tételként – külön soron kell feltüntetni a Gazdasági Hivatal által a Cstv. 49/D. §
(1) bekezdése alapján kezelt pénzösszeget.

2. §

A Gazdasági Hivatal negyedévente összesített kimutatást készít
a) a végelszámoló meg nem térült és igazolt készkiadásairól, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 131/A. § (6) bekezdésében,
b) a végelszámoló meg nem térült, igazolt készkiadásairól és munkadíjáról, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 10/D. §
(2) bekezdésében
meghatározott összeghatárig való kiegészítés érdekében.

3. §

(1) A Gazdasági Hivatal az 1. és 2. §-ban meghatározott összesített kimutatásokat a tárgynegyedévet követõ hónap
15. munkanapjáig küldi meg az államháztartásért felelõs miniszternek.
(2) Az államháztartásért felelõs miniszter az összesített kimutatás beérkezésétõl számított 15 munkanapon belül
intézkedik az 1. és 2. § szerinti kimutatások alapján járó kifizetéseknek a központi költségvetés Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01457058 számú, „Egyéb pénzügyi elszámolások” kiadási számláról
a) a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-25000007 számú, „Egyszerûsített felszámolási” letéti számlájára,
b) a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-28000006 számú, „Végelszámolási munkadíj” letéti számlájára,
c) a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-27000003 számú, „Egyesületek, civil szervezetek megszüntetése” letéti
számlájára
történõ átutalásáról.

4. §

(1) A Cstv. 59. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben a visszapótlás során a Gazdasági Hivatal a központi
költségvetés Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01034004-00000000 számú, „különleges bevételek”
számlára való átutalással pótolja vissza az elõzõ évben igénybe vett kiegészítõ kifizetések összegét.
(2) A visszapótlás tekintetében a fedezet akkor tekinthetõ biztosítottnak, ha a Cstv. 59. § (2) bekezdésében meghatározott
díjkiegészítési számlán – a visszapótlást követõen – legalább háromszáz millió forint marad.
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5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az egyszerûsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez nyújtott költségvetési támogatás
központi költségvetéssel történõ elszámolásának szabályairól szóló 7/2010. (III. 12.) PM rendelet.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 129/2012. (XII. 17.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezõgazdasági tevékenységgé történõ
diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 46. pontja szerint meghatározott fogalom;
2. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetû kistérségek, a 4. mellékletében szereplõ természeti vagy
civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérségek, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülõ,
a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
Mellékletében meghatározott, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy
az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések;
3. kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés: a 3. melléklet 1. pontja szerinti fejlesztés;
4. mezõgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. melléklete szerinti – az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett –
01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység;
5. nem mezõgazdasági tevékenységgé történõ diverzifikálás: olyan tevékenység fejlesztése, amely az ügyfél nem
mezõgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó jövedelemtermelõ tevékenységeinek megvalósítását segíti elõ;
6. ügyfél: õstermelõ, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerinti mikrovállalkozás, amely mezõgazdasági tevékenységet folytat.
(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.)
foglaltaknak megfelelõen kell értelmezni.
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2. A támogatás igénybevételének feltételei
2. §

(1) Nem mezõgazdasági tevékenységgé történõ diverzifikálásra nyújtandó támogatás (a továbbiakban: támogatás)
igénybevételére jogosult az az ügyfél, akinek 2011. évben a mezõgazdasági tevékenységbõl származó árbevétele
a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfõösszege legfeljebb 2 millió
eurónak megfelelõ forintösszeg.
(2) Támogatás vehetõ igénybe e rendeletben meghatározott – ügyfél által bejelentett vagy tervezett – nem
mezõgazdasági tevékenységének megvalósítására.
(3) A tervezett tevékenységnek legkésõbb az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél
adóhatósághoz bejelentett tevékenységei között. Amennyiben a tervezett tevékenység mûködési engedélyhez
kötött új tevékenység, legkésõbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kell szerepelnie az ügyfél bejelentett
tevékenységei között.
(4) Amennyiben az ügyfél csak õstermelõi minõsítéssel rendelkezik
a) kizárólag a 4. § (5) bekezdésben, és a 4. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységekre nyújthat be
támogatási kérelmet;
b) az a) ponttól eltérõ támogatott tevékenység esetén a támogatási kérelem benyújtásával vállalnia kell, hogy
a támogatás jóváhagyását követõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig mikrovállalkozást hoz
létre.
(5) Támogatás olyan, a 6. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén, vagy a
7. melléklet szerinti település külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhetõ, ahol a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában
a) a természetes személy ügyfél lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyfél székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkezik.
(6) Ha a kérelem a 6. vagy 7. mellékletben szereplõ települések közül több települést is érint, akkor az ügyfélnek
valamelyik településen vagy annak külterületén már a támogatási kérelem benyújtása idõpontjában lakóhellyel,
tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.
(7) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az ügyfél köteles a támogatott mûveletet legkésõbb 2015. január
31. napjáig megvalósítani.
(8) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az utolsó kifizetési kérelmet a mûvelet megvalósulását követõ hat
hónapon belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
(9) Nem kell alkalmazni a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontját, a 7. § (2) bekezdését és a 33. § (4) bekezdését nem kell
alkalmazni.
(10) A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen, az ügyfél a támogatási határozat közlésétõl számított hat hónapon
belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható
kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

3. A támogatás mértéke
3. §

(1) A rendelkezésre álló forrás kerete – az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásából – 7,8 milliárd
forint.
(2) A jóváhagyott támogatásokra a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) kell
alkalmazni.
(3) A támogatás mértéke
a) hátrányos helyzetû területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb
35 millió forint;
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió forint.
(4) A 3. melléklet szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 millió forint
támogatás nyújtható.
(5) A 3. melléklet szerinti minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5 millió
forint támogatás nyújtható.
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4. A támogatás felhasználása során elszámolható kiadások
4. §

(1) Elszámolható kiadásnak minõsül
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötõdõ új berendezések, gépek, eszközök beszerzése, kivéve
a 4. mellékletben szereplõ eszközök beszerzése;
b) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelõ, csak épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési
tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
c) épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó, 3. mellékletben meghatározott kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés;
d) 3. mellékletben meghatározott minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése, kivéve
az élelmiszeripari minõségbiztosítási rendszerek bevezetése, szabadalom, gyártási technológia megvásárlása;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen eszközként elszámolható kiadás az ügyfél támogatható
tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke; és
g) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése.
(2) A (1) bekezdés d)–g) pontjában meghatározott kiadások önállóan nem, kizárólag a (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti
kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek egy támogatási kérelemben és hagyhatók jóvá.
(3) Ha az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül nem csak a támogatott gazdasági
tevékenységgel érintett épületet, építményt vagy épületrészt, építményrészt érintik, akkor az elszámolható
kiadásokat a fejlesztéssel érintett helyiség hasznos alapterülete és a fejlesztéssel nem érintett helyiség hasznos
alapterületének arányában kell megállapítani a támogatással érintett épületrészre, építményrészre.
(4) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg
a) a Gépkatalógusban szereplõ gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre
álló idõszak elsõ napját megelõzõ napon hatályos Gépkatalógusban szereplõ referenciaárat;
b) az Építési Normagyûjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában
az elszámolható kiadás, támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló idõszak elsõ napját megelõzõ napon
hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát.
(5) Az ügyfél az alábbi turisztikai szálláshelyfejlesztéseket kizárólag gazdaságon belül, mezõgazdasági tevékenységéhez,
a mezõgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterületéhez és mezõgazdasági hasznosítású épületeihez
kapcsolódóan valósíthatja meg:
a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 2. §
i) pontja szerinti falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mûködõ falusi szálláshelyek
bõvítése, korszerûsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése (a továbbiakban: falusi szálláshely);
b) a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerinti egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások
kialakításához, már mûködõ egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mûködõ egyéb
szálláshelyek bõvítése, korszerûsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése, kivéve a Balaton Kiemelt
Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2. számú melléklete szerinti parti települések (a továbbiakban: egyéb szálláshely);
c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti
gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minõségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítását,
már mûködõ szálláshelyek bõvítése, korszerûsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése,
a (6) bekezdésben meghatározott szolgáltatások közül legalább az egyik együttes alkalmazásával
(a továbbiakban: gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely).
(6) Az ügyfél 2013-tól a szálláshelyhez nem kötõdõ turisztikai szolgáltatásfejlesztések közül az alábbiakhoz kapcsolódó
épület, építmény kialakítását, bõvítését, átalakítását és eszközrendszer fejlesztését valósíthatja meg:
a) agroturisztikai szolgáltató tevékenység,
b) lovas turisztikai szolgáltatás,
c) vadászturizmus,
d) erdei turizmus,
e) horgászturizmus,
f) vízi turizmus,
g) borturizmus.
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(7) Az (5) és (6) bekezdésben meghatározott fejlesztések megvalósítása esetén alkalmazni kell az 5. mellékletet és
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi
Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2012. (VI. 8.)
VM rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 1. § (1) bekezdés 1–3., 5–7., 10–11., 15., és a 17–20. pontját.

5. A támogatás felhasználása során el nem számolható kiadások
5. §

(1) Nem igényelhetõ támogatás
a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármû vagy motorral hajtott sporteszköz és vitorláshajó
beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintõ beruházásokhoz,
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató,
nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármû fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,
felújításához, átalakításához,
c) termõföld és ingatlan vásárlásához,
d) ingatlan bérleti díjához,
e) élõ állat vásárlásához,
f) gondnoki lakás, szolgálati lakás, az ügyfél saját maga által használt lakrésze, a gondnok vagy az ügyfél által
kizárólagosan használt helyiségek megépítéséhez, felújításához, vagy ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés
beszerzéséhez,
g) konferenciaturizmushoz,
h) lõfegyver beszerzéséhez, valamint
i) természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek hozzáférhetõségét korlátozó sportturisztikai
tevékenység – így különösen terepmotor-, quad, downhill terepkerékpározás – céljára.
(2) Nem igényelhetõ támogatás 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, alábbi tevékenységekhez
kapcsolódó fejlesztésre
a) NACE REV. 2. B nemzetgazdasági ág – bányászat, kõfejtési tevékenység,
b) NACE REV. 2. 4730 ISIC REV. 4. ágazat szerinti gépjármû-üzemanyag kiskereskedelem,
c) NACE REV. 2. 46 ágazat szerinti nagykereskedelem,
d) NACE REV. 2. K ágazat nemzetgazdasági ág – Pénzügyi tevékenység és biztosítási tevékenység,
e) NACE REV. 2. P Nemzetgazdasági ág – Oktatás, kivéve 85.5 szerinti egyéb oktatás,
f) NACE REV. 2. 02 szerinti erdõgazdálkodási tevékenység,
g) NACE REV. 2. 03.2 alágazat szerinti halgazdálkodás,
h) NACE REV. 2.11. 02 és 2.11.03 alágazat szerinti italgyártás,
i) NACE REV. 2. 49 ágazat szerinti szárazföldi, csõvezetékes szállítás,
j) NACE REV. 2. 50 ágazat szerinti vízi szállítás,
k) NACE REV. 2. 51 ágazat szerinti légi szállítás,
l) NACE REV. 2. L nemzetgazdasági ág – Ingatlanügyletek,
m) NACE REV. 2. 01 ágazat szerinti minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó
szolgáltatások.
(3) Nem igényelhetõ olyan fejlesztéshez támogatás, amely az Európai Unióról szóló Szerzõdés I. mellékletében szereplõ
termékek (Annex I. termékek) a 178/2002/EK rendelet 3. cikk
17. bekezdése szerinti elsõdleges termelésére, elsõdleges értékesítésre vagy elsõdleges feldolgozására irányul,
valamint olyan beruházásra, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet C. pontjában
meghatározott ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.

6. Kérelmek benyújtásának általános feltételei
6. §

(1) Az ügyfél támogatási kérelméhez vagy kifizetési kérelméhez valamely kiadási tétel kapcsán kizárólag olyan árajánlat
fogadható el, amelyet e rendelet hatálybalépését követõen állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérõ nevét, címét, az ajánlattevõ nevét, címét és adószámát,
b) a kiadási tétel mûszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
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d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét,
f) az ajánlattevõ aláírását, valamint
g) az árajánlat kiállításának dátumát.
Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén az (1) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem kell
alkalmazni, azonban ha az árajánlattevõ az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak
is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház
honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevõ elektronikus levél címét is.
Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél
köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.
A két árajánlatnak hasonló mûszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél – a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától
eltérõen – kizárólag a nagyobb összeget tartalmazó árajánlat választását köteles indokolni.
Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévõ vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan
vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.
Amennyiben az árajánlat az (1)–(5) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.
Amennyiben az ügyfél a 4. § (5) bekezdése szerinti szálláshelyfejlesztések 5. melléklet 1. részében meghatározott
feltételeit részben együttmûködés keretében kívánja teljesíteni, vagy más támogatott tevékenységének hatékonyabb
mûködtetésével összefüggésben együttmûködõ partnereket von be, csak olyan a támogatási kérelemhez mellékelt
együttmûködési megállapodás alapján lehet az ügyfél kérelmét jóváhagyni vagy támogatási jogosultságot
megállapítani, amely tartalma alapján nem minõsül beszállítói, vagy értékesítési szerzõdésnek, megállapodásnak és
tartalmazza
a) az együttmûködõ partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,
b) az együttmûködõ partnerek hivatalos képviselõjének nevét,
c) az együttmûködés tárgyát, amely kapcsolódik a fejleszteni kívánt vállalkozási tevékenységhez,
d) az együttmûködés idõtartamát, amely legalább a fenntartási idõszak végéig szól,
e) az egyes együttmûködõ partnerek vállalt kötelezettségeit, valamint
f) az együttmûködõ partnerek cégszerû aláírását.

7. A támogatási kérelem benyújtása
7. §

(1) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási idõszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha
a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerõs elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott
támogatási kérelmét legkésõbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg visszavonja.
(2) Amennyiben a fejleszteni kívánt megjelölt tevékenységek közül bármelyik e rendelet szerint nem támogatható
tevékenységnek minõsül, akkor a támogatási kérelmet az MVH elutasítja.
(3) A támogatási kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén
az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 80/2008. (IV. 4.)
Korm. rendelet] meghatározottak szerint az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus
ûrlapon 2013. február 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésõbb 2013. július 2-án 18 óráig lehet benyújtani.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság vezetõje IH közleményben rendelkezik
a támogatási kérelem benyújtási idõszak lezárásáról.
(5) A támogatási kérelemben szereplõ adatokra, a támogatási kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási
kérelem kizárólag a benyújtási idõszakban, a benyújtást követõ 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthetõ elõ.
Az ügyintézési határidõt a módosításra nyitva álló idõszak leteltétõl kell számítani.
(6) A támogatási kérelem tartalmazza
a) az ügyfélazonosító-adatokat,
b) az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,
e) a fejlesztés elõtti állapotra vonatkozó adatokat,
f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat, valamint
g) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl.
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(7) A természetes személy ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló hatósági
igazolványa másolatának és az annak tartalmát képezõ személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását
tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelõ központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján állapítsák meg
a támogatásra való jogosultság fennállását.
8. §

(1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjától eltérõen pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege
a 10 000 000 forintot nem haladja meg;
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjától eltérõen pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési szempontokat
tartalmazó üzleti tervet, ha a kérelmezett támogatás összege a 10 000 000 forintot meghaladja;
c) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat;
d) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi
évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegû támogatásról szóló
nyilatkozatát;
e) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplõ gép esetében a mûszaki leírást;
f) kettõ – egymástól független ajánlattevõtõl származó – árajánlatot, ha a referenciaár a 4. § (4) bekezdés alapján
nem állapítható meg;
g) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejû magánokiratot arról, hogy
az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülõ eszközbeszerzésre irányuló beruházást
az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni, ha az ingatlan nem az ügyfél
kizárólagos tulajdonában van;
h) a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási térképmásolat; valamint
i) a 2. § (1) bekezdés szerinti árbevételt tartalmazó adóbevallást, kettõs könyvvezetésre kötelezett ügyfél esetében
a 2011. gazdasági évre vonatkozó fõkönyvi kivonat 9. számlaosztályát tartalmazó részét.
(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen mellékelni kell
a) építési engedélyköteles beruházás esetén
aa) az ügyfél nevére szóló jogerõs és érvényes építési engedélyt, vagy ennek hiányában a hatóság közokirat
formájában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
ab) az ügyfél nevére szóló – a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzésével ellátott, az építési
hatósághoz benyújtottal megegyezõ – építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétõl
függõen tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok
méretarányos adatait, valamint a mûszaki leírást;
b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén
ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építési
tevékenység nem építési engedélyköteles, és
bb) az ügyfél nevére szóló – a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzésével ellátott – építési
tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétõl függõen tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat,
homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, valamint a mûszaki leírást.
(3) Ha az ügyfél az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló
határidõn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye és amennyiben annak
a Törvényben foglalt feltételei fennállnak a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
(4) Az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha a Vhr. 2. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, valamint
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 2. § c) és d) pontjában meghatározott jogcímek keretében benyújtott támogatási
határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerõre emelkedett,
a beruházást lezárta.
(5) Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (4) bekezdés szerinti jogcímekhez kapcsolódóan
benyújtott támogatási kérelme vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van
folyamatban.
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8. A támogatási kérelem elbírálása
9. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el az 1. mellékletben és 2. mellékletben meghatározott értékelési táblázat
alapján végzett értékeléssel, a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott benyújtási sorrend alapján.
(2) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha
a) a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot;
b) az 1. melléklet és 2. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszer alapján a kérelemre adható pontszám
együttesen nem éri el a maximum pontszám 60%-át; vagy
c) a részben helyt adó támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el
a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át.
(3) Amennyiben az ügyfél által kérelmezett támogatás összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg és nem nyújt be
üzleti tervet, úgy üzleti terv hiányában a támogatási kérelem elbírálása során csak az 1. melléklet szerint
meghatározott értékelési rendszert kell figyelembe venni.
(4) A Vhr. 27. § (4) bekezdésétõl eltérõen a „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelõsségvállalása” címû
fejezetek az üzleti terv részét képezik.

9. A kifizetési kérelem benyújtása
10. §

(1) A kifizetési kérelmet a 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ
szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon lehet benyújtani a Vhr. 16/B. § alapján.
(2) A kifizetési kérelemben szereplõ adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem
kizárólag a benyújtási idõszakban, a benyújtást követõ 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthetõ elõ.
Az ügyintézési határidõt a módosításra nyitva álló idõszak leteltétõl kell számítani.

10. Jogkövetkezmények
11. §

(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb fõt foglalkoztat
az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétõl kezdõdõen, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – a kifizetési
kérelmek alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelõ összeget, de legalább 300 000 forintot köteles
visszafizetni.
(2) A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés
pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott támogatási
összeg 2%-ának megfelelõ összeget köteles visszafizetni.

11. Záró rendelkezések
12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

13. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52. cikk a) pont i) alpontjának, valamint az 53. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez
Értékelési táblázat
I. Szakmai szempontok
1
2

3
4
5

6
7

8
9
10
11

12

A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés alapját képezõ
dokumentumok

Értékeléshez rendelhetõ
pontszám

1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként
minõség vagy környezetirányítási rendszer
bevezetésére is sor kerül.
Igen, a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
Nem
2. A beruházásnak része a megújuló-, vagy bioenergia
(nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy
vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy
közvetlenül elõállított energiaforrás, továbbá
hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelõ
létesítménybõl származó gáz, valamint a biogáz)
hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer
kiépítése
Igen, a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.
Az ügyfél a fejlesztés helyén már rendelkezik megújuló-,
vagy bioenergia hasznosítását szolgáló épületgépészeti
rendszerrel.
Nem
3. A fejlesztés tervezett tartalma szerint
A támogatásból megvalósított beruházás részeként
eszközbeszerzés és építés is megvalósul
A támogatásból megvalósuló fejlesztés csak
eszközbeszerzésre (kivéve egyéb elszámolható
kiadások, minõség- és környezetirányítás), vagy csak
építésre (kivéve egyéb elszámolható kiadások, minõségés környezetirányítás) irányul
4. Õstermelõ

13
14
15

Igen
Nem
5. Az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ vagy fiatal
mezõgazdasági termelõi minõséggel rendelkezik

16
17
18

Igen
Nem
6. Az ügyfél már rendelkezik a nevére szóló, a
támogatásból megvalósuló építési beruházásra
vonatkozó jogerõs és érvényes építési engedéllyel.
Igen
Nem

19
20
21

A fõlapon tett
nyilatkozat és
árajánlatok
5 pont
0 pont
A fõlapon tett
nyilatkozat,
tervdokumentáció,
tervezõi mûszaki leírás

10 pont
7 pont

0 pont
Támogatási kérelem
5 pont
3 pont

Õstermelõi igazolvány
másolat
10 pont
0 pont
MVH vagy
Vidékfejlesztési
Minisztérium adatbázisa
10 pont
0 pont
Jogerõs építési engedély
másolat

Összesen legfeljebb:

10 pont
0 pont
50 pont
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II. Horizontális szempontok
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10

11

12
13

14
15

16

A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés alapját képezõ dokumentumok

Értékeléshez rendelhetõ
pontszám

1. Létrejött új munkahelyek száma a
fejlesztés hatására (Jóváhagyott
támogatás összege/új munkahelyek
száma):
– 1 000 000–5 000 000 forint/új
munkahely
– 5 000 001–14 000 000 forint/új
munkahely
– 14 000 001–21 000 000 forint/új
munkahely
– 21 000 001–28 000 000 forint/új
munkahely
– 28 000 001–35 000 000 forint/új
munkahely
Munkahelyet tart meg (üzemeltetési
idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb,
mint a benyújtást megelõzõ naptári év
átlaglétszáma) (beleértve az
önfoglalkoztatást is).
Munkahelyet csökkent
2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követõen munkát keresõk
foglalkoztatásának elõsegítésérõl,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti
START, START EXTRA, START PLUSZ
kártyával rendelkezõ, vagy csökkent
munkaképességû személyt foglalkoztat,
a fejlesztés megkezdése után vagy a
fejlesztés befejezését követõen az
üzemeltetési kötelezettség végéig új
munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást is).
Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ új munkavállalót fog
foglalkoztatni.
1, a fenti kritériumoknak megfelelõ új
munkavállalót fog foglalkoztatni.
Legalább 2, a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót már
foglalkoztat.
1, a fenti kritériumoknak megfelelõ
munkavállalót már foglalkoztat.
Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak
megfelelõ munkavállalót, vagy
létszámot csökkent.
3. A fejlesztéssel érintett épület,
építmény külsõ és belsõ
akadálymentesítése:

Pénzügyi terv, és a fõlapon tett
nyilatkozat

25 pont
22 pont
19 pont
16 pont
13 pont
10 pont

A fõlapon tett nyilatkozat

0 pont
Max.: 5 pont

5 pont

3 pont
2 pont

1 pont
0 pont

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás
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A beruházás részeként jóváhagyásra
kerül, hogy a támogatásból
megvalósítandó fejlesztés
eredményeként a mozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény
akadálymentesen megközelíthetõvé
válik és az épületen, építményen belüli
akadálymentes közlekedés biztosított
lesz.
A beruházás részeként jóváhagyásra
kerül, hogy a támogatásból
megvalósítandó fejlesztés
eredményeként a mozgáskorlátozottak
részére az épület, építmény
akadálymentesen megközelíthetõvé
válik vagy az épületen, építményen
belüli akadálymentes közlekedés
biztosított lesz.
A támogatásból megvalósítandó
fejlesztés már akadálymentesen
megközelíthetõ és akadálymentesített
épületben, építményben valósul meg
Nem történik és nincs is
akadálymentesítés a fejlesztés területén
4. A beruházás hátrányos helyzetû
területen valósul meg:

22
23
24

Igen
Nem
5. A beruházásnak helyt adó település
lélekszáma:

25
26
27
28

– 1000 fõ alatti
– 1000–2500 fõ
– 2501 és felette
6. A fejlesztés vállalkozások
együttmûködésével valósul meg:

4 pont

2 pont

1 pont

0 pont
A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt
leghátrányosabb helyzetû kistérségek,
vagy a 4. mellékletében szereplõ
természeti vagy civilizációs
katasztrófával sújtott kedvezményezett
kistérségek, vagy az ezekkel azonos
elbánásban részesülõ, a
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet mellékletében
meghatározott, társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, vagy az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településen.
15 pont
0 pont
A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett Helyiségnévtárban
szereplõ adatok alapján (amennyiben a
fejlesztés több településen valósul meg,
a legkisebb lakosságszámú településre
vonatkozó pontérték számítandó)
9 pont
7 pont
5 pont
Együttmûködési megállapodás
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6 pont
0 pont
64 pont

III. Pénzügyi szempontok
A

1

Értékelési szempont megnevezése

2

1. Vállalatértékelés I.

3

2. Vállalatértékelés II.

4

3. Tervadatok értékelése II. – A
vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a
vizsgálata

B

C

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhetõ
maximális pontszám

A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének
a vizsgálata
Ha a vállalkozás a bázis évben* az egy
alkalmazottra jutó árbevételének az
ELÁBÉ** és a közvetített szolgáltatások
összegével csökkentett (egyéni
vállalkozások esetében az adóalapba
beszámított árbevétel az ELÁBÉ és a
közvetített szolgáltatások összegével
csökkentett) értéke:
– meghaladja a 3 millió forintot, akkor
4 pont,
– 2,5–3 millió forint között van, akkor
3 pont,
– 2–2,5 millió forint között van, akkor
2 pont,
– 1,5–2 millió forint között van, akkor
1 pont,
– 1,5 millió forint alatt van, akkor 0 pont.
A felsõ határérték minden esetben a
magasabb pontszámhoz sorolandó.
Adózás elõtti eredmény vizsgálata
az igénylés benyújtását megelõzõ két
évben
Ha a támogatási kérelem benyújtási
évét megelõzõ 2 lezárt teljes gazdasági
év közül az egyikben az adózás elõtti
eredmény pozitív, akkor 2 pont, ha
mindkét évben pozitív, akkor 4 pont, ha
egyik évben sem, akkor 0 pont.
Ha a vállalkozás 1 fõre jutó
árbevételének az ELÁBÉ és a közvetített
szolgáltatások értékével csökkentett
része a támogatási kérelmet követõ
5. évre nézve:
A bázis évhez képest:
– több mint 5%-kal bõvül, akkor 1 pont,
– több mint 10%-kal bõvül, akkor
2 pont,
– több mint 15%-kal bõvül, akkor
3 pont,
– több mint 20%-kal bõvül, akkor
4 pont.

4 pont

4 pont

4 pont
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4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

6

Ha az árbevétel arányos adózás elõtti
eredmény (az adózás elõtti eredmény
és az árbevétel hányadosa) a
támogatási kérelmet követõ 5. évre
nézve a bázis évhez képest:
– több mint 30%-kal nõ, akkor 4 pont,
– 20,01%–30% között nõ, akkor 3 pont,
– 10,01%–20% között nõ, akkor 2 pont,
– 0%–10% között nõ, akkor 1 pont,
– amennyiben csökken, akkor 0 pont.
Összesen legfeljebb:

4 pont

16 pont

* Bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év.
** ELÁBÉ: eladott áruk beszerzési értéke.
IV. Összpontszámok
1
2
3
4
5
6
7

A

B

Értékelési táblázat

Maximális pontszám

Szakmai szempont (1. melléklet I. rész)
Horizontális szempont (1. melléklet II. rész)
Pénzügyi szempont (1. melléklet III. rész)
Összesen
Üzleti terv (2. melléklet)
A támogatási kérelemben elérhetõ maximum
pontszám

50 pont
64 pont
16 pont
130 pont
40 pont
170 pont

Amennyiben egy értékelési részen belül több szempont is értékelhetõ, akkor a legtöbb pontot elérõ szempontot kell
figyelembe venni.
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2. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez
Értékelési táblázat
Üzleti terv értékelése
A

1.

B
Üzleti terv fejezetei

2.
3.

I.
II.

4.
5.

III.
III.1

6.

III.2

7.
8.

III.3
III.4

9.
10.

IV.
IV.1

11.

IV.2

12.
13.

V.
V.1

14.

V.2

15.
16.
17.
18.

V.3
V.4
V.5
V.6

19.
20.

VI.
VI.1

21.

VI.2

C

D

E

Alkérdésre adható
pontszám

Fejezetre adható
pontszám

Pontozást érintõ dokumentumok

Vezetõi összefoglaló–
Vállalkozás bemutatása-

0
2

Piacelemzés és Értékesítés –
Termék
2
értékesíthetõség
Értékesítési
2
csatornák
SWOT analízis
2
Veszélyek és
2
gyengeségek
kezelése
Szervezet, emberi erõforrások
Szervezeti
2
felépítés
Vállalkozás
2
vezetõjének
bemutatása

8

Fejlesztések bemutatása
Fejlesztések
2
bemutatása
Fejlesztések
2
megvalósítása
Forrásösszetétel
2
Kockázatok
2
Várható hatások
2
Vállalkozás
2
tevékenységének
ellenõrzése
Pénzügyi fenntarthatóság
Fenntartási és
2
mûködési
költségek
Fejlesztés
2
finanszírozása

12

4

4

– a termékre vonatkozó, a
kérelem benyújtási idõszakot
megelõzõen kötött értékesítési
szerzõdést vagy szerzõdés
hiányában az értékesítésrõl,
szolgáltatásról szóló számla
másolat.
– A partnerektõl származó, a
termékeire vonatkozó
elõszerzõdés/szerzõdés/felvásárl
ási szándéknyilatkozat;

– Az ügyfél munkavállalójának
munkaszerzõdése, egyéni
vállalkozó esetén az egyéni
vállalkozói igazolvány másolata;
vállalkozás szempontjából
releváns végzettséget igazoló
dokumentum másolata;
amennyiben a vállalkozás
vezetõje nem rendelkezik a
vállalkozás szempontjából
megfelelõ végzettséggel, akkor
az alkalmazott végzettségét
igazoló dokumentum másolata;
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22.
23.

VII.
VII.1

24.

VII.2

25.

VIII.

26.
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Kommunikációs terv
Kommunikációs
1
eszközök
Kommunikációs
4
eszközök
alkalmazása
Társadalmi felelõsségvállalás

Összesen

5

5

40 pont

– helyi önkormányzattól
származó igazolás, vagy a
konkrét támogatást igazoló
dokumentum (számlák,
bankkivonat, banki kimutatás,
támogatott szervezet igazolása),
amely alátámasztja az ügyfél
jelenlegi társadalmi
szerepvállalását
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3. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez
Kiadásként elszámolható ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések, valamint
minõség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése
1. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések: telekhatáron belüli vagy a fejlesztéssel érintett telekkel
szervesen összefüggõ, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások:
1.1 ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése;
1.2 tûzi-víz hálózat, korszerû tûzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
1.3 földgázvezeték, távhõvezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
1.4 elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
1.5 esõ- és szennyvízelvezetés, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése;
1.6 egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
1.7 szelektív hulladékgyûjtõk és tárolók kiépítése;
1.8 a külsõ telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
1.9 út és parkoló, kerítés és kapu építés;
1.10 vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
1.11 fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések és kiépítésük (melegvíz,
fûtés és elektromos áram elõállítása és felhasználására céljából).
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

Minõség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ISO 9001 szabvány elõírása szerinti minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ISO 14001 követelményeknek megfelelõ környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 jármûipari beszállítói követelményeknek megfelelõ rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelõ minõségirányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
ISO 13485 szabvány elõírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minõségirányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és
tanúsítása;
ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése
és tanúsíttatása;
ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment
követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása;
COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
TAPA FSRHigh-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági elõírások teljesítésének
megfelelõ irányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása;
ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások
minõségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
BS 7799-2/ISO 17799 szabvány elõírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
EMAS minõségirányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása.
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4. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez
Kiadásként nem elszámolható eszközök
A

B

Vámtarifaszám

Megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9

73084010
84011000
84012000
84013000
84014000
84061000
84068110
84068190

10
11

84068211
84068219

12

84068290

13
14
15
16

84069010
84069090
84071000
84072110

17

84072191

18

84072199

19

84072920

20

84072980

21

84073100

22

84073210

23

84073290

24

84073310

25

84073390

26

84073410

27

84073430

28

84073491

29

84073499

30

84079010

31

84079050

Bányatám vasból vagy acélból
Atomreaktor
Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze
Nem sugárzó fûtõanyagelem /patron
Atomreaktor-alkatrész
Gõzturbina /víz- vagy más gõz üzemû/ hajózáshoz
Gõzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû
Más gõzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû (kiv. hajózásban és a villamos
energia termelésben használt)
Gõzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményû, villamos energia termeléshez
Gõzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményû, villamos energia
termeléshez
Más gõzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményû (kiv. hajózásban és a villamos energia
termelésben használt)
Sztátor-lapát, rotor és lapátja gõzturbinához
Más alkatrész gõzturbinához (kiv. sztátor-lapát, a rotor és lapátja)
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús repülõgépmotor
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül
felszerelhetõ, max 325 cm3
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül
felszerelhetõ, több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményû
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül
felszerelhetõ, több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményû
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthetõ,
legfeljebb 200 kW teljesítményû
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, beépíthetõ,
több mint 200 kW teljesítményû
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
legfeljebb 50 cm3
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 125 cm3
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
125 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari összeszerelésre
Más szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kiv. ipari összeszerelésre)
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor, több
mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre
Használt szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, több mint 1000 cm3
Új szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor, több
mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3
Új szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor, több
mint 1500 cm3
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús motor, (kiv. repülõgép-,
a hajó- és közúti jármûmotor), legfeljebb 250 cm3 ûrtartalmú
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. repülõgép-,
a hajó- és közúti jármûmotor), több mint 250 cm3 ûrtartalmú, ipari összeszerelésre

28282

MAGYAR KÖZLÖNY

32

84079080

33

84079090

34
35
36
37

84081011
84081019
84081022
84081024

38

84081026

39

84081028

40

84081031

41

84081039

42

84081041

43

84081049

44

84081051

45

84081059

46

84081061

47

84081069

48

84081071

49

84081079

50

84081081

51

84081089

52

84081091

53

84081099

54

84082031

55

84082035

56
57

84082037
84082051

58

84082055

59

84082057

60

84082099
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Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülõgép-, a
hajó- és közúti jármûmotor), nem ipari összeszerelésre, legfeljebb 10 kW
teljesítménnyel, több mint 250 cm3 ûrtartalmú
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv. a repülõgép-, a
hajó- és közúti jármûmotor), nem ipari összeszerelésre, több mint 10 kW
teljesítménnyel, több mint 250 cm3 ûrtartalmú
Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz
Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye max. 15 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kiv. tengerjáró-,
vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 15 kW,
de max. 50 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW de max. 50 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 50 kW,
de max. 100 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW de max. 100 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 100 kW,
de max. 200 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW de max. 200 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 200 kW,
de max. 300 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW de max. 300 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 300 kW,
de max. 500 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW de max. 500 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min. 500 kW,
de max. 1000 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW de max. 1000 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min.
1000 kW, de max. 5000 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW de max. 5000 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min.
5000 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kiv. tengerjáró-,
vontató-, hadihajóhoz)
Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel, kerekes
mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW
teljesítménnyel, kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény felett
Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel
(kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, ill. kerekes traktor)
Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW
teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, ill. kerekes traktor)
Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz (kiv. a kerekes traktor), több mint 100 kW,
de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel
Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett
(kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok ill. kerekes traktor)
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61

84089021

62

84089027

63

84089041

64

84089043

65

84089045

66

84089047

67

84089061

68

84089065

69

84089067

70

84089081

71

84089085

72

84089089

73
74
75
76
77
78
79
80

84091000
84099100
84099900
84101100
84101200
84101300
84109010
84109090

81
82
83
84
85
86
87
88

84111100
84111210
84111230
84111280
84112100
84112220
84112280
84118100

89

84118220

90

84118260

91

84118280

92
93
94
95

84119100
84119900
84121000
84131100

96

84798930

28283

Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kiv. tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)
Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és
közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri
hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW (kiv. vasúti
hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW (kiv. vasúti
hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW (kiv. vasúti
hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1000 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kiv. vasúti hajtómotor,
ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Alkatrész belsõégésû repülõmotorhoz, másutt nem említett
Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kiv. szikragyújtású dugattyús)
Más, pl. kompressziós gyújtású /dízel- vagy féldízel/ motor alkatrésze
Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel
Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW teljesítménnyel
Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett
Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból
Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kiv. öntöttvasból vagy -acélból
készültek)
Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerõvel
Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerõvel
Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerõvel
Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerõvel
Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel
Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW teljesítménnyel
Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel
Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros
gázturbina)
Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel
(kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW teljesítménnyel
(kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy
légcsavaros gázturbina)
Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához
Alkatrész gázturbinához (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
Nem turbórendszerû, sugárhajtású motor
Töltõállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenõanyagadagoló
szivattyú
Mozgatható hajtású bányatám
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5. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez
Szálláshelyfejlesztés, valamint turisztikai szolgáltatásfejlesztés követelményei
1. Falusi, egyéb, valamint gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshelyfejlesztésre vonatkozó közös
feltételrendszer
Több különbözõ ügyfél nem hozhat létre egy ingatlanon azonos típusú szálláshelyet.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy – a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában – a fejlesztéssel
érintett szálláshely helyrajzi számához tartozó telek alapterületének nagysága új falusi szálláshely, egyéb szálláshely és
telepített sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m2, új gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén
legalább 2000 m2 legyen.
Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt:
a 4. § (5) bekezdésben meghatározott falusi, egyéb, valamint gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely
fejlesztés esetén a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában nyilatkozni, hogy a vendégeknek az étkeztetés, a
szabadidõs sport vagy rekreációs szolgáltatás, a vezetett túrázási lehetõség vagy a természeti, gasztronómiai vagy
kulturális értékek megismertetése, bemutatása közül legalább kétféle szolgáltatást nyújt, amelybõl az egyik más
szolgáltatóval történõ megállapodás alapján is nyújtható. Amennyiben az ügyfél a kötelezõ szolgáltatások vállalásáról
nem nyilatkozik, a támogatási kérelem elutasításra kerül.
Errõl nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább a nyújtott szolgáltatás megnevezését, a vendég szolgáltatáson
való részvételének idõpontját és idõtartamát, valamint a szolgáltatást igénybevevõ vendég nevét és aláírását.
2. Falusi szálláshely és egyéb szálláshely kialakítására vonatkozó feltételrendszer
A 4. § (5) bekezdés a)–b) pontja szerinti falusi és egyéb szálláshely esetén a támogatás igénybevételének feltétele,
hogy
a) a fejlesztéssel – ideértve a bõvítést és a felújítást is – kialakított szálláshely
aa) megfeleljen az alábbi táblázatokban meghatározott alapkövetelményeknek,
ab) legalább hat, legfeljebb tizenhat férõhellyel rendelkezzen,
ac) a saját használatú helyiségektõl és lakrésztõl elkülönüljön,
ad) összkomfortos legyen,
ae) területén ne mûködjön más típusú szálláshely kivéve a sátorozóhelyet, és
b) az ügyfél a falusi szálláshelyre vonatkozóan – új szálláshely létesítése esetén – a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
alapján jogerõs üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet az utolsó kifizetési kérelemhez kötelezõ
mellékelni.
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I. Az alaprajzi kialakítás minimális alapkövetelményei
A szálláshely nem állhat kizárólag egyágyas vendégszobákból.
A
Helyiségek

B

C

Követelmények

Ellenõrzés alapjául szolgáló
dokumentum

1

Vendégszoba

a) Vendégszobák száma legfeljebb 8
b) Vendégszobák összes férõhely száma legalább 6 fõ
legfeljebb 16 fõ
c) Kizárólag a vendégszoba rendeltetésû és elnevezésû
helyiség vehetõ figyelembe a férõhelyszám
megállapításához
a) A vendégszobák számával megegyezõ számú fürdõszoba
b) A vendégszobából nyílik
c) A fürdõszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is

2

Fürdõszoba

3

WC

a) A vendégszobák számával megegyezõ számú WC
b) A vendégszobából nyílik
c) A fürdõszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is

4

Konyha

5

Étkezõ

a) Kizárólag a konyha rendeltetésû és elnevezésû helyiség
fogadható el
b) A vendégszobákkal egy épületben kell elhelyezni
c) A vendégek saját használatára kialakítottnak kell lennie
d) A konyha és az étkezõ kialakítható egy helyiségben is
e) Vendégszobán belüli konyha kialakítása nem fogadható el
a) Kizárólag az étkezõ rendeltetésû és elnevezésû helyiség
fogadható el
b) A konyhával közvetlen kapcsolattal kell rendelkeznie
c) A vendégszobákkal egy épületben kell elhelyezni
d) A vendégek saját használatára kialakítottnak kell lennie
e) A konyha és az étkezõ kialakítható egy helyiségben is

E rendelet 8.§
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
E rendelet 8.§
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
E rendelet 8.§
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
E rendelet 8.§
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
E rendelet 8.§
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció

II. Apartmanos kialakítás feltételei
A szálláshely nem állhat kizárólag egy apartmanból.
Egy apartman nem állhat kizárólag egyágyas vendégszobákból.
Egy apartman két vendégszobának számít.
Egy apartman a következõ lent részletezetteknek megfelelõ helyiségekbõl állhat: 2 db vendégszoba, legalább 1 db
fürdõszoba, legalább 1 db WC, legalább 1 db konyha, legalább 1 db étkezõ
Apartmanos kialakítás esetén is a vendégszobák száma legfeljebb 8, a vendégszobák összes férõhely száma legfeljebb
16 fõ.
A szálláshely kialakítható vendégszobák és apartman(ok) kombinációjával is, ez esetben is a vendégszobák száma
legfeljebb 8, a vendégszobák összes férõhely száma legfeljebb 16 fõ.
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A szálláshelyen belül egy apartman kialakításának feltételei
A

B

C

Helyiségek

Követelmények

Ellenõrzés alapjául szolgáló
dokumentum

1

Vendégszoba

a) Vendégszobák száma 2
b) Kizárólag a vendégszoba rendeltetésû és elnevezésû
helyiség vehetõ figyelembe a férõhelyszám
megállapításához

2

Fürdõszoba

a) Egy apartmanon belül legalább egy vagy az apartmanban
lévõ vendégszobák számával megegyezõ számú fürdõszoba
b) A fürdõszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is

3

WC

a) Egy apartmanon belül legalább egy vagy az apartmanban
lévõ vendégszobák számával megegyezõ számú WC
b) A fürdõszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is

4

Konyha

5

Étkezõ

a) Egy apartmanban egy konyha helyiség kialakítása
szükséges
b) Egy apartmanon belül a konyha és az étkezõ kialakítható
egy helyiségben is
c) Vendégszobán belüli konyha kialakítása nem fogadható el
a) Egy apartmanban egy étkezõ helyiség kialakítása
szükséges
b) Egy apartmanon belül a konyha és az étkezõ kialakítható
egy helyiségben is
c) Vendégszobán belüli étkezõ kialakítása nem fogadható el

E rendelet 8.§
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
E rendelet 8.§
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
E rendelet 8.§
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
E rendelet 8.§
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció
E rendelet 8.§
(2) bekezdés b) pont
bb) alpontjában
meghatározott építési
tervdokumentáció

III. A felszereltség alapkövetelményei
A

B

Szempontok

Követelmények

1
2

Vízellátás
Fûtésmód

3

Szennyvízelvezetés

4
5
6
7
8
9

Fûtés hõfoka
Parkolási lehetõség
Étkezési szolgáltatás
Hulladékgyûjtés, elszállítás
Pihenõkert
Vendégszobák követelményei

10

Konyha, konyha-étkezõ
berendezése, felszerelése

11

Fürdõszoba berendezése,
felszereltsége

12

WC felszerelése

Ivóvíz minõségû hideg-meleg víz
Központi vagy egyedi (villannyal, gázzal, olajjal, kandallóval,
kemencével, megújuló energiával)
Szennyvízcsatorna, ami lehet közcsatorna vagy ennek hiányában
zárt szennyvíz tároló
Szoba: 20 °C, fürdõszoba, mosdó 22 °C
Udvari parkoló
Önellátás vagy kérhetõ
Van
Kerti bútorral (maximum a férõhelyszámnak megfelelõ számú)
Éjjeliszekrény, olvasólámpa, szék vagy fotel (a fekvõhely számának
megfelelõ számú), akasztós, polcos ruhásszekrény ruhaakasztókkal,
asztal (vendégszobánként),Tükör, dugaszolóaljzat, függöny,
sötétítõ, zsalu vagy roló, pohár, szõnyeg, vasalási kellékek
Berendezés (konyhánként): konyhaszekrény, mosogató, tûzhely,
hûtõgép, asztal, székek,
Felszerelés: Étkezõedények,evõeszközök (maximum a
férõhelyszámnak megfelelõ számú), hibátlan fõzõedények és
fõzõeszközök, mikrohullámú sütõ, vízforraló, kenyérpirító,
mosogatókefe /szivacs, törlõruhák, kéztörlõ, fedeles, mûanyag
zsákkal bélelt szemetes, seprû és szemétlapát, felmosó vödör és ruha
Fürdõkád vagy zuhanyfülke, mosdókagyló, törölközõtartó,
ruhaszárító, fedeles eü.-i szemetes, hajszárító, piperepolc, kádelõ,
dugaszolóaljzat
Angol WC, WC-papírtartó, WC-kefe, fedeles eü. vödör

MAGYAR KÖZLÖNY

•

28287

2012. évi 171. szám

IV. Vendégszobák minimális hasznos alapterülete
A

1
2
3
4
5

Egyágyas vendégszoba
Kétágyas vendégszoba
Háromágyas vendégszoba
Négyágyas vendégszoba
Legmagasabb ágyszám szobánként

B

8 m2
12 m2
16 m2
20 m2
4

3. Gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely kialakítására vonatkozó feltételrendszer
A 4. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely fejlesztés
esetén a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletnek megfelelõen legalább harminc férõhelyes
a) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor,
b) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor, vagy
c) „A” kategóriájú turistaház
Gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely fejlesztés esetében az ügyfélnek rendelkeznie kell a
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14/C alapján minõsítéssel és a jegyzõ által kiadott hatósági igazolvánnyal, amelyet az
utolsó kifizetési kérelemhez kötelezõ mellékelni.
Az ügyfél vállalja a támogatási kérelmének benyújtásakor, hogy 4. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott
gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshelyfejlesztést és üzemeltetést a 4. § (6) bekezdésben
meghatározott valamely szolgáltatással együtt valósítja meg. Mivel a 4. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott
szálláshely üzemeltetésbõl befolyó nyereséget csak a szálláshely üzemeltetésére lehet fordítani, így a
jövedelemtermelõ tevékenységet a hozzákapcsolt turisztikai szolgáltatás biztosítja. Amennyiben az ügyfél 18 év alatti
személyeknek biztosít szálláshelyet, úgy borturizmus szolgáltatást nem nyújthat.
4. Turisztikai szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó feltételrendszer
Az ügyfél köteles tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben vagy olyan szervezetben, amely szorosan
kapcsolódik a tervezett fejlesztendõ tevékenységekhez és csatlakozni annak minõsítési vagy promóciós rendszeréhez
(területi, regionális, országos egyesülethez, szövetséghez, turisztikai termék, vagy nemzetközi, vagy nemzeti védjegy
vagy minõsítési rendszerhez); amely szervezeti tagság igazolását az utolsó kifizetési kérelemhez kötelezõ mellékelni
A) 4. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott agroturisztikai szolgáltató tevékenység fejlesztés esetén ezen
szolgáltatás részét képzõ tevékenységek valamelyikét végezni.
B) 4. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott lovas turisztikai szolgáltatás fejlesztés esetén legalább a Magyar Lovas
Turisztikai Szövetség szerinti három patkós minõsítésû lovas szolgáltatást végezni; amelyet az utolsó kifizetési
kérelemhez kötelezõ mellékelni.
C) 4. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott vadászturizmus fejlesztés esetében vadászati jogosultsággal
rendelkezni; amelyet a vadászatra jogosult ügyfél a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága által
kiadott, az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt fennálló jogosultságáról szóló határozat
másolatával igazol a támogatási kérelem benyújtásakor.
D) 4. § (6) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott horgászturizmus és vízi turizmus fejlesztések esetében nem
minõsül a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bérbeadásnak, ha a fejlesztés tárgyát képezõ eszköz turisztikai
szolgáltatás keretében alkalomszerûen bérelhetõ.
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6. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez
5000 fõ lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fõ/km2-nél alacsonyabb népsûrûséggel rendelkezõ
települések (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkezõ települések,
valamint a kistérségi központok kivételével)
Abaliget
Abasár
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Abda
Abod
Ábrahámhegy
Acsa
Acsád
Acsalag
Ácsteszér
Adács
Ádánd
Adásztevel
Adorjánháza
Adorjás
Ág
Ágasegyháza
Ágfalva
Aggtelek
Agyagosszergény
Ajak
Aka
Akasztó
Alacska
Alap
Alattyán
Alcsútdoboz
Aldebrő
Algyő
Alibánfa
Almamellék
Almásfüzitő
Almásháza
Almáskamarás
Almáskeresztúr
Álmosd
Alsóberecki
Alsóbogát
Alsódobsza
Alsógagy
Alsómocsolád
Alsónána
Alsónemesapáti
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsóregmec
Alsószenterzsébet
Alsószentiván
Alsószentmárton
Alsószölnök
Alsószuha
Alsótelekes
Alsótold
Alsóújlak
Alsóvadász
Ambrózfalva
Anarcs
Andocs
Andornaktálya

Andrásfa
Annavölgy
Apácatorna
Apagy
Apaj
Aparhant
Apátfalva
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apc
Áporka
Apostag
Aranyosapáti
Aranyosgadány
Arka
Arló
Arnót
Ároktő
Árpádhalom
Árpás
Ártánd
Ásotthalom
Ásványráró
Aszaló
Ászár
Aszófő
Áta
Átány
Atkár
Attala
Babarc
Babarcszőlős
Babócsa
Bábonymegyer
Babosdöbréte
Babót
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Badacsonytördemic
Bag
Bagamér
Baglad
Bagod
Bágyogszovát
Baj
Bajánsenye
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakóca
Bakonszeg
Bakonya
Bakonybánk
Bakonybél
Bakonycsernye
Bakonygyirót
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonypéterd
Bakonypölöske

Bakonyság
Bakonysárkány
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely
Bakonyszücs
Bakonytamási
Baks
Baksa
Baktakék
Baktüttös
Balajt
Balástya
Balaton
Balatonakali
Balatonberény
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonfőkajár
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Ballószög
Balogunyom
Balotaszállás
Balsa
Bálványos
Bana
Bánd
Bánfa
Bánhorváti
Bánk
Bánokszentgyörgy
Bánréve
Bár
Barabás
Baracs
Baracska
Báránd
Baranyahídvég
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Barbacs
Bárdudvarnok
Barlahida
Bárna
Barnag
Bársonyos
Basal

Baskó
Báta
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátor
Bátorliget
Bátya
Batyk
Bázakerettye
Bazsi
Béb
Becsehely
Becske
Becskeháza
Becsvölgye
Bedegkér
Bedő
Bejcgyertyános
Békás
Bekecs
Békéssámson
Békésszentandrás
Bekölce
Bélavár
Belecska
Beleg
Belezna
Bélmegyer
Beloiannisz
Belsősárd
Belvárdgyula
Benk
Bénye
Bér
Bérbaltavár
Bercel
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Berekfürdő
Beremend
Berente
Beret
Berkenye
Berkesd
Berkesz
Bernecebaráti
Berzék
Berzence
Besence
Besenyőd
Besenyőtelek
Besenyszög
Besnyő
Beszterec
Bezedek
Bezenye
Bezeréd
Bezi
Bicsérd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikács
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Bikal
Biri
Birján
Bisse
Boba
Bocfölde
Boconád
Bócsa
Bocska
Bocskaikert
Boda
Bodmér
Bodolyabér
Bodonhely
Bodony
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bojt
Bókaháza
Bokod
Bokor
Boldog
Boldogasszonyfa
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Boldva
Bolhás
Bolhó
Boncodfölde
Bonyhádvarasd
Bonnya
Bordány
Borgáta
Borjád
Borota
Borsfa
Borsodbóta
Borsodgeszt
Borsodivánka
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Borsosberény
Borszörcsök
Borzavár
Bosta
Botpalád
Botykapeterd
Bozzai
Bozsok
Bózsva
Bő

Bőcs
Böde
Bödeháza
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Bököny
Bölcske
Bőny
Börcs
Börzönce
Bősárkány
Bőszénfa
Bucsa
Bucsu
Búcsúszentlászló
Bucsuta
Bugac
Bugacpusztaháza
Bugyi
Buj
Buják
Buzsák
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentkereszt
Bükkszentmárton
Bükkzsérc
Bürüs
Büssü
Büttös
Cák
Cakóháza
Cece
Cégénydányád
Ceglédbercel
Cered
Chernelházadamonya
Cibakháza
Cikó
Cirák
Cún
Csabacsűd
Csabaszabadi
Csabdi
Csabrendek
Csáfordjánosfa
Csaholc
Csajág
Csákány
Csákánydoroszló
Csákberény
Csákvár
Csanádalberti
Csanádapáca
Csánig
Csány
Csányoszró
Csanytelek
Csapi

Csapod
Csárdaszállás
Csarnóta
Csaroda
Császár
Császártöltés
Császló
Csátalja
Csatár
Csataszög
Csatka
Csávoly
Csebény
Csécse
Csegöld
Csehbánya
Csehi
Csehimindszent
Csém
Csemő
Csempeszkopács
Csengele
Csengersima
Csengerújfalu
Csengőd
Csénye
Csenyéte
Csép
Csépa
Csér
Cserdi
Cserénfa
Cserépfalu
Cserépváralja
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Cserkeszőlő
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csertalakos
Csertő
Csesznek
Csesztreg
Csesztve
Csetény
Csévharaszt
Csibrák
Csikéria
Csikóstőttős
Csikvánd
Csincse
Csipkerek
Csitár
Csobád
Csobaj
Csókakő
Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csolnok
Csólyospálos
Csoma
Csombárd

Csonkahegyhát
Csonkamindszent
Csopak
Csór
Csót
Csöde
Csögle
Csökmő
Csököly
Csömend
Csömödér
Csönge
Csörnyeföld
Csörötnek
Csősz
Csővár
Csurgónagymarton
Dabronc
Dabrony
Dad
Dág
Dáka
Dalmand
Damak
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Darány
Darnó
Darnózseli
Daruszentmiklós
Darvas
Dávod
Debercsény
Debréte
Decs
Dédestapolcsány
Dég
Dejtár
Demjén
Dencsháza
Dénesfa
Derekegyház
Deszk
Detek
Detk
Dinnyeberki
Diósberény
Diósjenő
Dióskál
Diósviszló
Doba
Doboz
Dobri
Dobronhegy
Dóc
Domaháza
Domaszék
Dombegyház
Dombiratos
Domony
Domoszló
Dormánd
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Dorogháza
Dozmat
Döbörhegy
Döbröce
Döbrököz
Döbrönte
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dörgicse
Döröske
Dötk
Dövény
Drágszél
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Drávatamási
Drégelypalánk
Dubicsány
Dudar
Duka
Dunaalmás
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszekcső
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dusnok
Dúzs
Ebergőc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecsegfalva
Ecseny
Edde
Edve
Egerág
Egeralja
Egeraracsa
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerlövő

Egerszalók
Egerszólát
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyed
Egyek
Egyházasdengeleg
Egyházasfalu
Egyházasgerge
Egyházasharaszti
Egyházashetye
Egyházashollós
Egyházaskesző
Egyházaskozár
Egyházasrádóc
Ellend
Előszállás
Encsencs
Endrefalva
Endrőc
Enese
Eperjes
Eperjeske
Eplény
Epöl
Erdőbénye
Erdőhorváti
Erdőkövesd
Erdőkürt
Erdősmárok
Erdősmecske
Erdőtarcsa
Erdőtelek
Erk
Érpatak
Érsekcsanád
Érsekhalma
Érsekvadkert
Értény
Erzsébet
Esztár
Eszteregnye
Esztergályhorváti
Ete
Etes
Etyek
Fábiánháza
Fábiánsebestyén
Fácánkert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fancsal
Farád
Farkasgyepű
Farkaslyuk
Farmos
Fazekasboda
Fedémes
Fegyvernek
Fehértó
Fehérvárcsurgó
Feked

Feketeerdő
Felcsút
Feldebrő
Felgyő
Felpéc
Felsőberecki
Felsőcsatár
Felsődobsza
Felsőegerszeg
Felsőgagy
Felsőjánosfa
Felsőkelecsény
Felsőlajos
Felsőmarác
Felsőmocsolád
Felsőnána
Felsőnyárád
Felsőnyék
Felsőörs
Felsőpáhok
Felsőpetény
Felsőrajk
Felsőregmec
Felsőszenterzsébet
Felsőszentiván
Felsőszentmárton
Felsőszölnök
Felsőtárkány
Felsőtelekes
Felsőtold
Felsővadász
Fényeslitke
Fenyőfő
Ferencszállás
Fertőboz
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszéplak
Fiad
Filkeháza
Fityeház
Foktő
Folyás
Fonó
Fony
Forráskút
Forró
Földeák
Földes
Főnyed
Fulókércs
Furta
Füle
Fülesd
Fülöp
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Fülpösdaróc
Fürged
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
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Füzérradvány
Fűzvölgy
Gáborján
Gáborjánháza
Gacsály
Gadács
Gadány
Gadna
Gádoros
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Galambok
Galgaguta
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Gálosfa
Galvács
Gamás
Ganna
Gánt
Gara
Garáb
Garabonc
Garadna
Garbolc
Garé
Gasztony
Gátér
Gávavencsellő
Géberjén
Gecse
Géderlak
Gégény
Gelej
Gelénes
Gellénháza
Gelse
Gelsesziget
Gemzse
Gencsapáti
Gérce
Gerde
Gerendás
Gerényes
Geresdlak
Gerjen
Gersekarát
Geszt
Gesztely
Geszteréd
Gétye
Gibárt
Gic
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Golop
Gomba
Gombosszeg
Gór
Gordisa
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Gosztola
Gödre
Gölle
Gömörszőlős
Göncruszka
Gönyű
Görbeháza
Görcsöny
Görcsönydoboka
Görgeteg
Gősfa
Grábóc
Gulács
Gutorfölde
Gyalóka
Gyanógeregye
Gyarmat
Gyékényes
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyermely
Gyód
Gyóró
Gyömöre
Gyöngyfa
Gyöngyösfalu
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Győrasszonyfa
Györe
Györgytarló
Györköny
Győrladamér
Győröcske
Győrság
Győrsövényház
Győrszemere
Győrtelek
Győrújfalu
Győrvár
Győrzámoly
Gyugy
Gyulaháza
Gyulaj
Gyulakeszi
Gyúró
Gyügye
Gyüre
Gyűrűs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúbagos
Hajdúszovát
Hajmás
Hajmáskér
Halastó
Halászi
Halimba
Halmaj

Halmajugra
Halogy
Hangács
Hangony
Hantos
Harasztifalu
Harc
Harka
Harkakötöny
Háromfa
Háromhuta
Harsány
Hárskút
Harta
Hásságy
Hédervár
Hedrehely
Hegyesd
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátmaróc
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Hegykő
Hegymagas
Hegymeg
Hegyszentmárton
Héhalom
Hejce
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Helesfa
Helvécia
Hencida
Hencse
Hercegkút
Hercegszántó
Heréd
Héreg
Herencsény
Heresznye
Hermánszeg
Hernád
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkak
Hernádkércs
Hernádnémeti
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hernyék
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetvehely
Hetyefő

Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hévízgyörk
Hidas
Hidasnémeti
Hidegkút
Hidegség
Hidvégardó
Himesháza
Himod
Hirics
Hobol
Hodász
Hollád
Hollóháza
Hollókő
Homokbödöge
Homokkomárom
Homokmégy
Homokszentgyörgy
Homorúd
Homrogd
Hont
Horpács
Hort
Hortobágy
Horváthertelend
Horvátlövő
Horvátzsidány
Hosszúhetény
Hosszúpályi
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosszúvölgy
Hosztót
Hottó
Hőgyész
Hövej
Hugyag
Hunya
Hunyadfalva
Husztót
Ibafa
Iborfia
Igar
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ikervár
Iklad
Iklanberény
Iklódbördőce
Ikrény
Iliny
Ilk
Illocska
Imola
Imrehegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacsfa
Ipolydamásd
Ipolyszög

Ipolytarnóc
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Iregszemcse
Irota
Ispánk
Istenmezeje
Istvándi
Iszkaszentgyörgy
Iszkáz
Isztimér
Ivád
Iván
Ivánbattyán
Ivánc
Iváncsa
Ivándárda
Izmény
Izsófalva
Jágónak
Ják
Jakabszállás
Jákfa
Jákfalva
Jákó
Jánd
Jánkmajtis
Jánosháza
Jánoshida
Járdánháza
Jármi
Jásd
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkarajenő
Jászladány
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jéke
Jenő
Jobaháza
Jobbágyi
Jósvafő
Juta
Kacorlak
Kács
Kacsóta
Kajárpéc
Kajászó
Kajdacs
Kakasd
Kákics
Kakucs
Kál
Kalaznó
Káld
Kálló
Kallósd
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Kállósemjén
Kálmáncsa
Kálmánháza
Kálócfa
Káloz
Kám
Kamond
Kamut
Kánó
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kányavár
Kapolcs
Kápolna
Kápolnásnyék
Kapoly
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kapospula
Kaposújlak
Kaposszekcső
Kaposszerdahely
Káptalanfa
Káptalantóti
Kára
Karácsond
Karád
Karakó
Karakószörcsök
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kárász
Karcsa
Kardos
Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kaskantyú
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Katádfa
Katafa
Kátoly
Katymár
Káva
Kávás
Kazár
Kázsmárk
Kazsok
Kecskéd
Kehidakustány
Kék
Kékcse
Kéked

Kékesd
Kékkút
Kelebia
Keléd
Kelemér
Kéleshalom
Kelevíz
Kemence
Kemendollár
Kemeneshőgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kémes
Kemestaródfa
Kemse
Kenéz
Kenézlő
Kengyel
Kenyeri
Kercaszomor
Kercseliget
Kerecsend
Kerecseny
Kerekharaszt
Kereki
Kerékteleki
Keresztéte
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkáskápolna
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kérsemjén
Kerta
Kertészsziget
Keszeg
Kesznyéten
Keszőhidegkút
Kesztölc
Keszü
Kétbodony
Kétegyháza
Kéthely
Kétpó
Kétsoprony
Kétújfalu
Kétvölgy
Kéty
Kevermes
Kilimán
Kimle
Kincsesbánya
Királd
Királyegyháza
Királyhegyes
Királyszentistván
Kisapáti

Kisapostag
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbabot
Kisbágyon
Kisbajcs
Kisbajom
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbodak
Kisbucsa
Kisbudmér
Kiscsécs
Kiscsehi
Kiscsősz
Kisdér
Kisdobsza
Kisdombegyház
Kisdorog
Kisecset
Kisfalud
Kisfüzes
Kisgörbő
Kisgyalán
Kisgyőr
Kishajmás
Kisharsány
Kishartyán
Kisherend
Kishódos
Kishuta
Kisigmánd
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kiskinizs
Kiskorpád
Kiskunlacháza
Kiskutas
Kisláng
Kisléta
Kislippó
Kislőd
Kismányok
Kismarja
Kismaros
Kisnamény
Kisnána
Kisnémedi
Kisnyárád
Kispalád
Kispáli
Kispirit
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissikátor
Kissomlyó
Kistamási
Kistapolca
Kistokaj
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Kistolmács
Kistormás
Kistótfalu
Kisunyom
Kisvarsány
Kisvásárhely
Kisvaszar
Kisvejke
Kiszombor
Kiszsidány
Kisszállás
Kisszékely
Kisszekeres
Kisszentmárton
Kissziget
Kisszőlős
Klárafalva
Kocs
Kocsér
Kocsola
Kocsord
Kóka
Kokad
Kolontár
Komjáti
Komlódtótfalu
Komlósd
Komlóska
Komoró
Kompolt
Kondó
Kondorfa
Kondoros
Kóny
Konyár
Kópháza
Koppányszántó
Korlát
Koroncó
Kórós
Kosd
Kóspallag
Kótaj
Kovácshida
Kovácsszénája
Kovácsvágás
Kozárd
Kozmadombja
Köblény
Köcsk
Kökény
Kőkút
Kölcse
Kölesd
Kölked
Kömlő
Kömlőd
Kömörő
Kömpöc
Környe
Köröm
Kőröshegy
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
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Kőröstetétlen
Körösújfalu
Körösszakál
Körösszegapáti
Kőszárhegy
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Kötcse
Kötegyán
Kőtelek
Kővágóörs
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Kövegy
Köveskál
Krasznokvajda
Kulcs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaja
Kunbaracs
Kuncsorba
Kunfehértó
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszállás
Kunsziget
Kup
Kupa
Kurd
Kurityán
Kustánszeg
Kutas
Kutasó
Kübekháza
Külsősárd
Külsővat
Küngös
Lábod
Lácacséke
Lad
Ladánybene
Ládbesenyő
Lajoskomárom
Lak
Lakhegy
Lakitelek
Lakócsa
Lánycsók
Lápafő
Lapáncsa
Laskod
Lasztonya
Látrány
Lázi
Leányvár
Lébény
Legénd
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Lendvadedes
Lendvajakabfa

Lengyel
Lepsény
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Lickóvadamos
Liget
Ligetfalva
Lipót
Lippó
Liptód
Lispeszentadorján
Liszó
Litér
Litka
Litke
Lócs
Lókút
Lónya
Lórév
Lothárd
Lovas
Lovasberény
Lovászhetény
Lovászi
Lovászpatona
Lőkösháza
Lövő
Lövőpetri
Lucfalva
Ludányhalászi
Ludas
Lukácsháza
Lulla
Lúzsok
Mád
Madaras
Madocsa
Maglóca
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyaratád
Magyarbánhegyes
Magyarbóly
Magyarcsanád
Magyardombegyház
Magyaregregy
Magyaregres
Magyarföld
Magyargéc
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarhomorog
Magyarkeresztúr
Magyarkeszi
Magyarlak
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarnádalja

Magyarnándor
Magyarpolány
Magyarsarlós
Magyarszecsőd
Magyarszék
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Magyarszombatfa
Magyartelek
Majs
Makád
Makkoshotyka
Maklár
Malomsok
Mályi
Mályinka
Mánd
Mánfa
Mány
Maráza
Marcalgergelyi
Marcaltő
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd
Márianosztra
Markaz
Márkháza
Márkó
Markóc
Markotabödöge
Maróc
Marócsa
Márok
Márokföld
Márokpapi
Maroslele
Mártély
Martonfa
Martonyi
Mátételke
Mátraballa
Mátraderecske
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszentimre
Mátraszőlős
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátyásdomb
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mecsér
Medgyesbodzás
Medina
Megyaszó
Megyehíd
Megyer
Meggyeskovácsi

Méhkerék
Méhtelek
Mekényes
Mencshely
Mende
Méra
Merenye
Mérges
Mérk
Mernye
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mesterszállás
Meszes
Meszlen
Mesztegnyő
Mezőcsokonya
Meződ
Mezőfalva
Mezőgyán
Mezőhék
Mezőkomárom
Mezőladány
Mezőlak
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Mezőörs
Mezőpeterd
Mezősas
Mezőszemere
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Mezőtárkány
Mezőzombor
Miháld
Mihályfa
Mihálygerge
Mihályháza
Mihályi
Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikepércs
Miklósi
Mikófalva
Mikóháza
Mikosszéplak
Milejszeg
Milota
Mindszentgodisa
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Miszla
Mocsa
Mogyorósbánya
Mogyoróska
Moha
Mohora
Molnári
Molnaszecsőd
Molvány
Monaj
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Monok
Monorierdő
Mónosbél
Monostorapáti
Monostorpályi
Monoszló
Monyoród
Mórágy
Móricgát
Mórichida
Mosdós
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
Mozsgó
Mőcsény
Mucsfa
Mucsi
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Murga
Murony
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádasdladány
Nágocs
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagyar
Nagybajcs
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagybarca
Nagybárkány
Nagyberény
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagybudmér
Nagycenk
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagycserkesz
Nagydém
Nagydobos
Nagydobsza
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
Nagyfüged
Nagygeresd
Nagygörbő
Nagygyimót
Nagyhajmás
Nagyharsány
Nagyhegyes
Nagyhódos
Nagyhuta
Nagyigmánd

Nagyiván
Nagykamarás
Nagykapornak
Nagykarácsony
Nagykereki
Nagykeresztúr
Nagykinizs
Nagykónyi
Nagykorpád
Nagykozár
Nagykökényes
Nagykölked
Nagykörű
Nagykutas
Nagylak
Nagylengyel
Nagylóc
Nagylók
Nagylózs
Nagymágocs
Nagymizdó
Nagynyárád
Nagyoroszi
Nagypáli
Nagypall
Nagypeterd
Nagypirit
Nagyrábé
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagyszakácsi
Nagyszékely
Nagyszekeres
Nagyszénás
Nagyszentjános
Nagyszokoly
Nagytálya
Nagytevel
Nagytilaj
Nagytótfalu
Nagytőke
Nagyút
Nagyvarsány
Nagyváty
Nagyvázsony
Nagyvejke
Nagyveleg
Nagyvenyim
Nagyvisnyó
Nak
Napkor
Nárai
Narda
Naszály
Négyes
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesbikk

Nemesborzova
Nemesbőd
Nemesbük
Nemescsó
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshany
Nemeshetés
Nemeske
Nemeskér
Nemeskeresztúr
Nemeskisfalud
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesmedves
Nemesnádudvar
Nemesnép
Nemespátró
Nemesrádó
Nemesrempehollós
Nemessándorháza
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Németbánya
Németfalu
Németkér
Nemti
Neszmély
Nézsa
Nick
Nikla
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Nóráp
Noszlop
Noszvaj
Nova
Novaj
Novajidrány
Nőtincs
Nyalka
Nyárád
Nyáregyháza
Nyárlőrinc
Nyársapát
Nyésta
Nyim
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyirád
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
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Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíri
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Nyomár
Nyőgér
Nyugotszenterzsébet
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Ócsárd
Ófalu
Ófehértó
Óföldeák
Óhíd
Okány
Okorág
Okorvölgy
Olasz
Olaszfa
Olaszfalu
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ólmod
Oltárc
Onga
Ónod
Ópályi
Ópusztaszer
Orbányosfa
Orci
Ordacsehi
Ordas
Orfalu
Orfű
Orgovány
Ormándlak
Ormosbánya
Oroszi
Oroszló
Orosztony
Ortaháza
Osli
Ostffyasszonyfa
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Ostoros
Oszkó
Oszlár
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ozora
Öcs
Őcsény
Öcsöd
Ököritófülpös
Ölbő
Ömböly
Őr
Öregcsertő
Öreglak
Őrhalom
Őrimagyarósd
Örményes
Örménykút
Őrtilos
Örvényes
Ősagárd
Ősi
Öskü
Öttevény
Öttömös
Ötvöskónyi
Pácin
Pácsony
Padár
Páhi
Páka
Pakod
Pákozd
Palé
Pálfa
Pálfiszeg
Páli
Palkonya
Pálmajor
Pálmonostora
Pálosvörösmart
Palotabozsok
Palotás
Paloznak
Pamlény
Pamuk
Pánd
Pankasz
Pányok
Panyola
Pap
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Papkeszi
Pápoc
Papos
Páprád
Parád
Parádsasvár
Parasznya

Pári
Paszab
Pásztori
Pat
Patak
Patalom
Patapoklosi
Patca
Pátka
Patosfa
Pátroha
Patvarc
Pátyod
Pázmánd
Pázmándfalu
Pecöl
Pécsbagota
Pécsdevecser
Pécsely
Pécsudvard
Pellérd
Pély
Penc
Penészlek
Pénzesgyőr
Penyige
Pér
Pere
Perecse
Pereked
Perenye
Peresznye
Pereszteg
Perkáta
Perkupa
Perőcsény
Peterd
Péterhida
Péteri
Pétfürdő
Pethőhenye
Petneháza
Petőfibánya
Petőfiszállás
Petőháza
Petőmihályfa
Petrikeresztúr
Petrivente
Pettend
Piliny
Piliscsév
Pilismarót
Pincehely
Pinkamindszent
Pinnye
Piricse
Pirtó
Piskó
Pitvaros
Pócsa
Pocsaj
Pócspetri
Pogány
Pogányszentpéter

Pókaszepetk
Polány
Porcsalma
Pornóapáti
Poroszló
Porpác
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pórszombat
Porva
Pósfa
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefő
Pörböly
Pördefölde
Pötréte
Prügy
Pula
Pusztaapáti
Pusztaberki
Pusztacsalád
Pusztacsó
Pusztadobos
Pusztaederics
Pusztafalu
Pusztaföldvár
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamagyaród
Pusztamérges
Pusztamiske
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaradvány
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztaszer
Pusztavacs
Pusztavám
Püski
Püspökhatvan
Püspökmolnári
Püspökszilágy
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rábakecöl
Rábapatona
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábatöttös
Rábcakapi
Ráckeresztúr
Rád
Rádfalva

Rádóckölked
Radostyán
Ragály
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rákóczibánya
Rákócziújfalu
Ráksi
Ramocsa
Ramocsaháza
Rápolt
Raposka
Rásonysápberencs
Rátka
Rátót
Ravazd
Recsk
Réde
Rédics
Regéc
Regenye
Regöly
Rém
Répáshuta
Répceszemere
Répceszentgyörgy
Répcevis
Resznek
Rétalap
Rétközberencs
Révfülöp
Révleányvár
Rezi
Ricse
Rigács
Rigyác
Rimóc
Rinyabesenyő
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Románd
Romhány
Romonya
Rózsafa
Rozsály
Rózsaszentmárton
Röjtökmuzsaj
Rönök
Röszke
Rudolftelep
Rum
Ruzsa
Ságújfalu
Ságvár
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóhídvég
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
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Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajónémeti
Sajóörös
Sajópálfala
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószöged
Sajóvámos
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salköveskút
Salomvár
Sály
Sámod
Sámsonháza
Sand
Sántos
Sáp
Sáránd
Sárazsadány
Sáregres
Sárfimizdó
Sárhida
Sárisáp
Sarkadkeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sármellék
Sárok
Sárosd
Sárpilis
Sárrétudvari
Sarród
Sárszentágota
Sárszentlőrinc
Sárszentmihály
Sarud
Sáska
Sáta
Sátorhely
Sávoly
Sé
Segesd
Selyeb
Semjén
Semjénháza
Sénye
Sényő
Seregélyes
Serényfalva
Sérsekszőlős
Sikátor
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sima
Simaság
Simonfa
Sióagárd

Siójut
Sirok
Sitke
Sobor
Sokorópátka
Soltszentimre
Sóly
Som
Somberek
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Somodor
Somogyacsa
Somogyapáti
Somogyaracs
Somogyaszaló
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyjád
Somogymeggyes
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyviszló
Somogyzsitfa
Somoskőújfalu
Sonkád
Soponya
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sormás
Sorokpolány
Sóshartyán
Sóstófalva
Sósvertike
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Súr
Surd
Sükösd
Sümegcsehi

Sümegprága
Süttő
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Szabadhídvég
Szabadi
Szabadkígyós
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szágy
Szajk
Szajla
Szajol
Szakácsi
Szakadát
Szakáld
Szakály
Szakcs
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szakonyfalu
Szákszend
Szalafő
Szalánta
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szálka
Szalkszentmárton
Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szanda
Szank
Szántód
Szany
Szápár
Szaporca
Szár
Szárász
Szárazd
Szárföld
Szárliget
Szarvasgede
Szarvaskend
Szarvaskő
Szászberek
Szászfa
Szászvár
Szatmárcseke
Szátok
Szatta
Szatymaz
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Szava
Szebény
Szécsénke
Szécsényfelfalu
Szécsisziget
Szederkény
Szedres
Szegerdő
Szegi
Szegilong
Szegvár
Székely
Székelyszabar
Székkutas
Szeleste
Szelevény
Szellő
Szemely
Szemenye
Szemere
Szendehely
Szendrőlád
Szenna
Szenta
Szentantalfa
Szentbalázs
Szentbékkálla
Szentborbás
Szentdénes
Szentdomonkos
Szente
Szentegát
Szentgál
Szentgáloskér
Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvölgy
Szentimrefalva
Szentistván
Szentistvánbaksa
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirály
Szentkirályszabadja
Szentkozmadombja
Szentlászló
Szentliszló
Szentlőrinckáta
Szentmargitfalva
Szentmártonkáta
Szentpéterfa
Szentpéterfölde
Szentpéterszeg
Szentpéterúr
Szenyér
Szepetnek
Szerecseny
Szeremle
Szerep
Szergény
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szigliget
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Szihalom
Szijártóháza
Szil
Szilágy
Szilaspogony
Szilsárkány
Szilvágy
Szilvás
Szilvásvárad
Szilvásszentmárton
Szin
Szinpetri
Szirák
Szirmabesenyő
Szokolya
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szorgalmatos
Szorosad
Szőc
Szőce
Szögliget
Szőke
Szőkéd
Szőkedencs
Szőlősardó
Szőlősgyörök
Szörény
Szúcs
Szuha
Szuhafő
Szuhakálló
Szuhogy
Szulimán
Szulok
Szurdokpüspöki
Szűcsi
Szügy
Szűr
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tác
Tagyon
Takácsi
Tákos
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Taliándörögd
Tállya
Tanakajd
Táp
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Táplánszentkereszt
Tapsony
Tápszentmiklós

Tar
Tarany
Tarcal
Tard
Tardona
Tardos
Tarhos
Tarján
Tarjánpuszta
Tárkány
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tárnokréti
Tarpa
Tarrós
Táska
Tass
Taszár
Tataháza
Tatárszentgyörgy
Tázlár
Tekenye
Tékes
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Telkibánya
Tengelic
Tengeri
Tengőd
Tenk
Tényő
Tépe
Terem
Terény
Tereske
Teresztenye
Terpes
Tés
Tésa
Tésenfa
Téseny
Teskánd
Tetétlen
Tevel
Tibolddaróc
Tiborszállás
Tihany
Tikos
Tilaj
Timár
Tiszaadony
Tiszaalpár
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabő

Tiszabura
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszagyenda
Tiszagyulaháza
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszajenő
Tiszakanyár
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszapalkonya
Tiszapüspöki
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszasziget
Tiszaszőlős
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszatenyő
Tiszaug
Tiszavalk
Tiszavárkony
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tóalmás
Tófalu
Tófej
Tófű
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tolcsva
Told
Tolmács
Tolnanémedi
Tomajmonostora
Tomor
Tompaládony
Tordas
Tormafölde
Tormás
Tormásliget
Tornabarakony

Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyiszentmiklós
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Torony
Torvaj
Tószeg
Tótszentgyörgy
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Töltéstava
Tömörd
Tömörkény
Törökkoppány
Törtel
Töttös
Trizs
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrony
Túrricse
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Tyukod
Udvar
Udvari
Ugod
Újbarok
Újcsanálos
Újdombrád
Újhartyán
Újiráz
Újireg
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
Újlőrincfalva
Újpetre
Újrónafő
Újsolt
Újszalonta
Újszentiván
Újszentmargita
Újszilvás
Újtelek
Újtikos
Újudvar
Újvárfalva
Ukk
Und
Úny
Uppony
Ura
Uraiújfalu
Úrhida
Úri
Úrkút
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Uszka
Uszód
Uzsa
Üllés
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Vadna
Vadosfa
Vág
Vágáshuta
Vajdácska
Vajszló
Vajta
Vál
Valkó
Valkonya
Vállaj
Vállus
Vámosatya
Vámoscsalád
Vámosgyörk
Vámosmikola
Vámosoroszi
Vámosújfalu
Vámosszabadi
Váncsod
Vanyarc
Vanyola
Várad
Váralja
Varászló
Váraszó
Várbalog
Varbó
Varbóc
Várda
Várdomb
Várfölde
Varga
Várgesztes
Várkesző
Várong
Városföld
Városlőd
Varsád
Varsány
Várvölgy
Vasad

Vasalja
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vásárosfalu
Vásárosmiske
Vasasszonyfa
Vasboldogasszony
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vaskeresztes
Vaskút
Vasmegyer
Vaspör
Vassurány
Vaszar
Vászoly
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vasszilvágy
Vát
Vatta
Vázsnok
Vécs
Végegyháza
Vejti
Vékény
Vekerd
Velem
Velemér
Velény
Véménd
Vének
Vereb
Verőce
Verpelét
Verseg
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vérteskethely
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszőlős
Vése
Veszkény
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Veszprémvarsány
Vezseny
Vid
Vigántpetend

Villánykövesd
Vilmány
Vilonya
Vilyvitány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Visnye
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Viszló
Visznek
Vitnyéd
Vízvár
Vizslás
Vizsoly
Vokány
Vonyarcvashegy
Vöckönd
Völcsej
Vönöck
Vöröstó
Vörs
Zabar
Zádor
Zádorfalva
Zagyvarékas
Zagyvaszántó
Zajk
Zajta
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zala
Zalaapáti
Zalabaksa
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalacséb
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakomár
Zalaköveskút
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Zalameggyes
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zaláta
Zalatárnok
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zámoly
Zánka
Zaránk
Závod
Zebecke
Zebegény
Zemplénagárd
Zengővárkony
Zichyújfalu
Zics
Ziliz
Zimány
Zók
Zomba
Zubogy
Zsadány
Zsáka
Zsámbok
Zsana
Zsarolyán
Zsebeháza
Zsédeny
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Zsennye
Zsira
Zsombó
Zsujta
Zsurk
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7. melléklet a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelethez
Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2%-a él) megvalósuló
fejlesztésekre jogosult települések

Abony
Adony
Albertirsa
Bábolna
Bácsalmás
Badacsonytomaj
Baja
Balatonlelle
Balkány
Bátaszék
Békés
Békéscsaba
Bicske
Bonyhád
Cegléd
Csongrád
Dabas
Debrecen
Demecser
Devecser
Dunaföldvár
Edelény
Enying
Ercsi
Füzesabony
Gárdony
Gyomaendrőd
Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Harkány
Herend
Heves
Hódmezővásárhely
Izsák
Jánoshalma
Jánossomorja
Jászberény
Jászfényszaru
Kaba
Kaposvár
Karcag
Kecel
Kecskemét
Kenderes
Kerekegyháza
Keszthely
Kisbér
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Komádi
Komló
Kozármisleny
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Lajosmizse
Lengyeltóti
Martonvásár
Mátészalka

Mezőberény
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Mezőtúr
Miskolc
Mohács
Monor
Mór
Mórahalom
Nagyhalász
Nagykálló
Nagykáta
Nagykőrös
Nagymaros
Nyékládháza
Nyíradony
Nyíregyháza
Nyírlugos
Nyírtelek
Orosháza
Oroszlány
Örkény
Pápa
Pécsvárad
Pilis
Polgárdi
Pusztaszabolcs
Ráckeve
Sándorfalva
Sárbogárd
Sárospatak
Sásd
Sátoraljaújhely
Siklós
Solt
Soltvadkert
Sülysáp
Sümeg
Szabadszállás
Szarvas
Szeghalom
Szekszárd
Szentes
Szentlőrinc
Szigetvár
Tamási
Tapolca
Tata
Tét
Tiszacsege
Tiszakécske
Tompa
Túrkeve
Újfehértó
Vámospércs
Vasvár
Zalaegerszeg
Zalakaros
Zalalövő
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Határozatok Tára

A Kormány 1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a NATO mûveleti alárendeltségû légvédelmi készenléti elfogó légijármûvek alkalmazásáról
1. A Kormány Magyarország és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO) tagállamainak légtere
védelme érdekében, az Alaptörvény 47. cikkének (3) bekezdése alapján
a) hozzájárul, hogy a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében (NATO Integrated Air Defence System – NATINADS)
vagy az azt felváltó rendszerben légvédelmi készenléti szolgálatot teljesítõ szövetséges elfogó légijármûvek
a feladattal arányos és erre felkészített erõkkel a magyar légtérbe belépjenek, azon átrepüljenek, illetve szükség
esetén a magyar légtérben alkalmazásukra kerüljön sor, amennyiben ezt a Magyar Honvédség légierõ ügyeletes
parancsnoka is indokoltnak tartja a kialakult helyzetre figyelemmel;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség légierejének NATO mûveleti alárendeltségbe tartozó légvédelmi
készenléti szolgálatot teljesítõ elfogó légijármûvei a szövetségi légtér védelme érdekében – Magyarország
légterét elhagyva – a NATINADS vagy az azt felváltó rendszer alkalmazási eljárásainak megfelelõen,
magyarországi készenlétbõl vagy másik NATO tagállam területén települve légtérrendészeti tevékenységet
végezzenek és szükség esetén alkalmazásra kerüljenek, amennyiben
ba) ez a Magyar Honvédség légierõ ügyeletes parancsnoka megítélése szerint nem jár a magyar légvédelmi
érdekek sérelmével és a tevékenység ellátásához külön megállapodásban az érintett szövetséges állam
elõzetesen hozzájárult, vagy
bb) az érintett szövetséges állam a légtérrendészeti feladatok ellátásához elõzetesen hozzájárult a NATO
részére tett nyilatkozatával, és a NATO illetékes szerve ezt szövetségi feladatként elrendelte.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a NATO mûveleti alárendeltségû
légvédelmi készenléti elfogó légijármûvek alkalmazásáról szóló 2342/2004. (XII. 26.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1588/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a 2012. július 16. és 26. közötti konzultációs sorozat vonatkozásában vállalt feladatokról szóló
1412/2012. (IX. 28.) Korm. határozat 2. b) pont ba) és bc) alpontjának (patika alap megteremtése,
gyógyszertári szolgáltatási díj bevezetése) végrehajtására szolgáló intézkedésekrõl
1. A Kormány
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az alacsony kamatozású, türelmi idõvel rendelkezõ, hosszú
futamidejû pénzügyi (patika) alap hitelkonstrukcióra vonatkozó pénzügyi (patika) alap forrását a Magyar
Fejlesztési Bank útján teremtse meg;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. július 1-jei hitel elérhetõséget biztosítva
b) annak érdekében, hogy a törvényben elõírt 25%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdonrész, illetve
a gyógyszerészek többségi tulajdonszerzése (50%-ot meghaladó tulajdonrész) a törvényben elõírt 2017-es
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céldátum helyett 2014. január 1-jéig megvalósuljon, felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a nemzeti
fejlesztési miniszterrel együttmûködésben részletesen dolgozza ki a pénzügyi (patika) alap igénylésének
feltételeit.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. április 1.
2. A Kormány
a) felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a vényköteles gyári gyógyszerek kiváltásához és a magisztrális
gyógyszerkészítéshez kapcsolódó alap szintû gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági
ellenõrzéshez szükséges végrehajtási jogszabályokra vonatkozó elõterjesztést készítse elõ;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. január 1-jei hatálybalépéssel
b) felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a több mint öt gyógyszert szedõ 62 év feletti betegekhez
kapcsolódó emelt szintû gyógyszerészi gondozási tevékenység biztosítására vonatkozó részletes szakmai és
finanszírozási koncepciót dolgozza ki.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. július 1-jei hatálybalépéssel
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1589/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a képesítési követelmények ésszerû csökkentésérõl
A Kormány a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztratív terhek és korlátok lebontása, a munkaerõpiac minél szélesebb
munkavállalói kör számára történõ megnyitása céljából, különösen az egyes tevékenységek gyakorlásához vagy munkakörök
betöltéséhez szükséges képesítési követelmények teljes áttekintése és azoknak a szakmailag indokolt, a munkavégzéshez
életszerûen szükséges szintben történõ meghatározása érdekében
1. egyetért azzal, hogy képesítési követelményeket meghatározó jogszabályi környezet felülvizsgálata és átalakítása
során alapelvként kell érvényesíteni
a) a minimálisan szükséges védelem elvét, amely szerint egy adott tevékenység gyakorlására, illetve munkakörök
betöltésére vonatkozó jogszabályokban megszüntethetõk azok a képesítési többletkövetelmények, amelynek
eredményeképpen egyáltalán nem vagy csak a képesítés megszerzésének társadalmi-gazdasági költségeihez
képest elhanyagolható mértékben növekszik a tevékenység gyakorlása során a tevékenység gyakorlójának
és érintettjeinek, környezetének védettsége, elsõsorban az érintettek egészsége, vagyona és katasztrófákkal
szembeni védettsége szempontjából,
b) a maximálisan szükséges garancia elvét, amely szerint egy adott tevékenység gyakorlására vonatkozó
jogszabályokban alacsonyabb képesítési követelmény határozható meg, ha a tevékenység gyakorlása során vagy
a tevékenység eredményének értékesítéséhez kapcsolódóan megfelelõ garanciák és biztosítékok állnak fenn
a nem megfelelõ minõségû, veszélyes termékek és szolgáltatások kiszûrésére, illetve ha garanciák és biztosítékok
helyettesítik a képesítéssel garantált minõséget;
2. egyetért azzal, hogy a képesítési követelményeket meghatározó jogszabályi környezet felülvizsgálata és átalakítása
során az egyszerûsítés alábbi irányai alkalmazandók:
a) képesítési követelmény hatályon kívül helyezése, amely esetében a tevékenység vagy munkakör végzéséhez
képesítési, képzettségi követelményt a továbbiakban a jogszabályok nem írnak elõ,
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b)

3.

4.

5.

6.

a képesítési követelmény enyhítése, amely esetében szélesedik azon képesítések vagy képzettségek köre, melyek
birtokában a tevékenység végezhetõ, munkakör betölthetõ; az egyes ágazati jellemzõktõl függõen az elfogadott
képesítések lehetnek hasonlóak, magasabb szintûek vagy a korábbinál alacsonyabb képzettségi, képesítési szintû
munkavállalók számára is megengedhetik a tevékenység végzését, munkakör betöltését,
c) a képesítési követelmény más módon történõ helyettesítése, amely esetében a munkáltató szabadon választ,
hogy a tevékenységet, illetve munkakört munkáltatói alkalmassági vizsgálathoz vagy szakképzettséghez köti,
vagy állam által elismert minõségbiztosítási, folyamatirányítási rendszerek megléte esetén eltekint a képesítési
követelmény elõírásától;
felhívja valamennyi minisztert, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó területeken, az 1. pontban rögzített
alapelveket és a 2. pontban rögzített egyszerûsítési irányokat figyelembe véve vizsgálják felül a képesítési
követelményeket meghatározó jogszabályokat, utasításokat, a fennálló gyakorlatot; a felülvizsgálat alapján tegyenek
javaslatot a jogszabályi környezet olyan irányú módosítására, amely a képesítési követelményeket egyszerûsíti, és
határozzák meg azon képesítési követelmények listáját, amelyek fenntartását továbbra is szükségesnek ítélik;
Felelõs:
a koordinációért: nemzetgazdasági miniszter
végrehajtásért: az érintett miniszterek
Határidõ:
2013. május 31.
elfogadja a bemutatott, a képesítési követelmények ésszerû csökkentését támogató módszertani útmutatót, egyben
felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy koordinálja annak alapján a kormányhatározat végrehajtását, továbbá
felhívja a minisztereket, hogy a 3. pontban rögzített feladat teljesítését ezen módszertani útmutató alkalmazásával
végezzék el;
Felelõs:
a koordinációért: nemzetgazdasági miniszter
végrehajtásért: az érintett miniszterek
Határidõ:
2013. május 31.
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 3. pontban elõírt felülvizsgálat eredményérõl, illetve az érintett
miniszterek javaslatai alapján készítsen elõterjesztést a Kormány számára a képesítési követelmények további
egyszerûsítésérõl;
Felelõs:
a koordinációért: nemzetgazdasági miniszter
végrehajtásért: az érintett miniszterek
Határidõ:
2013. július 1.
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg az 1. pontban rögzített alapelvek jövõbeni
jogszabályalkotásban való érvényesítésének lehetõségét, és tegyen javaslatot annak intézményesítésére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. július 1.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012–2013. évekre vonatkozó cselekvési tervérõl
A Kormány
a)
b)

elfogadja a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozat 2. b) pontjában foglalt feladat
végrehajtása érdekében készített, a kormányhatározat mellékletét képezõ cselekvési tervet;
felhívja az érintett minisztereket, hogy a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról készítsenek
beszámolót és azt küldjék meg az emberi erõforrások miniszterének;
Felelõs:
érintett miniszterek
Határidõ:
2014. január 31.
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felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a b) pont szerinti beszámolók alapján készítsen jelentést a
Kormány számára a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2014. március 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia cselekvési terve 2012–2013.
1. Általános feladatok
1.1. Össze kell hangolni a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a különbözõ
szereplõk ifjúságügy terén végzett tevékenységét.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
folyamatos
1.2. Ki kell alakítani a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában elfogadott elvek, cselekvési célkitûzések és az azokhoz rendelt
megvalósítási koncepciók eredményeinek mérését szolgáló indikátorokat és módszereket.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. január 1.
2. Az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezet fejlesztése
2.1. A fogyatékkal élõ fiatalok esélyteremtése érdekében a szakképzési kerettantervekben meg kell jelenniük az õket
segítõ szempontoknak, és ennek alkalmazására fel kell készíteni a pedagógusokat.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
2.2. Támogatni kell a munka és a magánélet összeegyeztetését, a rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztését, valamint
a rugalmas munkaszervezési módok, magánéleti kötelezettségeket figyelembe vevõ humánpolitika bevezetését a
foglalkoztatóknál.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
2.3. Elõ kell segíteni a fiatalok foglalkoztatását.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
folyamatos
2.4. Elõ kell segíteni az ifjúsági korosztály otthonteremtését, amely kiemelt prioritásként kezeli az önálló lakhatási
körülményeket megteremteni szándékozó fiatalok érdekeit, illetve a gyermekvállalás népszerûsítésével pozitív
irányban befolyásolja a demográfiai helyzetet.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
folyamatos
2.5. Az üzleti szféra erõforrásainak az ifjúsági munkába történõ bevonását célzó hosszú távú (a stratégia idõtartamára
szóló) program elõkészítése érdekében tényfeltáró tanulmányt kell készíteni a hazai vállalati szféra jelenlegi
támogatáspolitikájáról, a fiatalokat, valamint az ifjúsági munkát segítõ adományozói gyakorlatáról.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
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2.6. A 2014–2020-as tervezési idõszak ifjúsági korosztályt érintõ beavatkozási területeinek és egészségfejlesztõ,
prevenciós programok tervezésének megalapozása érdekében összegzõ ajánlásokat, segédleteket kell készíteni
az ifjúsági korosztály élethelyzetére befolyással bíró kormányzati szervek fejlesztéspolitikai szereplõi számára.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. december 31.
3. Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének elõsegítése
3.1. Támogatni kell az ifjúsági korosztály igényeinek megfelelõ, egységes és átfogó szolgáltatási rendszer kialakítását,
amely az iskolarendszerû képzésben résztvevõ diákok iskolai sikerességét, életpálya tervezésük folyamatát széleskörû
programok révén segíti elõ.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
folyamatos
3.2. Pályázati úton támogatni kell az ifjúsági korosztályok és közösségeik önálló kezdeményezéseit, önkéntes
feladatvállalásukat; elõ kell segíteni a fiatalok nemzetközi tapasztalatszerzését, különös tekintettel a hátrányos
helyzetû, leszakadó térségekben élõkre.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
3.3. Ösztönözni kell a fiatalok és döntéshozók közti érdemi párbeszéd kialakítását, valamint támogatni kell az ifjúsági
korosztály bevonásával zajló Strukturált Párbeszéd folyamat megvalósítását és a fiatalok további aktív részvételét az
európai és hazai szintû konzultációkban.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
3.4. Tovább kell támogatni az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekhez (IKSZT) kapcsolódó ifjúságfejlesztési
programokat, valamint a helyi ifjúsági szolgáltatások fejlesztését szolgáló megyei szintû mentorhálózat mûködését.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
3.5. Meg kell teremteni az ifjúságot segítõ intézmények, képzõhelyek, illetve a hallgatói érdekképviselet
együttmûködésére építõ, prevenciós célú, az egészséges életmódra való felkészítést támogató tevékenységeinek,
területi-ágazatközi humán erõforrásának új típusú hálózatát és képzési rendszerét a célcsoport aktív bevonásával.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
3.6. a) Munkacsoportot kell létrehozni és mûködtetni a bûn- és baleset-megelõzés érdekében. A hatékony
együttmûködés lehetõségeit megcélozva az ifjúsági bûn- és baleset-megelõzés terén javítani kell a mutatókat.
b) Elõ kell segíteni a diákok jogkövetõ magatartásának kialakítását, fejlesztését, az iskolai agresszió, a konfliktusok és
a jogsértések megelõzését. Ennek érdekében a rendõrség biztonságra nevelõ programjának oktatói anyagára
épített akkreditált pedagógusképzést kell kidolgozni.
Felelõs:
belügyminiszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
a) a munkacsoport létrehozása: 2012. december 31.
a munkacsoport mûködtetése: folyamatos
b) 2013. május 31.
3.7. Népszerûsíteni kell a katonai és honvédelmi ismeretek megszerzését biztosító köz- és felsõoktatási tantárgyakat,
valamint az azokat oktató intézmények és a tantárgyakat választó tanulók, hallgatók létszámának növelésén keresztül
erõsíteni kell a hazafias és honvédelmi nevelést. Célirányosan kell fejleszteni az érintettek egészséges életmódra
nevelését, sport és szabadidõs tevékenységét.
Felelõs:
honvédelmi miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
folyamatos
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3.8. Pályázati úton támogatni kell a diáksport, valamint a szabadidõ-sport programokat az ifjúsági korosztály körében
egészségmegõrzésük érdekében. Elõ kell segíteni emellett a hátrányos helyzetû fiatalok diák- és szabadidõsportban
való részvételét. Támogatni szükséges a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, valamint a romák aktív
sporttevékenységét.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. december 31.
3.9. Növelni kell az egészségtudatossággal, egészségfejlesztéssel foglalkozó programok számát, az egyének egészségük
iránti felelõsségének, az öngondoskodás képességének, a helyi közösségek és a társas támogatások erõsítésének
segítségével, az egészségterv módszerének terjesztésével a színtereken. A legfontosabb egészségfejlesztéssel
kapcsolatos üzeneteket el kell juttatni a hátrányos helyzetû lakosság részére, különös tekintettel a hátrányos helyzetû
fiatalokra.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. december 31.
3.10. Felül kell vizsgálni a telefonos lelki segítõ szolgálatok mûködtetésének pénzügyi kereteit, elõ kell készíteni a szükséges
módosításokat.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
folyamatos
3.11. Erõsíteni kell a közoktatás hátránykompenzációs szerepét, kiemelten a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos
helyzetû, köztük a roma tanulók befogadó oktatási környezetben megvalósuló iskolai sikerességének elõsegítésére,
a korai iskola-elhagyás megelõzésére, az eredményes továbbtanulást, a munkaerõ-piacra történõ sikeres belépést
szolgáló, egyéni tanulási igényekre reagáló tanulásszervezési eljárások alkalmazásának elõsegítésére.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
folyamatos
3.12. Támogatni kell a versenyképes tudás megszerzését a közgyûjtemények és az eMagyarország Pontok hálózatának
segítségével. Szükséges a kulturális intézmények formális oktatásba történõ bekapcsolása, szerepük megerõsítése,
„iskolabarát” elvû kibõvítése.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. december 31.
3.13. Biztosítani kell a közmûvelõdési intézmények, a könyvtárak és az eMagyarország Pontok által nyújtott nem formális
és informális tanulást támogató programokat, amelyek elõsegítik a gyermekek, tanulók személyiségfejlõdését, kreatív
képességeinek kibontakoztatását, hátrányainak kompenzálását.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. december 31. (I. ütem) az intézkedés elõkészítése
3.14. Tovább kell fejleszteni a pályakövetõ rendszereket (DPR) és az elõzetesen megszerzett tudás elismerési eljárását;
szakmailag támogatni kell az öregdiák szolgáltatás, a hallgatói tanácsadó rendszerek és az Országos Képesítési
Keretrendszer (OKKR) bevezetését.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
folyamatos
3.15. A felsõoktatásban fejleszteni kell az idegen nyelven folyó képzési rendszert.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
folyamatos
3.16. Ki kell dolgozni és mûködtetni kell a Nemzeti Kiválóság Programot és a Campus Hungary Programot.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
folyamatos
4. Az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek munkájának elõsegítése
4.1. Meg kell vizsgálni az ifjúságsegítõ szakképzéssel kapcsolatos jogszabályi környezetet, s javaslatot kell tenni ennek
összehangolására az ifjúságsegítõk foglalkoztathatósága érdekében. BA szintû ifjúságszakmai képzést kell indítani.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. december 31.
4.2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben megfogalmazott kötelezõen ellátandó
feladatok körében, különös tekintettel a 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti sport, ifjúsági ügyek kapcsán pontosan
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meg kell határozni az önkormányzat által ellátandó feladatok, nyújtandó szolgáltatások körét, a feladat-ellátási
folyamat szabályozását és a feladatellátáshoz szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételrendszert. A kistérségi szintû
ifjúsági koordinátori modell-program tapasztalataira építetten folytatni kell az ifjúságügyi intézményrendszer
kistérségi szintjének kialakítását.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2013. december 31.
Ki kell dolgozni az ifjúsági szakma elismerési rendszerét. Elsõ lépésben meg kell teremteni az ifjúságbarát
önkormányzat, ifjúságbarát település elismerését.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. december 31.
Létre kell hozni és mûködtetni kell a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot (NIT).
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
a NIT létrehozása: 2012. december 31.
a NIT mûködtetése: folyamatos
A világon mûködõ magyar ifjúsági szervezetek munkáját össze kell hangolni a közös nemzetpolitikai célkitûzések
megvalósítása érdekében. Mûködtetni kell a Magyar Ifjúsági Konferenciát.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
külügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
folyamatos
Érvényesíteni kell az Európai Unió és az Európa Tanács ifjúságpolitikai dokumentumaiban foglalt ajánlásokat és
javaslatokat a hazai szakpolitikai intézkedésekben, továbbá erõsíteni kell az elsõsorban földrajzi alapon szervezõdõ
nemzetközi ifjúságpolitikai együttmûködéseket, különös tekintettel a Visegrádi Együttmûködésre és a Közép-Európai
Kezdeményezésre, melyeknek hazánk is aktív résztvevõje és alakítója.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
külügyminiszter
Határidõ:
folyamatos

A Kormány 1591/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a TATA Consultancy Services Limited Magyarországi Fióktelepe magyarországi nagybefektetõvel
való stratégiai megállapodás megkötésérõl
A Kormány
felhatalmazza a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkárát, hogy
a Magyarország Kormánya és a TATA Consultancy Services Limited Magyarországi Fióktelepe (1117 Budapest, Science
Park, Irinyi József utca 4–20. B. ép., cégjegyzékszám: 01-17-000295)
között kötendõ stratégiai együttmûködési megállapodást a Kormány nevében aláírja.
Felelõs:
a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekrõl szóló
1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósításához szükséges
elõirányzat-átcsoportosításról
1. A Kormány tudomásul veszi, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról szóló 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 46. Jászivány településen az
egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára
történt 80 millió forintos átcsoportosított keretbõl – Jászivány Nagyközség Önkormányzatának egyetértésével –
13 525 500 forint került támogatási megállapodással lekötésre.
2. A Kormány az 1. pontban foglaltakra figyelemmel, a Kvtv. 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
fejezetben a
76. Bekecs mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, Mezõzombor településeken az egészséges ivóvízzel való
ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása;
77. Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának
támogatása;
78. Golop mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, Abaújkér településeken az egészséges ivóvízzel
való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása;
79. Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának
támogatása;
80. Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának
támogatása
cím létrehozását.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
b) elrendeli az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosítása érdekében – a Kvtv. 27. § (1) bekezdése alapján – a Kvtv.
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,
46. Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések
megvalósításának támogatása cím terhére a
76. Bekecs mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, Mezõzombor településeken az egészséges ivóvízzel való
ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára 3,2 millió forint;
77. Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának
támogatása cím javára 1,4 millió forint;
78. Golop mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, Abaújkér településeken az egészséges ivóvízzel
való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása cím javára 5,1 millió forint;
79. Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának
támogatása cím javára 1,4 millió forint;
80. Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának
támogatása cím javára 6,5 millió forint
1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
c) felhívja a belügyminisztert, hogy a b) pontban meghatározott támogatás felhasználásának és utólagos
elszámolásának feltételeirõl az érintett önkormányzatokkal támogatási megállapodást kössön;
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
2012. december 20.
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felhívja a belügyminisztert, hogy a b) pont szerinti támogatást a c) pont szerinti megállapodás mindkét fél általi
aláírását követõ 10 napon belül – utólagos, legkésõbb 2013. december 31-ig történõ elszámolási
kötelezettséggel – folyósítsa az érintett önkormányzatok részére.
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
a megállapodás aláírását követõ 10 napon belül
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

IX.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések
megvalósításának támogatása
Bekecs mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, MezĘzombor településeken az egészséges ivóvízzel való
ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása

335484

46

338195

76

338206

77

Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának
támogatása

1,4

78

Golop mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, Abaújkér településeken az egészséges
ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása

5,1

79

Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának
támogatása

1,4

80

Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának
támogatása

6,5

338217
338228
338239

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

-17,6
3,2

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:
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ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Kiemelt elĘirányzat
neve

Összesen

I.n.év

17,6

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

17,6

28309

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS
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A Kormány 1593/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a lánctartozás megakadályozását elõsegítõ intézkedésekrõl
1. A Kormány felkéri a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, hogy dolgozzon ki és tegyen közzé olyan fõ- és alvállalkozói
építési szerzõdésmintákat, amelyek alkalmazása biztosítani tudja a megrendelõ és a teljesítésre kötelezett vállalkozó
érdekeinek a jelenleginél egységesebb és kiegyensúlyozottabb érvényesülését.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2013. február 28.
2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetsége bevonásával vizsgálja meg, hogy az általuk létrehozott KA-VOSZ Zrt.
tevékenysége az építtetõi fedezetkezelõi üzletággal 2013. július 1-tõl kibõvíthetõ-e.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2013. február 28.
3. A Kormány felhívja a belügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a tartozási lánc elleni fellépés
egyik lehetséges eszközeként
a) vizsgálják meg az építési szerzõdések teljesítéséhez kapcsolódó munkaterület birtokba adásának feltételeit,
korlátozását vagy kizárását, valamint a birtoklás tartalmát, és korlátozását,
b) dolgozzanak ki olyan javaslatot, amely az építési munkaterület építtetõ birtokába adásának korlátozásával
elõsegítheti a vállalkozó jogos követelésének kiegyenlítését.
Felelõs:
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. február 28.
4. A Kormány felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes
fizetések elleni fellépésrõl szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésérõl
gondoskodjon.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. január 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél
foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjához nyújtott támogatás, valamint
a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó létszámleépítés
támogatásának elszámolásáról
1. A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 33. § (1) bekezdése alapján, a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató
intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának elszámolása keretében a Kvtv. 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak
bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja alcím
terhére 1 263 701 ezer forint átcsoportosítását, javára 2 884 685 ezer forint visszarendezését rendeli el, az 1. melléklet
szerint.
2. A Kormány a Kvtv. 4. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak, valamint az Áht. 33. § (1) bekezdése alapján,
a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról szóló 1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozatban elrendelt
létszámleépítés egyszeri kiadásainak finanszírozására, az 1003/2012. (I. 11.) Korm. határozattal biztosított támogatás
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elszámolása keretében a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím,
3. Különféle kifizetések alcím javára 223 309 ezer forint visszarendezését rendeli el, a 2. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter,
érintett fejezeteket irányító szervek vezetõi
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/
Költségvetési év: 2012.
ezer forintban
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csop.
szám

Kiemelt
elĘir.
szám

I
000099
000110

1
1
1
1
2

246345

2
1
1
2

264956
019161

5
1
1
1
2

332162
303202

21
1
1
1
2
II

000033

1
1
1
2
III

000385

1
1
1
2
IV

303191

1
1
2
V

000462

1
1
1
2
VI

209126

1
1

1
1
1
2

ElĘir.
csop.
név

KIADÁSOK

Módosítás
(+/-)

Visszarendezés
(+/-)

A módosítás következĘ
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma

KiemeltelĘirányzatneve

I. ORSZÁGGYĥLÉS
OrszággyĦlés Hivatala
OrszággyĦlés hivatali szervei
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Hatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
Köztársasági Elnöki Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
Alkotmánybíróság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
IV. ALAPVETė JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
AlapvetĘ Jogok Biztosának Hivatala
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
V. ÁLLAMI SZÁMVEVėSZÉK
Állami SzámvevĘszék
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
VI. BÍRÓSÁGOK
Bíróságok
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
Ügyészségek
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó

-423
-114

56
15

120
34

451
122

-62
-16

-43
-12

-865
-234

-714
-194

-57 267
-14 856

27 721
7 485

2012. évi 171. szám

VIII
026338

Jogcím
név

•

1
2

Cím
név

Jogcím
csop.név
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1

Fejezet
név

Alcím
név

1
1
1
2

000989

2
1

3
1
1
2

001766

5
1
1
2

331262
015558

8
1
1
1
2

331273

2
1
1
2

332195

3
1
1
2

004855

9
1
1
2

260256

12
1
1
2

294213

15
1
1
2

304191

17
1
1
2
XI

294502

1
1
1
2

223614
004888

5
1
1
1
2

000659

6
1

-234
-63

-92
-23

10 992
2 966

-151 298
-38 390

83 064
23 296

-436 484
-118 300

742
201

-5 391
-1 467

-1 226
-561

-492
-132

-5 450
-1 472

-515
-138

-425
-115

-40
-10

-457
-124

28313

1
2

-589
-158
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262290

-7 424
-2 004

•

1
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X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
EgyenlĘ Bánásmód Hatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
FĘvárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
FĘvárosi, megyei kormányhivatalok
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Kutatóintézetek
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Balassi Intézet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Miniszterelnökség
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Kormányzati EllenĘrzési Hivatal
Kormányzati EllenĘrzési Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Információs Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
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X
000505

1
1
1
2

004262
004273

2
1
1
1
2

004327

3
1
1
2

004338

4
1
1
2

212087

5
1
1
2

004349

6
1
1
2

004404

7
1
1
2

004415

8
1
1
2

295802

10
1
1
2

006606

12
1
1
2

276201

13
1
2

271134

14
1
1
2

271112

15
1
1
2
1
1
2

304135

18
1
1
2

-867
-233

-502
-135

-4 850
-1 309

348
94

-3 795
-1 020

323
88

-502
-135

946
177

-1 265
-341

1 445
391

615
166

-2 935
-1 076

671
179

-1 393
-432

757
204

-8 348
-2 247

-670
-181

2 264
612
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17

-14 490
-3 911

•

294313

-1 861
-503
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XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Szakigazgatási intézmények
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Földmérési és Távérzékelési Intézet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Állami Ménesgazdaság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
MezĘgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
KözmĦvelĘdési intézmények
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Agrárkutató intézetek
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
GénmegĘrzési Intézmények
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos Meteorológiai Szolgálat
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Környezetügyi Intézet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti park igazgatóságok
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti FöldalapkezelĘ Szervezet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó

28314

XII
004240

19

Agrárgazdasági Kutató Intézet
1
1
2

XIII.
015976
002587

1
1
1

2
1
1
2

198280

3
1
1
2

198291
206895

2
1
1
1
2

206905

2
1
1
2

198301

3
1
1
2

002718

6
1
1
2
XIV

003704

1
1
1
2

019435

2
1
1
2

294479

4
1
1
2

003737

5
1
1
2

332184

6
1
1
2

-331
-89

-12 028
-3 248

-4 346
-1 174
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198279

-124
-33
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MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XIII. HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb HM szervezetek
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
MH Honvédkórház
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Belügyminisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Védelmi Szolgálat
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Terrorelhárítási Központ
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Büntetés-végrehajtás
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési FĘigazgatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
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304124

-7 890
-2 131

117 884
31 829

1 942
524

-54 814
-14 799

-656
-178

463
126

-85
-23

3 858
1 041

-8 930
-2 411

-38
-10

28315

7

RendĘrség
1

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó

1
2
000648

8

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó

1
2
9
1
2
10
1
1
2
001711

12
1
1
2

001755

13
1
1
2

236630

15
1
1
2

330039

17
1
1
2
XV

006343

1
1
1
2

251912

2
1
1
2

226055

3
1

4
1
1
2

237287

8
1
1
2

006453

14

16
1
1
2

-2 243
-606

-11
-3

34 873
9 416

-82 290
-22 220

911
246

-23 568
-6 364

-198
-53

1 971
532

-20 324
-5 481

-256
-69

-10
-3

-476
-128

-10 210
-2 757

-2 926
-790

-682
-184

-110
-30
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MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Információs és BĦnügyi ElemzĘ Központ
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzetközi Oktatási Központ
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Vízügyi Igazgatóságok
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Innovációs Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Államkincstár
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Európai Támogatásokat Auditáló FĘigazgatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
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294780

-1 759
-475
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2
013389

-90 691
-24 485

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1

235006

242 071
65 360

Alkotmányvédelmi Hivatal
1

019370

28316

001580

17

Nemzeti Külgazdasági Hivatal
1
1
2

XVI
295935

1
1

2
1
1
2

295979

3
1
1
2
XVII

280645

1
1
1
2

275101

5
1
1
2

015020

6
1
1
2

275112

7
1
1
2

265334

10
1
1
2

270034

11
1
1
2

000516

12
1
1
2

298191
010597

14
2
1
1
2
XVIII

004107

1
1
1
2

004118

2
1

-26 775
-7 229

3 320
897

-969
-261

713
193

-38
-10

1 406
321

-173
-47

-23
-6

-1 342
-362

-1 331
-359

-79
-21

134
36

28317

1
2

-365 389
-98 655
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295946

-446
-121
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MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
BĦnügyi FĘigazgatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Energia Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Közlekedési Hatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közlekedésbiztonsági Szervezet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közbeszerzési és Ellátási FĘigazgatóság
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külügyminisztérium központi igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Külképviseletek igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
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297513

XIX. UNIÓSFEJLESZTÉSEK
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1
1
1
2
XX

005214

1
1
1
2

002983

2
1
1
2

335206

3
1
1
2

016357

4
1
1
2

227942

5
1
1
2

226901

6
1
1
2

247101

7
1
1
2

004624

8
1
1
2

003012

9
1
1
2
10
1
1
1
2

331662

2
1
1
2

218672

11
1

12
1
1
2

-1 540
-416

3 750
1 012

-5 386
-1 455

-130
-36

2 751
743

-3 212
-869

119 493
27 003

-165 994
-63 799

-2 516
-679

-399
-107

1 650
445

631
170

-7 260
-2 077

-2 767
-747

309 511
83 441

-287 883
-74 630

9 067
2 448

-26 060
-7 037

-9 443
-2 533
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MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XX. EMBERI ERėFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Emberi ErĘforrások Minisztériuma igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Állami szociális intézetek
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Emberi ErĘforrás TámogatáskezelĘ
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb kulturális intézmények
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyetemek, fĘiskolák
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb oktatási intézmények
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Türr István KépzĘ és Kutató Intézet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Gyógyító-megelĘzĘ ellátás szakintézetei
Gyógyszerészeti és Egészségügyi MinĘség- és Szervezetfejlesztési Intézet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Gyógyító-megelĘzĘ ellátás intézetei
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
KözgyĦjtemények
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
MĦvészeti intézmények
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
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002972
331651

28318

XIX
247834
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Sportintézmények
Nemzeti Sport Intézet

1
1
1
2

298224

2
1

14
1
1
2

272734

15
1
1
2

002950

16
1
1
2

233507

17
1
1
2

258745

19
1
1
2

005412
198619
286023

20
4
1
1
5
XXX

007065

1
1
1
2
XXXI

007087

1
1
1
2

007119

4
1
1
2

007120

5
1
1
2
XXXIII

006826
006837

1
1
1
1
2

006893

5
1
2

-190 853
-60 243

-6 702
-1 809

-11 252
-3 039

-28 619
-7 708

-2 470
-669

7 703

-1 368

-173
-47

-1 781
-481

-72
-20

-167
-45

-579
-156

-896
-243

28319

1

-10 477
-2 828
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MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Sportközpontok
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos MentĘszolgálat
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos TisztifĘorvosi Hivatal és intézményei
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos Vérellátó Szolgálat
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Közoktatási feladatok támogatása
Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
GazdaságiVersenyhivatal igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Központi Statisztikai Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
KSH Könyvtár
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
KSH Népességtudományi Kutató Intézet
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MTA Titkársága
MTA Igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó

MAGYAR KÖZLÖNY

258612
298213

2

MTA Könyvtára
MTA Könyvtára

1
1
1
2

303113
303124

3
1
1
1
2

329873
006925

4
1
1
1
2

270345

5
1
1
2

006936

6
1
1
2

032564

7
1
1
2
XLII.

209148
209159
286034
222662
286045

35
1
1
2
2
X.
24

329928

28320

333206
006860
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MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Kutatóközpontok, kutatóintézetek
MTA Kutatóintézetek
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
MTA Támogatott Kutatóhelyek
MTA Támogatott Kutatóhelyek
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
MTA Létesítménygazdálkodási Központ
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
MTA Jóléti intézmények
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
OTKA Iroda
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
2012. évi kompenzáció
Egészségbiztosítási Alap támogatása
2012. évi kompenzáció
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Céltartalékok
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban
és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülĘk kompenzációja

-1 084
-293

504
136

-32 166
-8 626

3 923
1 059

-1 258
-340

-718
-194

-31
-9

-17 674
-1 362

-1 263 701

2 884 685

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
x/ Az összetartozó elĘirányzat változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
Államházháztartási

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

ElĘir.
csop.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

ElĘir.csop.

szám

szám

szám

csop.
szám

szám

szám

elĘir.
szám

név

név

név

csop.név

név

név

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
x/ Az összetartozó elĘirányzat változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

BEVÉTELEK

KiemeltelĘirányzatneve

Módosítás
(+/-)

Visszarendezés
(+/-)

A módosítás következĘ
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma
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egyedi
azonosító
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egyedi
azonosító

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

ElĘir.
csop.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

ElĘir.csop.

szám

szám

szám

csop.
szám

szám

szám

elĘir.
szám

név

név

név

csop.név

név

név

I
1
1

1
21
1
II

000033

1
III

000385

1
IV

303191

1
V

000462

1
VI

209126

1
VIII

026338

1
X

000505
000989
262290
001766
331262
015558
331273
332195
004855
260256
294213
304191

1
2
3
5
8
1
2
3
9
12
15
17
XI

294502
223614
004888
000659

1
5
1
6
XII
1
2
1
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
17
18
19

Visszarendezés
(+/-)

0
71

A módosítás következĘ
évre áthúzódó hatása

-537
0

154

0

573

0

0

-78

0

-55

0

-1 099

0

-908

0

-72 123

35 206

0

0
0
0
0

-9 428
-747
-297
-115

13 958
106 360
943
0
0
0
0

-189 688
-554 784
-6 858
-1 787
-624
-6 922
-653

0

-540

0
0

-50
-581

0

-2 364

0
0
0
0
442
411
1 123
1 836
781
0
850
961
0
2 876
0

-18 401
-1 100
-637
-6 159
-4 815
-637
-1 606
0
0
-4 011
-1 825
-10 595
-851
0
-157

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma

28321

004240
004262
004273
004327
004338
212087
004349
004404
004415
295802
006606
276201
271134
271112
294313
304135
304124

I. ORSZÁGGYĥLÉS
OrszággyĦlés Hivatala
OrszággyĦlés hivatali szervei
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
Köztársasági Elnöki Hivatal
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
Alkotmánybíróság
IV. ALAPVETė JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
AlapvetĘ Jogok Biztosának Hivatala
V. ÁLLAMI SZÁMVEVėSZÉK
Állami SzámvevĘszék
VI. BÍRÓSÁGOK
Bíróságok
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
Ügyészségek
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
EgyenlĘ Bánásmód Hatóság
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
FĘvárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
FĘvárosi, megyei kormányhivatalok
Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények
Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények
Kutatóintézetek
Balassi Intézet
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Miniszterelnökség
Kormányzati EllenĘrzési Hivatal
Kormányzati EllenĘrzési Hivatal
Információs Hivatal
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Szakigazgatási intézmények
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Földmérési és Távérzékelési Intézet
Állami Ménesgazdaság
MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
MezĘgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
KözmĦvelĘdési intézmények
Agrárkutató intézetek
GénmegĘrzési Intézmények
Országos Meteorológiai Szolgálat
Nemzeti Környezetügyi Intézet
Nemzeti park igazgatóságok
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Nemzeti FöldalapkezelĘ Szervezet
Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Agrárgazdasági Kutató Intézet

Módosítás
(+/-)
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KiemeltelĘirányzatneve

•

000099
000110
246345
264956
019161
332162
303202

TÁMOGATÁS

MAGYAR KÖZLÖNY

Államházháztartási

1
1
2
3
2
1
2
3
6
XIV

003704
019435
294479
003737
332184
001580
000648
019370
235006
001711
001755
236630
330039

1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
17
XV

006343
251912
226055
013389
237287
006453
294780
297513

1
2
3
4
8
14
16
17
XVI

295935
295946
295979

1
2
3
XVII
1
5
6
7
10
11
12
14
2
XVIII

004107
004118

1
2
XIX

247834

1
XX

0
149 713
2 466
0

-10 021
0
0
-69 613

0
589
0
4 899
0
307 431
0
0
0
44 289
1 157
0
2 503

-834
0
-108
-11 341
-48
-115 176
-2 234
-2 849
-14
-104 510
-29 932
-251
-25 805

0
0
0
0
0
0
0
0

-325
-13
-604
-12 967
-3 716
-866
-140
-567

0
0
4 217

-464 044
-34 004
0

0
906
0
1 727
0
0
0

-1 230
0
-48
0
-220
-29
-1 704

0

-1 690

0
170

-100
0

1 649

0

0
4 762
0
3 494
146 496
0
0
2 095
801

-1 956
-6 841
-166
-4 081
-229 793
-3 195
-506
0
-9 337
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

-420
-15 276
-5 520

•

005214
002983
335206
016357
227942
226901
247101
004624
003012

0
0
0

MAGYAR KÖZLÖNY

280645
275101
015020
275112
265334
270034
000516
298191
010597

XIII. HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Egyéb HM szervezetek
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Belügyminisztérium igazgatása
Nemzeti Védelmi Szolgálat
Terrorelhárítási Központ
Büntetés-végrehajtás
BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési FĘigazgatóság
RendĘrség
Alkotmányvédelmi Hivatal
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti Információs és BĦnügyi ElemzĘ Központ
Országos Katasztrófavédelmi FĘigazgatóság
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Nemzetközi Oktatási Központ
Vízügyi Igazgatóságok
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Nemzeti Innovációs Hivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Magyar Államkincstár
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Európai Támogatásokat Auditáló FĘigazgatóság
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
BĦnügyi FĘigazgatóság
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Energia Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közlekedésbiztonsági Szervezet
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési és Ellátási FĘigazgatóság
Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
XIX. UNIÓSFEJLESZTÉSEK
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
XX. EMBERI ERėFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Emberi ErĘforrások Minisztériuma igazgatása
Állami szociális intézetek
Emberi ErĘforrás TámogatáskezelĘ
Egyéb kulturális intézmények
Egyetemek, fĘiskolák
Egyéb oktatási intézmények
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Türr István KépzĘ és Kutató Intézet
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

28322

XIII.
015976
002587
198279
198280
198291
206895
206905
198301
002718

10

1
2

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás+/-)
1 példány
idĘarányos
1 példány
teljesítmény arányos
1 példány
egyéb ........ azonnal
2 példány

Összesen:

-1 620 984

-3 514
-362 513
-33 097
-11 976

0
0
0
0
0
0
0

-4 007
-13 305
-251 096
-8 511
-14 291
-36 327
-3 139

7 703

-1 368

0

-220

0
0
0

-2 262
-92
-212

0
0

-735
-1 139

0

-1 377

640

-40 792

4 982
0
0
0

0
-1 598
-912
-40

I. negyedév
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Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

0
392 952
11 515
0

•

Gyógyító-megelĘzĘ ellátás szakintézetei
Gyógyszerészeti és Egészségügyi MinĘség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Gyógyító-megelĘzĘ ellátás intézetei
11
KözgyĦjtemények
12
MĦvészeti intézmények
13
Sportintézmények
1
Nemzeti Sport Intézet
2
Nemzeti Sportközpontok
14
Országos MentĘszolgálat
15
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
16
Országos TisztifĘorvosi Hivatal és intézményei
17
Országos Vérellátó Szolgálat
19
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
20
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
4
Közoktatási feladatok támogatása
1
Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja
XXX
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
007065
1
GazdaságiVersenyhivatal igazgatása
XXXI
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087
1
Központi Statisztikai Hivatal
007119
4
KSH Könyvtár
007120
5
KSH Népességtudományi Kutató Intézet
XXXIII
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826
1
MTA Titkársága
006837
1
MTA Igazgatása
006893
5
MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága
333206
2
MTA Könyvtára
006860
1
MTA Könyvtára
303113
3
Kutatóközpontok, kutatóintézetek
303124
1
MTA Kutatóintézetek
329873
4
MTA Támogatott Kutatóhelyek
006925
1
MTA Támogatott Kutatóhelyek
270345
5
MTA Létesítménygazdálkodási Központ
006936
6
MTA Jóléti intézmények
032564
7
OTKA Iroda
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottaklétszáma(fĘ)-idĘszakra
Foglalkoztatottaklétszáma(fĘ)-idĘszakra

MAGYAR KÖZLÖNY

002972
331651
331662
218672
218605
258612
298213
298224
002994
272734
002950
233507
258745
005412
198619
286023

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

-1 620 984

x/ Az összetartozó elĘirányzat változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

28323

28324

2. melléklet az 1594/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/
Költségvetési év: 2012.
ezer forintban
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csop.
szám

Kiemelt
elĘir.
szám

XV

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

KIADÁSOK

Módosítás
(+/-)

KiemeltelĘirányzatneve

A módosítás következĘ
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma

Módosítás

A módosítás következĘ

(+/-)

évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma

Módosítás

A módosítás következĘ

(+/-)

évre áthúzódó hatása

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

013389

4

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1

MĦködési költségvetés
1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó

X.

-175 879
-47 430

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
24

Céltartalékok

235149

Különféle kifizetések

3

223 309

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
x/ Az összetartozó elĘirányzat változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

ElĘir.
csop.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

ElĘir.
csop.

szám

szám

szám

csop.
szám

szám

szám

elĘir.
szám

név

név

név

csop.név

név

név

BEVÉTELEK

KiemeltelĘirányzatneve

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
x/ Az összetartozó elĘirányzat változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

ElĘir.
csop.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

ElĘir.
csop.

szám

szám

szám

csop.
szám

szám

szám

elĘir.
szám

név

név

név

csop.név

név

név

KiemeltelĘirányzatneve

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
4

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

-223 309

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottaklétszáma(fĘ)-idĘszakra
Foglalkoztatottaklétszáma(fĘ)-idĘszakra
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás+/-)

Állami SzámvevĘszék

1 példány

teljesítmény arányos

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb ........ azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

Összesen:

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

idĘarányos

x/ Az összetartozó elĘirányzat változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

-223 309

-223 309
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1 példány

•

Fejezet

MAGYAR KÖZLÖNY

XV
013389

TÁMOGATÁS

MAGYAR KÖZLÖNY

•

28325
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A Kormány 1595/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ
2012. novemberi elõzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a és az adósságot keletkeztetõ ügyletekhez
történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a következõ határozatot hozza:
A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2012. évben történõ megkötéséhez a következõ kiegészítõ
feltételekkel:
a) az önkormányzat az 1. mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétõl és az önkormányzatot terhelõ
fizetési kötelezettségektõl lefelé eltérhet, amennyiben ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését
egyik évben sem,
b) a fejlesztési célú ügyletekkel összefüggésben felvett hitel esetében
ba) a hitelbõl származó bevételt csak az 1. mellékletben szereplõ fejlesztésekre lehet fordítani;
bb) az önkormányzat az 1. mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktõl lefelé eltérhet,
c) adósságmegújító ügyletek esetén az önkormányzat az ügyletbõl származó bevételét kizárólag a már meglévõ
adósságának visszafizetésére fordíthatja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

28326

1. melléklet az 1595/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz
Ügyeletek adatai

Fejlesztések adatai
Ügyletbõl eredõ fizetési kötelezettség (az ügylet devizanemében)
esedékesség szerint

Önkormányzat neve

Értéke

Deviza

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje (év)

Deviza
árfolyama (Ft)

Tárgyévi

Tárgyévet
követõ elsõ
évben

Tárgyévet
követõ
második évben

Tárgyévet
követõ
harmadik és azt
követõ
években

Fejlesztés
sorszáma

Fejlesztés
alcélja

Fejlesztés
bruttó
forrásigénye

Fejlesztési
célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul
hozzá

HUF

fejlesztés

Hitel

20

1

2 042 150

14 295 050

30 632 250

1 372 692 375

1

Közoktatási
intézmények
mûszaki
felújítása és
rekonstrukciója

225 000 000

225 000 000

BUDAPEST FÕVÁROS
III. KERÜLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER
ÖNKORMÁNYZAT

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

Város- és
településrehabilitáció

280 000 000

280 000 000

BUDAPEST FÕVÁROS
III. KERÜLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER
ÖNKORMÁNYZAT

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

Ápológondozó,
rehabilitációs
célú tartós
bentlakásos
vagy átmeneti
gondozást
nyújtó
szociális
intézmények
létrehozás,
fejlesztése,
felújítása

275 000 000

275 000 000

BUDAPEST FÕVÁROS
III. KERÜLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER
ÖNKORMÁNYZAT

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

Közoktatási
intézmények
mûszaki
felújítása és
rekonstrukciója

131 000 000

131 000 000

BUDAPEST FÕVÁROS
III. KERÜLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER
ÖNKORMÁNYZAT

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

Komplex
közösségi
terek
létrehozása,
fejlesztése

42 000 000

42 000 000

BUDAPEST FÕVÁROS
III. KERÜLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER
ÖNKORMÁNYZAT

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

Egyéb
sportcélú
beruházások

47 000 000

47 000 000

BUDAPEST FÕVÁROS
XIX. KERÜLET KISPEST
ÖNKORMÁNYZAT

500 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

1

–

125 600 000

125 600 000

376 800 000

–

–

–

–

KÖRMEND VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

250 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

6

1

753 425

63 000 000

60 900 000

201 600 000

–

–

–

–

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

700 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

10

1

17 675 000

70 700 000

112 588 636

921 093 944

–

–

–

–

•

1 000 000 000

MAGYAR KÖZLÖNY

BUDAPEST FÕVÁROS
III. KERÜLET
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER
ÖNKORMÁNYZAT
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Fejlesztések adatai
Ügyletbõl eredõ fizetési kötelezettség (az ügylet devizanemében)
esedékesség szerint

Önkormányzat neve

Deviza

Ügylet célja

Ügylet típusa

Futamideje (év)

Tárgyévi

Tárgyévet
követõ elsõ
évben

Tárgyévet
követõ
második évben

Tárgyévet
követõ
harmadik és azt
követõ
években

Fejlesztés
sorszáma

Fejlesztés
alcélja

Fejlesztés
bruttó
forrásigénye

Fejlesztési
célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul
hozzá

adósságmegújítás

Hitel

8

1

–

285 748 000

285 748 000

1 428 504 000

–

–

–

–

–

HUF

adósságmegújítás
szerzõdésmódosítással

Hitel

3

1

1 744 167

29 590 996

26 976 275

18 574 183

–

–

–

–

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

12 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

10

1

–

2 400 000

2 700 000

15 950 000

–

–

–

–

GYÖMRÕ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

120 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

6

1

–

32 007 600

29 872 133

98 133 867

–

–

–

–

HERNÁD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

30 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

1

–

8 500 000

8 500 000

25 000 000

–

–

–

–

TAKSONY NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

50 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

1

–

15 000 000

14 000 000

36 000 000

–

–

–

–

–

HUF

adósságmegújítás
szerzõdésmódosítással

Hitel

2

1

6 750 000

53 833 333

–

–

–

–

–

–

TÁPIÓSZECSÕ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

50 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

1

–

15 625 000

14 500 000

36 750 000

–

–

–

–

SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

4 300 000

HUF

adósságmegújítás

Kölcsön

3

1

–

1 837 944

1 680 756

1 527 676

–

–

–

–

ERDÕKERTES KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

60 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

10

1

–

10 378 659

11 353 013

69 059 225

–

–

–

–

KEMENCE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

6 700 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

1

–

2 328 000

2 144 000

5 199 000

–

–

–

–

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

20 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

3

1

–

8 262 000

7 608 000

6 974 000

–

–

–

–

MONOR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

300 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

10

1

–

61 645 000

58 352 000

348 253 000

–

–

–

–

NAGYBÖRZSÖNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

7 500 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

1

–

2 100 000

2 900 000

6 600 000

–

–

–

–

RÁCKEVE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

40 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

1

–

11 845 600

11 036 000

28 250 400

–

–

–

–

PUSZTAVACS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

5 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

1

–

1 550 000

1 440 000

3 660 000

–

–

–

–

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

1 750 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

11

1

30 479 000

221 308 000

361 249 000

2 175 212 000

–

–

–

–

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

220 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

6

1

663 000

64 000 000

61 600 000

157 500 000

–

–

–

–

KÕSZEG VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

100 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

1

–

28 200 000

26 400 000

68 400 000

–

–

–

–

LÁBATLAN VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

TAMÁSI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

28327

HUF

2012. évi 171. szám

1 500 000 000

•

BUDAPEST FÕVÁROS
VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Értéke

Deviza
árfolyama (Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

Ügyeletek adatai

28328

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1596/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a települési önkormányzattól állami fenntartásba átvett sárvári Szent László Kórház Simasági
Telephelyén és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházai Telephelyén mûködõ,
pszichiátriai betegek tartós bentlakásos intézményi ellátását nyújtó szociális részlegek
2012. évi finanszírozásához szükséges központi költségvetési forrás átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elrendeli
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 5. A helyi
önkormányzatok kiegészítõ támogatása cím, 1. Helyi önkormányzatokat megilletõ tartalékok alcím, 1. Önkormányzati
fejezeti tartalék jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet,
10. Gyógyító-megelõzõ ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelõzõ ellátás intézetei alcím javára 29,9 millió forint
1. melléklet szerinti átcsoportosítását.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1596/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

•

Költségvetési év: 2012.
Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

egyedi

szám

szám

szám

azonosító

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

cím

cím

csoport

előir.

név

név

név

csop.

szám

száma

szám

szám

Jog-

Jog-

Előir.

cím

cím

csop.

csop.

név

név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

2012. évi 171. szám

a Kormány hatáskörében

hatása
Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

IX.
5

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1

298102

Helyi önkormányzatokat megillető tartalékok
1

Önkormányzati fejezeti tartalék

XX.

-29,9

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

10
331662

2

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
1

Működési költségvetés
Személyi juttatások

1
2
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

3
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ÁHT.

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Előir.

egyedi

szám

szám

szám

cím

cím

csoport

előir.

név

név

név

cím

cím

csop.

csop.

szám

száma

szám

csop.

név

név

azonosító

szám

16,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4,3

Dologi kiadások

9,4

TÁMOGATÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat

évre

neve

áthúzódó

név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

hatása
XX.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
10

331662

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

29,9

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

Fejezet

1 példány

időarányos

Állami Számvevőszék

1 példány

teljesítményarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb: azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. negyedév

29,9

II. negyedév

III. negyedév IV. negyedév

29,9

28329

28330

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1597/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és az Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
a Miniszterelnökség és az Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezetek között, Roskovics Ignác: II. Endre király és Szent
Margit címû festmények restaurálására szükséges fedezetnek a Szépmûvészeti Múzeum költségvetésében történõ
biztosítása érdekében 1200 ezer forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 3. Fejezeti általános tartalék alcím terhére,
a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyûjtemények cím javára.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1597/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt
csoport
elĘir.
száma
szám

XI.

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

3
1

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következĘ
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt elĘirányzat
neve

MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

5
XX.
218672

ElĘir.
csop.
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Fejezeti általános tartalék

2
296668

Fejezet Cím Alcím
név
név név

2012. évi 171. szám

ezer forintban
ÁHT.
egyedi
azonosító

-1 200

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
KözgyĦjtemények

11
1

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

1
2
3

809
219
172

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az összetartozó elĘirányzatváltozásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
ezer forintban
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt
csoport
elĘir.
száma
szám

Fejezet Cím Alcím
név
név név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTELEK

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
ezer forintban

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir. Kiemelt
csoport
elĘir.
száma
szám

XI.
3
XX.
218672

11

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat
neve

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/ határozat
száma

-1 200
1 200

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az elĘirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
idĘarányos
teljesítményarányos
egyéb :azonnal

I.n.év

1 200

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 200

28331

Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

TÁMOGATÁS

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Emberi ErĘforrások Minisztériuma
KözgyĦjtemények

2
296668

Fejezet Cím Alcím
név
név név

28332

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1598/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
az egyházak tevékenységének támogatásához szükséges elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
27. § (23) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 3. Egyházi alapintézmény
mûködés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport terhére a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet,
1. 1. Emberi Erõforrások Minisztériuma igazgatása cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások
kiemelt elõirányzat javára 32,5 millió forint,
2. 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 3. Az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása jogcímcsoport javára 30,0 millió forint,
3. 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 1. Egyházi
kulturális tevékenységek támogatása (közgyûjtemények, közmûvelõdési intézmények, kulturális programok)
jogcímcsoport, 2. Egyházi kulturális programok támogatása jogcím javára 28,0 millió forint,
4. 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 2. Egyházi hités egyéb oktatási tevékenység támogatása jogcímcsoport, 2. Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és
Iskola) jogcím javára 20,0 millió forint,
5. 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 5. Kistelepülési
és szórvány egyházi támogatások jogcímcsoport, 2. Egyházi szórványprogramok támogatása jogcím javára
110,0 millió forint,
6. 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 5. Kistelepülési
és szórvány egyházi támogatások jogcímcsoport, 3. Hátrányos helyzetû kistelepülések felzárkózása egyházi komplex
programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) jogcím javára 28,5 millió forint,
7. 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített
örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport javára 321,0 millió forint,
8. 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 56. Nemzetiségi támogatások alcím javára 80,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel
az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
az átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
az elszámolásért és a visszafizetési kötelezettség teljesítéséért: emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
az átcsoportosításra azonnal
az elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére 2013. június 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1598/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz

XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Emberi ErĘforrás Minisztérium Igazgatása

1
1

MĦködési költségvetés
Dologi kiadások

3
20
297435

3
1
5
55
1

298135

2
1
5
2

298157

2
1
5

006057

3
1
5
5

298168

2
1
5

298179

3
1
5
2
3

263212

7
2
3
56
1
5

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

30,0

28,0

20,0

-650,0

110,0

23,5
5,0

321,0

80,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
azonosító
csop. szám száma
szám
szám
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

32,5

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyĦjtemények, közmĦvelĘdési intézmények, kulturális programok)
Egyházi kulturális programok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenységek támogatása
Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Egyházi alapintézmény mĦködés, Szja rendelkezés és kiegészítése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
Egyházi szórványprogramok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Hátrányos helyzetĦ kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nemzetiségi támogatások
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

11

243678

ElĘir.
csop.
név
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XX.
038182

Fejezet
név

•

ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
azonosító
csop. szám száma
szám
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL
Kiemelt elĘirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

28333

XX.
1
20
11
297435

3
55
1

298135

2
2

298157
006057
298168
298179
263212
243678

2
3
5
2
3
7
56

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Emberi ErĘforrás Minisztérium Igazgatása
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyĦjtemények, közmĦvelĘdési intézmények, kulturális programok)
Egyházi kulturális programok támogatása
Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenységek támogatása
Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)
Egyházi alapintézmény mĦködés, Szja rendelkezés és kiegészítése
Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
Egyházi szórványprogramok támogatása
Hátrányos helyzetĦ kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Tesi és lelki kenyér)
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Nemzetiségi támogatások

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

28334

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
azonosító
csop. szám száma
szám
szám

32,5

30,0

28,0
20,0
-650,0
110,0
28,5
321,0
80,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

650,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

650,0

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 171. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Kormánytisztviselõi
Döntõbizottság és az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartással összefüggõ feladatok,
valamint egyes eszközbeszerzések finanszírozására 110,0 millió forint, valamint a felszámolók névjegyzékének
vezetésével kapcsolatos kiadások támogatására 40,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím, valamint a
15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli
kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Felelõs:
elszámolásért és a visszafizetési kötelezettségért: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. március 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

28336

1. melléklet az 1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

X.
000505

1
1
1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

1
15

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

47,2

Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

2

12,8
50,0

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
1

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások

1

2
1
XI.

12,6

Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

2
3

297102

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások

2
294213

ElĘir.
csop.
név

3,4
1,0
23,0

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

3

-150,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

X.
000505
294213

1
15

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

110,0
40,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

MAGYAR KÖZLÖNY

ÁHT.
egyedi
azonosító

•

Összesen

I.n.év

150,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

150,0

2012. évi 171. szám

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
teljesítményarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével
és intézményrendszerének kialakításával összefüggõ aktuális feladatokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezése, illetve
a kapcsolódó intézményrendszer kialakítása során a következõ célokat és alapelveket kell érvényesíteni:
a) a 2014–2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési forrásokat a magyar gazdaság növekedési
potenciáljának erõsítésére kell összpontosítani, ezért az összes forráson belül jelentõsen növelni kell a közvetlenül
gazdaságfejlesztésre irányuló források részarányát,
b) a 2014–2020 között elérhetõ források felhasználásának tervezése során elsõsorban a magas hozzáadott értéket
biztosító termelés és a foglalkoztatás erõsítését kell stratégiai célnak tekinteni, szem elõtt tartva a kidolgozás alatt
álló Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció fejlesztési prioritásait, valamint
az Európa 2020 Stratégia keretében Magyarország által vállalt, a Nemzeti Reform Programban rögzített számszerû
célkitûzéseket is,
c) a 2014–2020 között elérhetõ források felhasználásának tervezését integrált módon, valamennyi elérhetõ
fejlesztési forrás figyelembevételével kell elvégezni, ideértve a vidékfejlesztési forrásokat is,
d) a fejlesztési forrásokat lehetõség szerint koncentrált módon, kevés számú fejlesztési prioritásra összepontosítva
kell felhasználni, elkerülve a források nem kívánatos szétaprózódását,
e) a 2014–2020 közötti fejlesztési források felhasználásának tervezése során figyelemmel kell lenni a jelenlegi
tervezési idõszakban indult, de a következõ idõszakra átnyúló fejlesztések folytonosságának biztosítására, és
törekedni kell arra, hogy a jelenlegi tervezési idõszakban sikeresen futó, kiemelkedõen eredményes támogatási
konstrukciók folytatása a 2014–2020 közötti idõszakban is biztosított legyen,
f) a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználását központi koordinációval mûködõ
decentralizált intézményrendszernek kell támogatnia, amelyben hatékony központi koordináció mellett
érvényesül az ágazati szakpolitikákért felelõs tárcák tervezõ és irányító szerepe,
g) a 2014–2020 között elérhetõ források felhasználását biztosító új intézményrendszer kialakításakor biztosítani kell
a jelenlegi fejlesztési idõszak kifutó programjainak zökkenõmentes zárását és a kifizetések teljes körû
abszorpcióját, törekedve a teljes intézményrendszeren belüli esetleges párhuzamosságok minimalizálására,
h) a 2014–2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források 60 százalékát közvetlenül
gazdaságfejlesztésre kell fordítani, a fennmaradó 40 százalékot pedig a humánerõforrás-fejlesztés, az
infrastruktúrafejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság célterületek között kell allokálni,
figyelembe véve az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos determinációkat,
i) a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból elsõsorban vissza nem térítendõ támogatások nyújtására kell
törekedni, a fejlesztéspolitikai önerõ minimalizálása mellett,
j) a közszférához tartozó kedvezményezettek esetében biztosítani kell, hogy a támogatási döntések az általános
pályázati rendszertõl eltérõ, egyszerûsített eljárásrend keretében szülessenek meg,
k) a 2014–2020 között elérhetõ források felhasználásának tervezését a területiség elvét figyelembe véve kell
elvégezni, különös tekintettel a területi operatív programok tervezésére, amely során biztosítani kell a megyék
hatékony közremûködését,
2. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett tárcák bevonásával koordinálja a 2014–2020 közötti európai
uniós fejlesztési források felhasználásának tervezését, és ennek során gondoskodjon az 1. pontban felsorolt célok és
alapelvek érvényesítésérõl,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
folyamatosan
3. jóváhagyja a 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználására irányuló operatív programok körét az 1. számú
melléklet szerint, és felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy koordinálja a partnerségi megállapodás és az operatív
programok kidolgozását, azok szakmai tartalmának meghatározása érdekében vonja be az érintett minisztereket
az 1. számú mellékletben rögzített szakmai felelõsségi rend szerint, és
a) a partnerségi megállapodás elsõ tervezetét és az operatív programok fõ irányait és prioritásait terjessze a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottság elé,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2013. január 31.
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MAGYAR KÖZLÖNY

b)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

•

2012. évi 171. szám

az operatív programok elsõ tervezetét terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2013. február 28.
felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen jelentést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére
a jelenlegi tervezési idõszakban indult, a következõ idõszakra is átnyúló, a 2014–2020 közötti fejlesztési forrásokat is
terhelõ fejlesztésekrõl, az ebbõl adódó determinációk nagyságáról és szerkezetérõl,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. január 15.
döntött arról, hogy az operatív programokhoz kapcsolódó irányító hatósági funkciók az ágazati szakpolitikákért felelõs
tárcákhoz kerülnek az 1. számú mellékletben meghatározott szerkezetben, és ennek érdekében felkéri a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, az emberi
erõforrások minisztere és a vidékfejlesztési miniszter bevonásával tegyen javaslatot a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság részére az irányító hatóságok és a programok lebonyolítását támogató intézményrendszeri keretek
felállításának módjára, felelõsségi rendjére és ütemezésére vonatkozóan,
Felelõs:
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési
miniszter,
az emberi erõforrás minisztere és a vidékfejlesztési miniszter bevonásával
Határidõ:
2013. január 31.
felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával készítsen jelentést a 2014–2020 közötti
források felhasználásának elõfeltételeiként meghatározott ex ante kondicionalitások teljesülésének állásáról, és ez
alapján tegyen javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a feltételek teljes körû teljesítésének
felelõsségi rendjére és ütemezésére vonatkozóan, törekedve arra, hogy a feltételek teljesítése csak a legindokoltabb
esetekben nyúljon át 2013 utánra,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ:
2013. január 15.
felkéri a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy az érintett miniszterek
bevonásával tegyenek javaslatot a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteire, oly módon, hogy
a megyék meghatározó szerepet kapjanak a területfejlesztési források felhasználásának tervezésében, biztosítva
az ágazati és a területi operatív programok megfelelõ összhangját és egymástól való egyértelmû elhatárolását,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter, Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár az érintett miniszterek
bevonásával
Határidõ:
2013. január 31.
felkéri a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy teremtsék
meg a vidékfejlesztési és halászati operatív programok egyéb operatív programokkal integrált kezelésének feltételeit,
és ezeket érvényesítsék a partnerségi megállapodás és az operatív programok kidolgozása során,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2013. február 28.
felkéri a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt, hogy tegyen javaslatot a
partnerségi megállapodás és az operatív programok társadalmi egyeztetésének módjára, prioritásaira és
menetrendjére vonatkozóan,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
2013. január 31.
visszavonja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság tulajdonosi joggyakorlójának és
feladatainak megváltoztatásáról, összefüggésben az Európai Unió 2014–20 közötti költségvetési idõszakára való
felkészülés kormányzati feladatairól szóló, 1449/2012. (X. 16.) Korm. határozat 9. és 10. pontjában foglalt döntését.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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1. melléklet az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz
A 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezete

Operatív program (indikatív megnevezés)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)
Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP
(KEHOP)
Emberi Erõforrás Fejlesztési OP (EFOP)
Koordinációs OP (KOP)
„Vidékfejlesztés, halászat” OP

Forrás

Szakmai tartalom
meghatározásáért elsõ helyen
felelõs tárca

Irányító hatóság elhelyezése

ERFA
ERFA
ERFA
ERFA, KA
ERFA, KA

NGM
NGM
NGM
NFM
NFM, VM

NGM
NGM
NGM
NFM
NFM

ERFA, ESZA
KA
EMVA,
ETHA

EMMI
ME
VM

EMMI
ME
VM

A Kormány 1601/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan
kötött Támogatási Szerzõdés, Finanszírozási Szerzõdés és Finanszírozási Szerzõdés
Kiegészítõ Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerzõdés
jóváhagyásáról
A Kormány a folyamatban lévõ Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó
felszíni beruházásai címû projekt (a továbbiakban: projekt) befejezésének és a projektre megítélt Kohéziós Alap támogatás
maximális felhasználásnak érdekében
1. jóváhagyja a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött
Támogatási Szerzõdés, Finanszírozási Szerzõdés és Finanszírozási Szerzõdés Kiegészítõ Megállapodás módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerzõdés szövegét,
2. felhatalmazza a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elnökét, hogy a Magyar Állam nevében eljárva a budapesti 4-es
metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerzõdés,
Finanszírozási Szerzõdés és Finanszírozási Szerzõdés Kiegészítõ Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló szerzõdés módosítását írja alá.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elnöke
Határidõ:
2012. december 21.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési miniszter útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, hogy járjon el annak érdekében,
hogy a 4-es metró projekthez kapcsolódóan felmerült vállalkozói, illetve megbízotti követelés érvényesítésére
irányuló eljárások alapján a vállalkozói, illetve megbízotti szerzõdések Budapest Fõváros Önkormányzata intézkedése
nyomán kizárólag a Kormány jóváhagyását követõen kerüljenek módosításra.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elnöke
Határidõ:
folyamatos
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1602/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
az Államreform Operatív Program abszorpciós célkitûzéseinek eléréséhez szükséges
intézkedésekrõl
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy járjanak el annak érdekében,
hogy az Államreform Operatív Program támogatási szerzõdéssel rendelkezõ kedvezményezettjei vállaljanak
kötelezettséget a 2012. és a 2013. évek vonatkozásában az – uniós forrásvesztés elkerülését biztosító – ütemezett
kifizetések elõfeltételeinek teljesítésére,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidõ:
azonnal
2. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az 1. pont alapján vállalt ütemezésben 2012. december 31-ig
elmaradásba kerülõ kedvezményezettek esetében járjanak el – a forrásvesztés összegéhez való hozzájárulásuk
mértékéig – a kedvezményezett számára biztosított költségvetési támogatásnak a késedelem megszüntetésének
idõpontjáig történõ felfüggesztése érdekében.
Felelõs:
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidõ:
folyamatos
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1603/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervében
szereplõ egyes kiemelt projektek nevesítésérõl
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet 2. sora szerint a TÁMOP 5.3.10-12/1 azonosító számú, „A leghátrányosabb helyzetû
csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése” címû egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû
projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. melléklet 2–4. sora szerint
a) a TÁMOP 5.3.10-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A leghátrányosabb helyzetû csoportok életviteli
kompetenciáinak fejlesztése” címû,
b) a TÁMOP 5.3.2-12/1-2012-0001 azonosító számú, „Az utcán élõ hajléktalan személyek társadalmi
visszailleszkedésének sikeres munkaerõ-piaci integrációjának megalapozása program szakmai és módszertani
támogatása” címû
c) a TÁMOP 5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú, „Az autizmussal élõ emberek életminõségét támogató,
országos lefedettségû szakmai tanácsadó hálózat kiépítése” címû
projekt kiemelt projektként történõ nevesítését,
3. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a 2. pont
szerinti projektek támogatási szerzõdéseit megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

A

B

C

D

E

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylõ neve

Projekt támogatási összege
KMR+KONV
része

Projekt rövid bemutatása

3 299 850 390 Ft
(a konstrukció akciótervi
kerete: 3,3 Mrd Ft)

3.

TÁMOP-5.3.2-12/
1-2012-0001

105 000 000 Ft
(a konstrukció akciótervi
kerete: 0,105 Mrd Ft)

4.

TÁMOP-5.4.11-12/ Az autizmussal élõ emberek
1-2012-0001
életminõségét támogató,
országos lefedettségû
szakmai tanácsadó hálózat
kiépítése

Az utcán élõ hajléktalan
Hajléktalanokért
személyek társadalmi
Közalapítvány
visszailleszkedésének sikeres
munkaerõ-piaci
integrációjának
megalapozása program
szakmai és módszertani
támogatása

Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.

773 676 820 Ft
(a konstrukció akciótervi
kerete: 0,8 Mrd Ft)

Olyan képessé tevõ/motiváló képzések,
támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek
lehetõvé teszik, hogy a leghátrányosabb
helyzetû csoportok késõbb hagyományos
képzési/foglalkoztatási programokba sikerrel
kapcsolódhassanak be.
A kiemelt projekt konstrukció célja az utcán élõk
számának csökkentése érdekében a konstrukció
szakmai és módszertani segítséget nyújt a
társadalmi integrációjukat szolgáló szociális és
foglalkoztatási eszközök és támogatások
a) helyi, regionális és országos
megismertetéséhez,
b) a helyi települési viszonyokhoz történõ
alakításához és alkalmazásához,
c) a kormányzati szociálpolitika a társadalmi
integrációt erõsítõ döntéseinek elõsegítéséhez.
Az autista személyek ellátásában szereppel bíró
közszolgáltatások autizmus specifikus
szolgáltatási minõségének és az autista
személyek számára való hozzáférhetõségének
javítása annak érdekében, hogy javuljon az
autizmussal élõ személyek és családjaik
társadalmi integrációja, ezen belül a
foglalkoztatottságuk.
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TÁMOP-5.3.10-12/ A leghátrányosabb helyzetû Türr István Képzõ és Kutató
1-2012-0001
csoportok életviteli
Intézet
kompetenciáinak fejlesztése

•
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1. melléklet az 1603/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1604/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a DDOP-5.1.3/A-11-2012-0015 azonosító számú („Térségi elérhetõség javítása a 6233. j. úton” címû)
projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a DDOP-5.1.3/A-11-2012-0015 azonosító számú, „Térségi elérhetõség javítása
a 6233. j. úton” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének a – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

DDOP-5.1.3/A-11-2012-0015 Térségi elérhetõség javítása
az 6233. j. úton

Támogatást igénylõ neve

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Projekt támogatási összege (Ft) Támogatás intenzitása

2 063 246 614

100%

Projekt rövid bemutatása

A projekt a 6233 j. út 15,45 km
hosszban történõ felújítását
tartalmazza.

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1604/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1605/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
az ÉMOP-5.1.1/A-11-2012-0008 azonosító számú
(„Térségi elérhetõség javítása a 3835 j. úton” címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ÉMOP-5.1.1/A-11-2012-0008 azonosító számú, „Térségi elérhetõség javítása
a 3835 j. úton” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének a – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

ÉMOP-5.1.1/A-112012-0008

Projekt megnevezése

Térségi elérhetõség javítása
a 3835 j. úton

Támogatást igénylõ neve

Támogatás intenzitása

1 667 451 784

100%

Projekt rövid bemutatása
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A projekt a 3835 j. Cigánd – Pácin összekötõ út
0+645 – 8+514 kilométerszelvények közötti
szakaszának mindösszesen 7,87 km hosszban
történõ felújítását tartalmazza.

•

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Projekt támogatási
összege (Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1605/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz
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28346
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A Kormány 1606/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0012 azonosító számú („Térségi elérhetõség javítása a 4814 j. úton” címû)
projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0012 azonosító számú, „Térségi elérhetõség javítása a 4814 j.
úton” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének a – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító száma

ÉAOP-3.1.1-11-2012-0012

Projekt megnevezése

Térségi elérhetõség
javítása a 4814 j. úton

Támogatást igénylõ neve

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Projekt támogatási összege (Ft)

Támogatás intenzitása

1 134 955 789

100%

Projekt rövid bemutatása

A projekt a 4814 j. út
5,55 km hosszban történõ
felújítását tartalmazza.

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1606/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1607/2012. (XII. 17.) Korm. határozata
a TIOP 3.4.3/11/1-2012-0001 azonosító számú („Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére
a Dunántúlon” címû) és a TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („A fogvatartottak
többszakaszos, társadalmi és munkaerõ-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje”
címû) kiemelt projektek akciótervi nevesítésérõl és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint
a) a TIOP-3.4.3/11/1-2012-0001 azonosító számú, „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” címû, és
b) a TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerõ-piaci
reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” címû
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pont szerinti projektek kiemelt projektként történõ nevesítését,
3. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága az 1. pont
szerinti projektek támogatási szerzõdéseit megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1

A

B

C

D

E

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylõ neve

Projekt támogatási összege
Keret KMR+KONV része (Ft)

Projekt rövid bemutatása

Javítóintézeti ellátás
biztosítása fiúk részére
a Dunántúlon

3

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001

A fogvatartottak
Belügyminisztérium
többszakaszos,
társadalmi és
munkaerõ-piaci
reintegrációja és
az intenzív utógondozás
modellje

Emberi Erõforrások
Minisztériuma
Debreceni
Javítóintézete

2 248 445 000

2 685 000 000

A projekt alapvetõ célja az elõzetes letartóztatás és
javítóintézeti nevelés végrehajtását az ellátáshoz való
egyenlõ esélyû hozzáférés elvének megfelelve egyaránt
biztosító intézmény kialakítása a Dunántúlon
a bûnelkövetéssel vádolt és bûnelkövetõ fiatalkorú
érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi
reintegrációt és a munkaerõ-piaci integrációt elõsegíteni
képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek biztosítása
mellett.
A konstrukció keretében a társadalom perifériájára került,
kirekesztõdõ rétegek számára a társadalmi befogadást
elõsegítõ eszközrendszer kiszélesítése valósul meg
a bûnelkövetõk társadalmi és munkaerõ-piaci
visszailleszkedésének elõsegítésére fókuszálva. Sor kerül
e mellett a közösségi szociális munka eszköztárának
felhasználásával a helyi közösségeknek nyújtott
szolgáltatások biztosítására a társadalmi befogadás
támogatása érdekében.
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TIOP-3.4.3/11/1-2012-0001

•
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A Kormány 1608/2012. (XI. 17.) Korm. határozata
a nemzetbiztonsági védelem alá esõ szervek és létesítmények körérõl szóló
1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõ határozatot hozza:
1. A nemzetbiztonsági védelem alá esõ szervek és létesítmények körérõl szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat
2. pontja a következõ 2.49. alponttal egészül ki:
(A központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos gazdálkodó szervek és létesítményeik:)
„2.49. MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság.”
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 149/2012. (XII. 17.) ME határozata
Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai
területen történõ együttmûködésre, valamint haditechnikai eszközök átadására vonatkozó
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen
történõ együttmûködésre, valamint haditechnikai eszközök átadására vonatkozó Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a honvédelmi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a honvédelmi minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követõen a Megállapodás
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

