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Kormányrendeletek

A Kormány 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelete
a magyar–szlovák összekötõ földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû
mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

2. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
a magyar–szlovák összekötõ földgázszállító-vezeték Vecsés–Balassagyarmat közötti szakasza kiépítéséhez és a
vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok
A

1.

Beruházás és
azonosítója

2.

A magyar–szlovák
összekötõ
földgázszállító-vezeték
Vecsés–Balassagyarmat
közötti szakasza
kiépítéséhez, és a
vezeték üzemszerû
mûködtetéséhez
kapcsolódó beruházások

B

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek,
engedélyezési eljárások
Elõzetes konzultáció,
elõzetes vizsgálat,
környezeti
hatásvizsgálati eljárás,
egységes
környezethasználati
engedélyezési eljárás

C

D

Elsõ fokon eljáró
hatóság

Fellebbezés elbírálására
jogosult hatóság

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Vízjogi engedély
vezeték szilárdsági
nyomáspróbához,
vízjogi létesítési
engedély kútfúráshoz
Régészeti feltárási
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Pest Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi Irodája
Külsõ villamos
Budapest Fõváros
energia-ellátás
Kormányhivatal
kiépítésére vonatkozó
Mérésügyi és Mûszaki
engedély
Biztonsági Hatósága
Erdõ igénybevétele és
Pest Megyei
fakitermelés bejelentése Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
Termõföld más célú
illetékes körzeti
hasznosítására
földhivatal
vonatkozó engedély
Bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
Építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
a bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó
sajátos építményekre
Beépített tûzjelzõ,
tûzoltó berendezések
létesítésének
engedélyezése
Építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi
és mûszaki biztonsági
hatóságokról szóló
rendelet szerint
Általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
Területrendezési
eljárások

Útügyi hatósági
engedélyezési eljárások

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
illetékes megyei
(fõvárosi)
kormányhivatal
földhivatala

Pest Megyei
Kormányhivatal
Budapesti
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

illetékes hivatásos
önkormányzati
tûzoltóság

BM Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Budapest Fõváros
Kormányhivatal
Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósága
(Budapest)

Magyar Kereskedelmi és
Engedélyezési Hivatal

Pest Megyei
Kormányhivatal

építésügyért felelõs
miniszter

BM Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

–

Pest Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi Hivatalának
Állami Fõépítésze
Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõsége

területrendezésért
felelõs miniszter

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
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2. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremûködõ szakhatóságok
1. Elõzetes konzultáció, elõzetes vizsgálat, környezet hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

A

B

C

Szakhatósági közremûködés tárgya

Elsõ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Egészségügy

Budapest Fõváros Kormányhivatal Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Helyi jelentõségû védett
települési önkormányzat jegyzõje illetékes megyei (fõvárosi)
természetvédelmi terület
kormányhivatal
Bányászat
Budapesti Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Területrendezési elõírásokkal való Pest Megyei Kormányhivatal
területrendezésért felelõs
összhang
Építésügyi Hivatalának Állami
miniszter
Fõépítésze
Termõföld minõségi védelme
Pest Megyei Kormányhivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Növény- és Talajvédelmi
Hivatal
Igazgatósága
Fenntartható erdõgazdálkodás és Pest Megyei Kormányhivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási
erdõvédelem
Erdészeti Igazgatósága
Hivatal
Termõföld mennyiségi védelme
illetékes körzeti földhivatal
illetékes megyei (fõvárosi)
kormányhivatal földhivatala
Kulturális örökségvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Gyógyhelyek
Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

2. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló rendelet szerinti építésügyi engedélyezési eljárások

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

A

B

C

Szakhatósági közremûködés tárgya

Elsõ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Helyi jelentõségû védett
természeti terület
Víziközlekedés

települési önkormányzat jegyzõje illetékes megyei (fõvárosi)
kormányhivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja
Közúti közlekedés
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
a) gyorsforgalmi utak esetében, és Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja
30 méter szabad nyílást
b) illetékes megyei
meghaladó közúti hidak esetében kormányhivatal Közlekedési
b) az egyéb országos közutak,
Felügyelõsége
helyi közutak és közforgalom elõl
el nem zárt magánutak esetében
Légiközlekedés
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
a) polgári célú
Légügyi Hivatala
Központja
b) állami célú
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
b) honvédelemért felelõs
Légügyi Hivatala
miniszter
Vasúti közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Központja
Tûzvédelem
Pest Megyei Katasztrófavédelmi
BM Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Fõigazgatóság
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Termõföld minõségi védelme

Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Fenntartható erdõgazdálkodás és Pest Megyei Kormányhivatal
erdõvédelem
Erdészeti Igazgatósága
Kulturális örökségvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Határrendészet
Nógrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság
Honvédelem
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje
Környezet- és természetvédelem Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség
Gyógyhelyek
Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Országos Rendõr-fõkapitányság
honvédelemért felelõs miniszter
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség
Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

3. Vízjogi (vízkivétel) engedély
A
1.

Szakhatósági közremûködés tárgya

2.

Kulturális örökségvédelem

3.

Bányászat

B

C

Elsõ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Budapesti Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

4. Régészeti feltárási engedély

1.

2.

A

B

Szakhatósági közremûködés tárgya

Elsõ fokú szakhatóság

Termõföld minõségi védelme

Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Fenntartható erdõgazdálkodás és Pest Megyei Kormányhivatal
erdõvédelem
Erdészeti Igazgatósága
Természetvédelem
Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

3.
4.

C
Másodfokú szakhatóság

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

5. Termõföld más célú hasznosításának engedélezése

1.

A

B

C

Szakhatósági közremûködés tárgya

Elsõ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Talajvédelem

3.

Természetvédelem és vízügy

4.

Helyi jelentõségû védett
természeti terület
Kulturális örökségvédelem

5.

Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Közép- Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség
települési önkormányzat jegyzõje
Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség
illetékes megyei (fõvárosi)
kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
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6. Útügyi hatósági eljárások

1.

A

B

C

Szakhatósági közremûködés tárgya

Elsõ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Tûzvédelem

Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Budapesti Bányakapitányság

3.

Bányászat

4.
5.

Helyi jelentõségû védett
természeti terület
Kulturális örökségvédelem

6.
7.

Építésügy
Honvédelem

BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
települési önkormányzat jegyzõje illetékes megyei (fõvárosi)
kormányhivatal
Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Pest Megyei Kormányhivatal
építésügyért felelõs miniszter
Honvédelmi Minisztérium
honvédelemért felelõs miniszter
Hatósági Hivatal vezetõje

7. Általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

1.

A

B

C

Szakhatósági közremûködés tárgya

Elsõ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Egészségügy

Budapest Fõváros
Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Budapesti Bányakapitányság

3.

Bányászat

4.

Tûzvédelem

5.

Kulturális örökségvédelem

6.

Honvédelem

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Honvédelmi Minisztérium
honvédelemért felelõs miniszter
Hatósági Hivatal vezetõje

8. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló
rendelet szerinti építésügyi engedélyezési eljárások

1.

A

B

C

Szakhatósági közremûködés tárgya

Elsõ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Talaj- és termõföldvédelem

3.
4.

Helyi jelentõségû védett
természetvédelmi terület
Tûzvédelem

5.

Bányászat

6.

Honvédelem

7.

Környezet és természetvédelem,
ha a tevékenység
megkezdéséhez egységes
környezethasználati engedély
vagy környezetvédelmi engedély
nem szükséges

Pest Megyei Kormányhivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Növény- és Talajvédelmi
Hivatal
Igazgatósága
települési önkormányzat jegyzõje illetékes megyei (fõvárosi)
kormányhivatal
Pest Megyei Katasztrófavédelmi BM Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Fõigazgatóság
Budapesti Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Honvédelmi Minisztérium
honvédelemért felelõs miniszter
Hatósági Hivatal vezetõje
Közép-Duna-völgyi
Országos Környezetvédelmi,
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség
Felügyelõség
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8.

9.

10.

11.
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Víziközlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
Közúti közlekedés
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
a) gyorsforgalmi utak esetében,
Útügyi, Vasúti és Hajózási
és 30 méter szabad nyílást
Hivatala
meghaladó közúti hidak esetében b) illetékes megyei
b) az egyéb országos közutak,
kormányhivatal Közlekedési
helyi közutak és közforgalom elõl Felügyelõsége
el nem zárt magánutak esetében
Légiközlekedés
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
a) polgári célú
Légügyi Hivatala
b) állami célú
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Vasúti közlekedés
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatala
Kulturális örökségvédelem
Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelõs
miniszter
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

9. Erdészeti engedélyezés

1.

A

B

C

Szakhatósági közremûködés tárgya

Elsõ fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Kulturális örökségvédelem

3.

Honvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
Honvédelmi Minisztérium
honvédelemért felelõs miniszter
Hatósági Hivatal vezetõje

A Kormány 231/2011. (XI. 8.) 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
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Köztársasági Õrezred a miniszterek részére felsõ középkategóriájú gépjármûvet és hivatásos biztonsági
gépjármûvezetõt biztosít. A Köztársasági Õrezred a rendészetért felelõs miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter
és a külpolitikáért felelõs miniszter részére állandó híradástechnikai összeköttetést biztosít és gondoskodik lakásuk
technikai védelmérõl. A jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült költségek a Köztársasági Õrezredet
terhelik.”

2. §

Az R. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Köztársasági Õrezred
a) a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján
a miniszterek által használt gépjármûvekre kötött, 2011. december 1-jén hatályban lévõ polgári jogi szerzõdések,
valamint a fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek (ideértve a vagyonkezelõi jogot is),
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b) a miniszterek személyes gépkocsihasználatához 2011. december 1-je elõtt a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság
által biztosított - e feladatokat a munkakörük szerint ellátó - gépjármûvezetõk közalkalmazotti jogviszonyban való
továbbfoglalkoztatása tekintetében a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság jogutódja.”
3. §

Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 232/2011. (XI. 8.) Korm. rendelete
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdése
a) pontjában és a b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következõket rendeli el:
1. §

2. §

(1) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7/B. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó, elháríthatatlan külsõ ok
(vis maior) elismerésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis maior eset a kérelemben jelzett
területen és idõpontban bekövetkezett-e –, az elsõ fokú eljárásban]
„a) a mezõgazdasági üzem földterületét sújtó természeti csapás, illetve szélsõséges idõjárási körülmény (földrengés,
árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tûzeset, jégkár, fagykár stb.) tekintetében a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi
igazgatóságát;”
[másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.]
(2) Az R. 7/B. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A Kormány az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai
Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó, elháríthatatlan külsõ ok
(vis maior) elismerésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis maior eset a kérelemben jelzett
területen és idõpontban bekövetkezett-e –, az elsõ fokú eljárásban]
„d) az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területet sújtó természeti
csapás, illetve szélsõséges idõjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tûzeset, jégkár, fagykár, stb.)
tekintetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát;”
[másodfokú eljárásban a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.]
E rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelete
a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló
152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §-ának
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) bekezdés b) pont bb) alpontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló]
„bb) a központi költségvetés X–XV., XVII–XVIII. és XX. fejezeteiben a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott
célokra tervezett elõirányzatok,”.

2. §

Az R. 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A Nemzeti Tehetség Program feladatainak segítésére az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti, az Oktatáskutató
és Fejlesztõ Intézetnek (a továbbiakban: OFI) juttatott eszközök felhasználása fölött az OFI a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével dönt.
(4) Az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott intézkedéseknek az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 138. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási
konstrukcióit a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának figyelembevételével kell kidolgozni, illetve
lehet módosítani. A vélemény megadására rendelkezésre álló határidõ a véleménykérés beérkezésétõl számított
15 munkanap. A határidõ jogvesztõ.”

3. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti forrás terhére a Nemzeti Tehetség
Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveirõl, valamint a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum létrehozásának és mûködésének elveirõl szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban
[a továbbiakban: 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat] foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban
meghatározott célra rendelt összeget megállapodás alapján a Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban:
Alapkezelõ) és az OFI részére kell biztosítani.
(2) Az Alapkezelõ és az OFI a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos mûködési költségeikre az (1) bekezdésben
meghatározott célra rendelt összegnek legfeljebb hét-hét százalékát használhatja fel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meghatározni
a) az Alapkezelõ és az OFI számára a feladataik arányában megosztott, átutalt összeget,
b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
javaslatának figyelembevételével,
c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.”

4. §

Az R. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az Alapkezelõ a 2. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás
lebonyolítását, a beérkezett pályázatok formai ellenõrzését, a támogatási szerzõdések megkötését és azok az
OFI elõzetes szakmai jóváhagyásának megfelelõ módosítását, a kifizetések elõkészítését és folyósítását, a megvalósítás
befejezése elõtt az OFI-val együttmûködve ellátja az igénybe vett támogatás rendeltetésszerû felhasználásának
folyamatos pénzügyi ellenõrzését, a beérkezett pénzügyi rész/végelszámolási beszámolók ellenõrzését
és jóváhagyását.
(2) Az OFI a 2. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pályázati tervet, az Alapkezelõvel együttmûködve elkészíti
a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelõs
miniszter döntését követõen a kifizetések elõkészítését indítványozza az Alapkezelõnek, a megvalósítás befejezése
elõtt az Alapkezelõvel együttmûködve ellátja a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának folyamatos szakmai
ellenõrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenõrzését és jóváhagyását. Az OFI ellátja
emellett a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum titkársági feladatait.
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(3) A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi jóváhagyását követõen a teljesítést az Alapkezelõ igazolja le.
(4) A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum mûködése és feladatainak ellátása érdekében teljesített kiadás
évenkénti mértéke nem lehet több, mint a Nemzeti Tehetség Alap adott évi bevételének egy százaléka.”
5. §

Az R. a következõ 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti forrás terhére a 126/2008.
(XII. 4.) OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban, valamint a tanév rendjérõl
szóló rendeletekben és az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § h) pontjában meghatározott
célra rendelt összeget – megállapodás alapján – az Oktatási Hivatal részére kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meghatározni
a) az átutalt összeget,
b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
javaslatának figyelembevételével,
c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.
(3) Az Oktatási Hivatal az (1) bekezdés alapján biztosított összegbõl legfeljebb hét százalékot az (1) bekezdésben
meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos mûködési költségekre és monitoring feladatokra használhat fel.”

6. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A Nemzeti Tehetség Alapból az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti forrás terhére a 126/2008. (XII. 4.)
OGY határozatban foglaltak alapján kidolgozott kétéves cselekvési programokban meghatározott célra rendelt
összeget megállapodás alapján az Alapkezelõ és az OFI részére megosztva kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban kell meghatározni
a) az átutalt összeget,
b) a támogatási cél szerinti felhasználást biztosító kikötéseket a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
javaslatának figyelembevételével,
c) a támogatás nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás végrehajtásával kapcsolatos mûködési költségekre az
Alapkezelõ és az OFI az (1) bekezdés alapján átutalt összeg legfeljebb öt százalékát használhatja fel.”

7. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Alapkezelõ a 3. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás
lebonyolítását, a beérkezett pályázatok formai ellenõrzését, a támogatási szerzõdések megkötését és azok az
OFI elõzetes szakmai jóváhagyásának megfelelõ módosítását, a kifizetések elõkészítését és folyósítását, a megvalósítás
befejezése elõtt az OFI-val együttmûködve ellátja az igénybe vett támogatás rendeltetésszerû felhasználásának
folyamatos pénzügyi ellenõrzését, a beérkezett pénzügyi rész/végelszámolási beszámolók ellenõrzését és
jóváhagyását.
(2) Az OFI a 3. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pályázati tervet, az Alapkezelõvel együttmûködve elkészíti
a pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelõs
miniszter döntését követõen a kifizetések elõkészítését indítványozza az Alapkezelõnek, a megvalósítás befejezése
elõtt az Alapkezelõvel együttmûködve ellátja a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának folyamatos szakmai
ellenõrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenõrzését és jóváhagyását.
(3) A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi jóváhagyását követõen a teljesítést az Alapkezelõ igazolja le.”

8. §

Az R. 5. § (1) bekezdésében „A 2. §” szövegrész helyébe „Az 1. §” szöveg lép.

9. §

Az R. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló
233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) hatálybalépését követõen az 1. § (1) bekezdés a) pont
ab) alpontjában meghatározott, a Mód. R. kihirdetésekor kötelezettségvállalással nem terhelt összeget megállapodás
alapján az Alapkezelõ és az OFI részére a (2)–(3) bekezdésre figyelemmel megosztva kell biztosítani.
(2) Az Alapkezelõ az (1) bekezdésben foglalt megállapodás keretei között ellátja a pályázati eljárás lebonyolítását,
a beérkezett pályázatok formai ellenõrzését, a támogatási szerzõdések megkötését és azok az OFI elõzetes szakmai
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jóváhagyásának megfelelõ módosítását, a kifizetések elõkészítését és folyósítását, a megvalósítás befejezése elõtt az
OFI-val együttmûködve ellátja az igénybe vett támogatás rendeltetésszerû felhasználásának folyamatos pénzügyi
ellenõrzését, a beérkezett pénzügyi rész/végelszámolási beszámolók ellenõrzését és jóváhagyását.
(3) Az OFI az (1) bekezdésben foglalt megállapodás keretei között évente összeállítja a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum javaslatai figyelembevételével a pályázati tervet, az Alapkezelõvel együttmûködve elkészíti a
pályázati kiírásokat, ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását, döntésre felterjeszti, majd az oktatásért felelõs
miniszter döntését követõen a kifizetések elõkészítését indítványozza az Alapkezelõnek, a megvalósítás befejezése
elõtt az Alapkezelõvel együttmûködve ellátja a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának folyamatos szakmai
ellenõrzését, a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenõrzését és jóváhagyását.
(4) A végelszámolási beszámolók szakmai és pénzügyi jóváhagyását követõen a teljesítést az Alapkezelõ igazolja le.”
10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 1. § (5) bekezdése.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelete
az egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában és 74. § (2) bekezdés u) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, továbbá az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §
k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a 8–9. §, a 10. § (2)–(3) bekezdése és a 11. § (2) bekezdése tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM
együttes rendelet módosítása
1. §

A magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet
(a továbbiakban: R1.) a következõ 1/A–1/D. §-sal egészül ki:
„1/A. § Az e rendeletben kihirdetett légtér módosítására, új légtér kijelölésére vonatkozó tervet, az e rendeletben
meghatározottak szerint kell elõterjeszteni a közlekedésért felelõs miniszternek.
1/B. § A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló javaslat benyújtása elõtt a kérelmezõ elõzetes konzultációt
kezdeményez a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoporttal (a továbbiakban: NLKM). Ennek keretében a kérelmezõ
megadja a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott információkat, az NLKM tájékoztatja a kérelmezõt az eljárásról,
különösen az elõzetes javaslat tartalmi elemeirõl és a vonatkozó hazai és közösségi szabályozásról.
1/C. § (1) A kérelmezõ az 1/B. §-ban meghatározott tájékoztatás alapján készíti el az elõzetes javaslatot, és azt benyújtja
a közlekedésért felelõs miniszter útján az NLKM-nek. Az elõzetes javaslatnak legalább a 4. melléklet 2. pontjában
meghatározottakat kell tartalmaznia.
(2) Ha az elõzetes javaslat nem tartalmazza a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott elemeket, az NLKM az elõzetes
javaslatot érdemben nem tárgyalja.
(3) Az NLKM tagjainak, az NLKM ülésein tanácskozási joggal résztvevõknek, továbbá más érintett szervezeteknek az
elõzetes javaslat véleményezésére harminc nap áll rendelkezésre, de indokolt esetben az NLKM titkára ennél rövidebb
idõt is meghatározhat. Az NLKM a vélemények vagy szükség szerint azok egyeztetése alapján elõzetes döntési
javaslatot készít.
(4) Az elõzetes javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról a kérelmezõt írásban kell tájékoztatni.
(5) Ha az NLKM elõzetes döntési javaslatának elõkészítése során érdekütközés vagy kockázat merül fel az elõzetes
javaslattal kapcsolatosan, a kérelmezõnek az érdekelt felek bevonásával egyeztetést kell lefolytatnia, amelynek
eredményét az elõzetes javaslathoz csatolni kell. Az NLKM ezt követõen az egyeztetés eredménye alapján alakítja ki
a (3) bekezdés szerinti elõzetes döntési javaslatát.
(6) Repülõtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének,
valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy
fejlesztési engedély megszerzését megelõzõen kell az elõzetes javaslatot benyújtani. A létesítési engedélyhez
szükséges dokumentációnak az NLKM (3) bekezdésben meghatározott döntési javaslatát kell tartalmaznia.
1/D. § (1) Az NLKM elõzetes döntési javaslata alapján a kérelmezõ elkészíti a légtér módosítására, új légtér kijelölésére
vonatkozó tervet (a továbbiakban: végleges javaslat), amelynek kötelezõ tartalmi elemeit a 4. melléklet 2. pontját
kiegészítve a 4. melléklet 3. pontja tartalmazza.
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(2) A kérelmezõ végleges javaslatát annak teljes dokumentációjával a közlekedésért felelõs miniszter útján terjeszti
az NLKM elé, amely testület döntési javaslatot készít a végleges javaslatról.
(3) Repülõtér létesítése vagy fejlesztése esetén a (2) bekezdés szerinti hozzájáruló döntés a repülõtér létesítésének,
fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési engedély megléte esetén hozható.
(4) A végleges javaslat támogatásáról, elutasításáról vagy a további eljárásról kialakított döntési javaslatról írásban
kell tájékoztatni a kérelmezõt.
(5) A légtér módosítására, új légtér kijelölésére irányuló végleges javaslathoz a 2150/2005/EK bizottsági rendelet
7. cikke szerinti biztonsági felmérést kell készíteni a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi követelmények
szerint.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott biztonsági felmérés elkészítésének vezetésére alkalmasnak az a személy
tekinthetõ, aki az EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement (ESARR) elõírásoknak megfelelõ, az EUROCONTROL
Safety Assessment Methodology elemeivel megegyezõ tartalmú funkcionális veszélyelemzés (Functional Hazard
Assessment) elkészítésének elsajátítására alkalmas, a 4. melléklet 4. pontjában meghatározott képzést végzett.
(7) A biztonsági felmérés megfelelõségérõl a légiközlekedési hatóság nyilatkozik.”
2. §

Az R1. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A 3. mellékletben meghatározott, a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehetõ korlátozott légtér
igénybevételére a légiközlekedési hatóság – a 6. § (4) bekezdés b) pont bf) alpontjában meghatározott eset
kivételével – a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 22. §-a szerinti engedéllyel rendelkezõ szervezetnek
adhat engedélyt.
(2) A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell:
a) a korlátozott légtér nevét, azonosítóját,
b) a korlátozott légtér igénybevételének célját,
c) a repülés során használt légijármû típusát, lajstromjelét vagy azonosítójelét,
d) a légtér igénybevételének tervezett kezdõ dátumát és idõpontját UTC-ben, valamint idõtartamát,
e) környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér esetében az a)–d) pontokban foglaltakon túl, amennyiben
ismert, a repülés útvonalát és magasságát, vagy ha a tervezett repülési útvonalra és magasságra vonatkozó
információk nem állnak rendelkezésre a kérelmezés idõpontjában, az igénybe venni kívánt légtérrész oldalhatárait
WGS-84 rendszerû földrajzi koordináták szerint, valamint alsó és felsõ határát a földfelszíntõl számítva, méterben.
(3) A korlátozott légtér igénybevételét a légiközlekedési hatóság legfeljebb harminc napra engedélyezheti.
A határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon
túl – a (2) bekezdésben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
(4) Légi kutató-mentõ repülés, mentõrepülés, rendészeti vagy bûnüldözés feladata céljából végzett repülés, valamint
valós légvédelmi repülés esetében a korlátozott légtér igénybevételéhez engedély nem szükséges.
(5) A légiközlekedési hatóság a korlátozott légtér igénybevételének engedélyezésérõl kiadott határozatát megküldi
a korlátozással érintett légtérben illetékes légiforgalmi szolgálatnak.
(6) A korlátozott légtérben végrehajtott repülésekre – a korlátozást figyelembe véve – azon légiforgalmi és repülési
szabályokat, eljárásokat kell alkalmazni, amelyek a vele közös részt alkotó légiforgalmi légtérre vagy idõszakosan
korlátozott légtérre vonatkoznak.”

3. §

(1) Az R1. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A magyar légtér igénybevételérõl szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet)
meghatározott eseti légtér kijelölése iránti kérelmet harminc nappal a tervezett igénybevétel elõtt, a katonai légügyi
hatósághoz kell benyújtani.
(2) Az eseti légterek kijelölése során a katonai légügyi hatóság egyidejûleg nem jelölhet ki olyan eseti légtereket,
amelyek térben és idõben átfedik egymást.
(3) Az eseti légteret – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a légtér kijelölés indokául szolgáló esemény, rendezvény
idõtartamára lehet kijelölni.
(4) Az eseti légteret a 15/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben egy évben legfeljebb két alkalommal,
alkalmanként 90 napra lehet kijelölni. Harmadik alkalommal az eseti légteret akkor lehet kijelölni, ha ezzel egyidejûleg
a kérelmezõ kezdeményezte az 1/A–1/D. § szerinti légtér-kijelölést.
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(5) Amennyiben az eseti légtér kijelölését a kérelmezõ ellenõrzött légtérben vagy olyan légtérben kezdeményezi, ahol
mûszer szerinti repülési eljárás engedélyezett, a kérelemhez a kérelmezõnek mellékelnie kell a 2150/2005/EK
bizottsági rendelet 7. cikkében meghatározott biztonsági elemzést a 4. melléklet 3.2. és 3.6. pontjában foglalt tartalmi
követelmények szerint.
(6) Amennyiben az eseti légteret olyan légtéren belül tervezik kijelölni, amelyben mûszer szerinti repülés
engedélyezett, a kérelemhez mellékelni kell az illetékes légiforgalmi szolgáltató véleményét a közzétett repülési
eljárások biztonságos végrehajthatóságáról az eseti légtér kijelölése esetén.”
(2) Az R1. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) Eseti légteret a légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében kell kijelölni:
a) a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, és ha a repülés nem hajtható végre a légiforgalmi légtérre meghatározott
repülési szabályok szerint, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott esetben,
b) légi bemutatókhoz, ejtõernyõs bemutatókhoz, és ha a repülés nem hajtható végre a légiforgalmi légtérre
meghatározott repülési szabályok szerint, repülõsport-rendezvényekhez,
c) a külön légtér-igénybevétellel járó katonai vagy rendészeti mûveletekhez,
d) gyakorló ejtõernyõs ugráshoz vagy gyakorló mûrepülés céljából az ATZ-vel, TIZ-zel nem rendelkezõ repülõterek
esetében.
(2) Az eseti légtér kijelölésére vonatkozó kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell:
a) a légtér oldalhatárait WGS-84 rendszerû földrajzi koordináták szerint,
b) a légtér-igénybevétel dátumát, a kezdés és befejezés idõpontját (UTC-ben),
c) az igényelt légtér alsó és felsõ határát,
d) a légtérigénylés indokát,
e) a légtérben a légiforgalom szervezéséért felelõs személy vagy szolgálat megnevezését és elérhetõségét,
f) a légtérigénylõ – a tevékenység szervezéséért – felelõs személy nevét és elérhetõségét.
(3) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a kérelemhez mellékelni kell a 4. melléklet 2.10. pontja szerint
elkészített biztonsági felmérést, amelynek tartalmaznia kell a tervezett változtatásokkal érintett légiforgalmi
szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel történt egyeztetés dokumentációját is, valamint a felmerülõ kockázatok
csökkentéséhez szükséges eljárásokat.
(4) Ha az eseti légtér kijelölésének indoka az (1) bekezdés b) pontjában vagy a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
meghatározott esemény megtartása, úgy a kérelmezõnek a légiközlekedésrõl szóló törvényben elõírt egyéb engedély
megszerzésére irányuló eljárást az eseti légtér kijelölésére irányuló eljárással egy idõben kell megindítania.
(5) Az eseti légtér kijelölésére vonatkozó határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmaznia kell a kérelemben megadott adatokat.
(6) A katonai légügyi hatóság az eseti légtér kijelölésére vonatkozó határozatot a légtér mûködésének megkezdése
elõtt legkésõbb 7 nappal megküldi a légiforgalmi tájékoztató szolgálatnak közzététel céljából, valamint a Budapest
ATS Központnak.”
4. §

Az R1. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Az eseti légtér igénybevételének megkezdését – a határozatban engedélyezett kezdõ idõpontja, illetve
a b) pont esetében a szüneteltetés idõpontja elõtt legalább 30 perccel – a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában
meghatározott személy köteles a Budapest ATS Központnak megadni a következõ információkkal:
a) az igénybevétel valós kezdésének idõpontja (a továbbiakban: aktiválás), és a tervezett befejezés idõpontja,
b) ha az igénybevétel legalább 30 percig szünetel, az ismételt aktiválás tervezett idõpontja,
c) az engedélyezett eseti légtér kiterjedésének csökkentése a tényleges feladat függvényében,
d) az igénybevétel várható befejezésének idõpontja, ha az korábbi a határozatban engedélyezett befejezõ idõpontnál.
(2) Ha az engedélyes a Budapest ATS Központnak megadott kezdési idõpontot követõ 30 percen belül a légtér
igénybevételét nem kezdi meg, a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott személynek új kezdési idõpontot
kell megadnia, illetve, ha a tevékenységet az engedélyezett befejezési idõpont elõtt befejezik, errõl azonnal
tájékoztatnia kell a Budapest ATS Központot.
(3) Az eseti légteret az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti aktiválás idõpontjától
a) a katonai légügyi hatóság határozatában engedélyezett befejezõ idõpontig vagy az (1) bekezdés d) pontja szerint
bejelentett idõpontig és
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b) a katonai légügyi hatóság határozatában engedélyezett kiterjedésben vagy az (1) bekezdés c) pontja szerint
megadott csökkentett kiterjedésben
kell mûködõnek tekinteni.
(4) Az eseti légtér nem vehetõ igénybe
a) a határozatban engedélyezett idõpont elõtt,
b) a határozatban engedélyezett idõponton vagy ha az (1) bekezdés d) pontja szerint a befejezés idõpontját
bejelentették, akkor a bejelentett idõponton túl, valamint, ha az (1) bekezdés c) pont szerint a légtér kiterjedését
csökkentették, akkor azt meghaladóan.
(5) Az eseti légtér a 15/A. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott légtérigénylõ hozzájárulásával vehetõ igénybe.”
5. §

Az R1. a következõ alcímmel és 18/A. §-sal egészül ki:

„Légtéradatok archiválása
18/A. § A veszélyes légtér, az idõszakosan korlátozott légtér, az eseti légtér és a koordinált légtér igénylésére és
igénybevételére vonatkozó, a Budapest ATS Központnak megadott adatokat a Budapest ATS Központnak 30 napig
meg kell õriznie.”
6. §

Az R1. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A katonai légijármûvek földközeli és kis magasságú, 250 kt (460 km/h) IAS-nél nagyobb sebességû harcászati
jellegû útvonalrepüléseinek végrehajtása a légterekre vonatkozó szabályok szerint kijelölt katonai légi folyosóban
történhet.”

7. §

Az R1. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

2. A légi forgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet módosítása
8. §

(1) A légi forgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú
melléklet 1. Fejezet 1.17.4.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.17.4.1. A polgári légiforgalmi szolgálati egységeknek továbbítaniuk kell a légvédelmi szervek számára a nemzetközi
repülést végzõ, ismert légi jármûvek tervezett és tényleges mozgására vonatkozó adatokat az azonosítás
megkönnyítése és az esetleges elfogások elkerülése érdekében.”
(2) Az R2. 2. számú melléklet 8. Fejezet 8.7.3.9 pontja a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A várakozó és más légijármûvek közötti vízszintes radarelkülönítési minimumot az illetékes légiforgalmi irányító
szolgálat a légiközlekedési hatóság jóváhagyásával nem kevesebb, mint 5 NM (9,3 km)-re csökkentheti, ha
dokumentált repülésbiztonsági értékelés alapján a csökkentett elkülönítés megfelel az elfogadható repülésbiztonsági
szintnek.”

3. A Magyar Köztársaság légterében és repülõterein történõ repülések végrehajtásának szabályairól szóló
14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet módosítása
9. §

A Magyar Köztársaság légterében és repülõterein történõ repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000.
(XI. 14.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R3.) melléklet 3. Fejezet 3.6.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.6.1. A 117,975–137,000 MHz frekvenciasávban mûködõ, 25 kHz vagy kisebb csatornaosztású rádiótávbeszélõ
üzemmódú rádióberendezéssel kell felszerelni:
– ellenõrzött légtérben mûködõ,
– az éjszakai VFR repülést végzõ,
– az államhatárt keresztezõ légi jármûveket.”

4. Záró rendelkezések
10. §

(1) Az R1.
a) 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „kivéve az 5. § (1) bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe a „kivéve
az 5. § (4) bekezdésében meghatározott” szöveg,

32170

MAGYAR KÖZLÖNY

b)
c)
d)

e)

•

2011. évi 130. szám

25. § (5) bekezdés a) pontjában az „5. cikk (3) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. cikke,
5. cikk (3) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdése, 7. cikk” szöveg,
2. melléklet „I. ELLENÕRZÖTT LÉGTEREK” címet követõ táblázat „Polgári repülõtéri körzetek” címe alatt a „Ferihegy
CTR” szövegrész helyébe a „Budapest CTR” szöveg,
2. melléklet „I. ELLENÕRZÖTT LÉGTEREK” cím „ATS ÁTRUHÁZÁS” alcím 1. pont a) alpont (2) bekezdésében
a „480023N 0170938E – 475420N 0172757E – 475119N 0173231E – 474916N 0173700E – 474151N 0173241E –
474222N 0172540E – 474506N 0170537E – 474225N 0170456E – 473244N 0164214E – 465209N 0160650E”
szövegrész helyébe a „480024N 0170939E – 474227N 0170500E – 473244N 0164214E – 465209N 0160650E”
szöveg,
„I. ELLENÕRZÖTT LÉGTEREK” cím alatt „ATS ÁTRUHÁZÁS” alcím alatti 1. pont a) alpont (3) bekezdésében szereplõ
„ferihegyi QNH” szövegrész helyébe a „budapesti QNH” szöveg

lép.
(2) Az R2.
a) 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.8.2.2. alpontjában és 5. Fejezet 5.2.2.1.6. alpontjában a „Budapest-Ferihegy”
szövegrész helyébe a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér” szöveg,
b) 2. számú melléklet 4. Fejezet 4.10.1.3 pontjában a „Budapest-Ferihegyi QNH” szövegrész helyébe a „budapesti
QNH” szöveg,
c) 2. számú melléklet 2. függelék „2. Példák az ATS közleményekre” alcímet követõ 2.3.6.2.1. alpontjában a
„Budapest/Ferihegyrõl” szövegrész helyébe a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérrõl” szöveg,
d) 2. számú melléklet 8. Függelék 2.4. pontjában a „Ferihegy CTR-ben” szövegrész helyébe a „Budapest CTR-ben”
szöveg,
e) 2. számú melléklet 8. függelék 2.5.1. és 2.5.2. alpontjában a „Budapest/Ferihegy repülõtérre” szövegrész helyébe
a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérre” szöveg
lép.
(3) Az R3. melléklet
a) 2. Fejezet 2.2.5.4. pontjában a „Budapest-Ferihegyi CTR-ben” szövegrész helyébe a „Budapest CTR-ben” szöveg,
b) 2. Fejezet 2.11.5.3. pontjában a „Budapest-Ferihegyrõl” szövegrész helyébe a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülõtérrõl” szöveg,
c) „B” Függelék 4.5. pontját követõ megjegyzésben a „Budapest-Ferihegy repülõtérre” szövegrész helyébe a
„Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérre” szöveg,
d) „E” függelék I. rész 3.3.2.1. pont (ii) alpontjában a „Budapest-Ferihegy repülõtérrõl” szövegrész helyébe a
„Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérrõl” szöveg, valamint a „Budapest-Ferihegyi repülésbejelentõ
irodán” szövegrész helyébe a „Légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodáján” szöveg,
e) E” függelék I. rész 3.3.2.1. pont (iv) alpontjában a „Budapest-Ferihegyi repülõtér repülésbejelentõje” szövegrész
helyébe a „Légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodája” szöveg,
f) „E” függelék I. rész 3.3.3.2. pontjában a „Budapest-Ferihegyi repülésbejelentõn” szövegrész helyébe a
„Légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodáján” szöveg,
g) „E” függelék I. rész 4. pontjában a „Budapest-Ferihegyi repülõtér repülésbejelentõjénél” szövegrész helyébe a
„Légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodájánál” szöveg,
h) „E” függelék I. rész 7.2. pontjában a „Budapest-Ferihegyi repülésbejelentõ irodához” szövegrész helyébe a
„Légiforgalmi szolgálatok bejelentõ irodához” szöveg,
i) „E” függelék I. rész 7.3. a) pont (ii) alpontjában és b) pont (ii) alpontjában a „Budapest-Ferihegyi repülésbejelentõ”
szövegrész helyébe a „Légiforgalmi szolgálatok bejelentõ iroda” szöveg,
j) „E” függelék I. rész „8. Telefon- és telefaxszámok” pont alatti táblázatban a „Budapest-Ferihegy” szövegrész
helyébe a „HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat” szöveg,
k) „E” függelék II. rész „2. Az FPL ûrlap kitöltése” pont „2.2. Az FPL ûrlap rovatainak és mezõinek kitöltése” alpont,
„15. rovat: ÚTVONAL” cím, „Példák az ATS útvonalakon kívül végrehajtott belföldi repülések útvonalának
leírására” alcímet követõ táblázatban a „Budapest Ferihegy”, valamint a „Budapest Ferihegyi” szövegrész helyébe
a „Budapest (Liszt Ferenc)” szöveg,
l) „H” függelék 2. pontjában a „Budapest-Ferihegy repülõtérrõl/re” szövegrész helyébe a „Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülõtérrõl vagy oda” szöveg,
m) „L” Függelék címében a „BUDAPEST-FERIHEGY” szövegrész helyébe a „BUDAPEST” szöveg,
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„L” Függelék címét követõ Megjegyzésben és az 1. pont címében a „Budapest-Ferihegy” szövegrész helyébe
a „Budapest” szöveg,
„L” Függelék 1.1.3. pontjában a „Budapest-Ferihegy repülõtérre” szövegrész helyébe a „Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülõtérre” szöveg,
„L” Függelék 1.2.1.1. pontjában a „Budapest-Ferihegyi TWR” szövegrész helyébe a „Budapesti TWR” szöveg,
„L” Függelék 1.2.1.2. pontjában a „Budapest-Ferihegy repülõtérre” szövegrész helyébe a „Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülõtérre” szöveg,
„L” Függelék 1.3. pontjában a „Budapest-Ferihegyi repülõtéren” szövegrész helyébe a „Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülõtéren” szöveg

lép.
11. §

(1) Hatályát veszti az R1. 3. melléklet Korlátozott légterek cím alatti táblázatának utolsó, „Határsáv” légtér azonosítóval
megjelölt sora.
(2) Hatályát veszti az R3. melléklet
a) 2. Fejezet 2.3.1.2. pont d) alpontja,
b) „E” függelék II. Rész 2.2. pont, „15. rovat: ÚTVONAL” cím, „Budapest FIR-re vonatkozó egyedi elõírások” alcím alatt
az „Az államhatár menti korlátozott légtérben tervezett repülésekre benyújtott FPL-ken a 18. rovatban
RMK/ADIZFLIGHT jelölést kell használni, kiegészítve a katonai légügyi hatóság engedélyezõ határozatának
számával.” szövegrész,
c) „E” függelék II. Rész 2.2. pont, „18. rovat: EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK” cím, „RMK/ Egyéb nyílt-szövegû megjegyzés”
alcím alatt az „– az államhatár menti korlátozott légtérben tervezett repülések esetén az erre való utalást, valamint
az engedélyezõ határozat számát,” szövegrész,
d) „R” Függelék 13. és 133. pontja.

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i
2150/2005/EK bizottsági rendelet 4. és 7. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 56/2011. (XI. 8.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

A LÉGTÉRSZERKEZET MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT KÖTELEZÕ TARTALMI ELEMEI
1. Az elõzetes konzultáció során a kérelmezõ által kötelezõen megadandó információk köre
1.1. rövid indokolás a légtérmódosítás szükségességérõl, illetve új légtér esetében a célokról és azok várható hatásairól,
1.2. tájékoztatás a módosítás légtér felhasználókra gyakorolt hatásairól, illetve a meglévõ légtérstruktúrával kapcsolatban
esetlegesen felmerülõ érdekütközésekrõl,
1.3. annak elõzetes megállapítása, hogy a változtatás várhatóan hatással lesz-e a szomszédos országokkal kialakított
légtér-felhasználási megállapodásokra (ha van ilyen), illetve az egységes európai égboltra vonatkozó hazai stratégiára
(FAB-ok, egyéb nemzetközi érdekek).
2. Az elõzetes javaslat kötelezõ tartalmi elemei
2.1. részletes indokolás a légtérmódosítás szükségességérõl,
2.2. a rövid és hosszú távú célkitûzések (például forgalom jellege, típusa),
2.3. a tervezett légtér jellemzõi indokolással, különösen a tervezett légtér típusára vonatkozóan (típus, üzemelési
idõszakok, ATS útvonalhálózatba való illeszthetõség, repülési eljárás típusa, jellemzõje, forgalom összetétele, mértéke,
stb.),

32172

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 130. szám

2.4. ha a légtér típusa szükségessé teszi, a légiforgalmi irányító vagy légiforgalmi tájékoztató szolgálat megjelölése,
2.5. repülõtéri légtér (a közelkörzeti légteret is beleértve) esetében a repülõtér mûszerezettsége, a légtér felderítésére
alkalmazott és egyéb navigációs eszközök,
2.6. a légtér felhasználóira gyakorolt hatások vizsgálata, a forgalom összetételének várható változása, a tervezett légtérben
végrehajtható mûveletek változása (IFR/VFR),
2.7. a meglévõ légtérstruktúrába való beillesztés várható hatásai az érintett (környezõ) légterekre és repülõterekre,
2.8. a tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett
szervezetekkel a 2.6.–2.7. pontokban említett, érdekütközést jelentõ hatások elkerülése érdekében, valamint a
felmerülõ kockázatok csökkentésének lehetõségérõl történt egyeztetés eredményének ismertetése (levelezés,
egyeztetésrõl készült emlékeztetõ, stb.),
2.9. a légtérgazdálkodásban várható elõnyök, hátrányok rövid bemutatása, gazdasági, társadalmi, honvédelmi,
nemzetbiztonsági indokok (például a forgalom jobb eloszlása, szûk keresztmetszetek csökkenése, késések
csökkenése, más útvonalak tehermentesítése),
2.10. elõzetes biztonsági felmérés, amelybõl kiderül, hogy a légtérstruktúrában bekövetkezõ változtatás milyen jellegû
kockázatokat, illetve biztonságkritikus folyamatokat eredményezhet, és hogy ezekre a teljes biztonsági felmérés
elvégzése után a megfelelõ kockázatcsökkentõ eljárásokat alkalmazva – az elvárt biztonsági szintet fent lehet tartani,
2.11. legalább egy térkép, amely teljességében bemutatja a javasolt változtatást, a régi és az új légtér befoglaló
paramétereivel, az elõzetes javaslat keretében vizsgált érintett területek, földrajzi pontok és más légterek
feltüntetésével (lehetõleg 1:250 000 méretarányban).
3. A végleges javaslat kötelezõ tartalmi elemei
3.1. a légtérmódosítással összefüggõ minden olyan változás, amelyre vonatkozóan a teljes biztonsági felmérést
elvégezték,
3.2. a teljes biztonsági felmérés és annak dokumentációja, amelynek egyértelmûen alá kell támasztania, hogy a tervezett
változtatás integrációja a meglévõ légtérstruktúrába nem okozza a rendszer repülésbiztonsági szintjének
csökkenését, és tartalmazza a tervezett változtatásokkal érintett más légtérfelhasználókkal, légiforgalmi
szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel, valamint a felmerülõ kockázatok csökkentésének lehetõségérõl történt
egyeztetés eredményének ismertetése (levelezés, egyeztetésrõl készült emlékeztetõ, stb.),
3.3. ha a légtérmódosításra, illetve az azon belüli repülési eljárásokra több megoldási lehetõség is felmerült, indokolni kell,
hogy miért célszerûbb azt megvalósítani, amelyet a javaslat tartalmaz,
3.4. az elõzetes becslések újraszámolt adatai a végleges javaslatnak megfelelõen, és a 2. pontban foglalt további
dokumentumoknak a végleges javaslatnak megfelelõen frissített változata (térkép, légtérjellemzõk, stb.),
3.5. a biztonsági felmérés elkészítését vezetõ személy alkalmasságának igazolása,
3.6. a kérelmezõ vagy a 3.5. pontban említett személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a biztonsági felmérés megfelel
a vonatkozó szabályozásnak [EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement (ESARR) elõírásai, különös tekintettel az
ESARR 2, ESARR 4 és a hozzájuk kapcsolódó útmutató anyagokra, ICAO ANNEX 11 és Doc 9426, valamint e rendelet
elõírásai],
3.7. repülõtér létesítése vagy fejlesztése esetén a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a
leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti létesítési vagy fejlesztési
engedély.
4. Az ESARR elõírásoknak megfelelõ, a EUROCONTROL Safety Assessment Methodology elemeivel megegyezõ tartalmú
biztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzettség
A EUROCONTROL – Institute of Air Navigation Services (Légi Navigációs Szolgálatok Képzõintézete) képzése,
a következõ képzési modulokkal:
Kötelezõ elemek:
Introduction to Safety Assessment Methodology (SAF–SAM)
Functional Hazard Assessment – Total System Approach (SAF–SAM1–FHA)
Ajánlott elemek:
Preliminary System Safety Assessment for ATM system designers (SAF–SAM2–PSSA)
System Safety Assessment for Implementation and Monitoring (SAF–SAM3–SSA)”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 130. szám

32173

A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez 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. infrastrukturális beruházás: az 1. és 2. célterületen megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó telepi út, térburkolat,
kerítés építése, felújítása;
2. kapcsolt vállalkozás: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 17. pontja szerinti vállalkozás;
3. támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez e rendelet elszámolható kiadás felsõhatárt állapít meg;
4. telepi út: az 1. és 2. mellékletben meghatározott létesítményeket az ingatlan-nyilvántartásban állandó jellegû
mezõgazdasági telephelyekként szereplõ területeken belül összekötõ út.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell alkalmazni.

2. A támogatás jellege és célterületei
2. §

(1) Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe
a) az 1. mellékletben meghatározott, a kertészeti termelõ tevékenységet szolgáló létesítmények építésére,
korszerûsítésére és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására
(a továbbiakban: 1. célterület),
b) a 2. mellékletben meghatározott, a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építésére és
a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 2. célterület),
c) az a) és b) pontban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását biztosító beruházások
megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület).
(2) Új építés, bõvítés, valamint a meghatározott technológiai elemekkel történõ felújítás esetén támogatás csak abban
az esetben nyújtható, ha az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott bármely tevékenység komplett, új, elsõ üzembe
helyezésû technológiai rendszer beépítésével valósul meg.
(3) Nem vehetõ igénybe támogatás
a) olyan beruházásra, amely kizárólag telepen belüli infrastrukturális beruházásra irányul,
b) az 1. és 2. mellékletben meghatározott szociális helyiségek, valamint kiszolgáló terek önálló beruházásként
történõ megvalósítására, továbbá
c) a technológiában alkalmazható önjáró gépek beszerzésére.

3. A támogatás igénybevételének feltételei
3. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) az a mezõgazdasági termelõ, aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezõgazdasági tevékenységek közül
a 01.1, 01.2, 01.3, vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez,
b) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet vagy azok leányvállalatai, valamint
c) a kertészeti ágazatban és burgonya ágazatban mûködõ termelõi csoport
(a továbbiakban együtt: ügyfél).
(2) Az ügyfél mezõgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet. Nem vonatkozik
ez a szabály az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott ügyfelekre és az induló vállalkozás ügyfélre.
(3) Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, amennyiben a támogatási kérelem
benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállalja, hogy a 6. mellékletben szereplõ kertészeti tevékenységhez
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kapcsolódó SFH kódok alapján számított üzemmérete legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ naptári évben
megfelel a (2) bekezdésben foglalt üzemméretnek.
Az ügyfél saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem
természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezetõ tisztségviselõje, tagja, családi
gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetõje vagy tagja, mint meghatalmazott útján az utolsó kifizetési
kérelem benyújtása elõtt köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett, e jogcím
tárgyában tartott kötelezõ képzésen részt venni.
A 3. célterületre irányuló kérelem esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjától eltérõen az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó,
gépészmérnöki végzettséggel rendelkezõ személy által készített és aláírt technológiai tervvel, amely tartalmazza
a telepítési vázrajzot, a hasznos hõigény kiszámítását, a hõenergia elõállító berendezés méretezését, az egyes
fejlesztési komponensek legfontosabb mûszaki-technológiai adatait, valamint
b) az ügyfél a beruházással elõállított energiát a 6. melléklet szerinti kertészeti tevékenység keretében saját üzemén
belül hasznosítsa.
A Vhr. 24. §-ában foglaltaktól eltérõen, az ügyfél a támogatási határozat közlésétõl számított hat hónapon belül köteles
a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 25%-ával elszámolni.
A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a mûveletet a támogatási határozat közlésétõl számított két éven
belül meg kell valósítani.
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.
Az ügyfél köteles a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerûsített létesítményt
rendeltetésszerûen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési
kötelezettség). Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdõdik és az utolsó kifizetési
határozat közlésétõl számított öt évig áll fenn.
Kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek a támogatási kérelme az értékelés során eléri a 46 pontot és
a 3. melléklet „A” részében szereplõ szakmai szempontok alapján eléri a 15 pontot.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások
4. §

(1) A támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program 121. intézkedéséhez rendelt keretösszeg, amely 14 419 600 eurónak megfelelõ forintösszeg,
de legfeljebb 4 milliárd forint.
(2) A keret betartása érdekében szükség esetén a vidékfejlesztésért felelõs miniszter intézkedik a támogatási kérelmek
benyújtásának felfüggesztésérõl.
(3) Egy ügyfélnek legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható.
(4) A támogatás mértéke:
a) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a;
b) a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának
ba) 40%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti ügyfél,
bb) 35%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél;
c) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha
ca) az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, vagy
cb) a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;
d) a 2. célterület esetén – ha a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg –
a beruházás összes elszámolható kiadásának
da) 50%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti ügyfél,
db) 45%-a, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél,
dc) 55%-a, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ;
e) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha
ea) az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, és
eb) a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;
f) a 2. célterület esetén, a beruházás összes elszámolható kiadásának 45%-a, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ.
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(1) Az 1. célterület esetén elszámolható kiadásnak minõsül:
a) az 1. mellékletben kötelezõ építészeti-mûszaki tartalomként meghatározott építés, épületgépészet és
technológia kialakítása, továbbá a meglévõ épületek felújítása és korszerûsítése, valamint
b) a kapcsolódó infrastrukturális beruházás.
(2) A 2. célterület esetén elszámolható kiadásnak minõsül
a) a 2. mellékletben kötelezõ építészeti-mûszaki tartalomként meghatározott építés, épületgépészet és technológia
kialakítása, továbbá a meglévõ épületek felújítása és korszerûsítése, valamint
b) a kapcsolódó infrastrukturális beruházás.
(3) A 3. célterület esetén elszámolható kiadásnak minõsül:
a) a gépkatalógusban az 5141., a 6213., a 6221., a 6224. gépváltozatokhoz tartozó gépek, technológiai berendezések
beszerzése,
b) termelõ termálkútfúrás – minimálisan harminc méter fúrási mélység esetén –, vagy szénhidrogén-meddõ kút,
termelõ termálkúttá történõ átalakítása,
c) a hõenergia elõállításhoz kapcsolódó tüzelõ-, biogáz-, termelõ termálkút-, valamint napenergia-hasznosító
berendezéssel funkcionális egységet képezõ tartozékok, szerelvények beszerzése, és
d) a hõtermelõ berendezés elhelyezéséhez, mûködéséhez kapcsolódó, az építési normagyûjteményben
(a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építési beruházás.
(4) Az 1. és 2. célterülethez rendelt tevékenységek esetén a maximális elszámolható kiadás nem haladhatja meg az ÉNGY,
illetve a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja alapján megállapított, illetve az elszámolhatónak minõsített gépek,
technológiai berendezések beszerzése esetén, a gépkatalógus alapján meghatározott referenciaárat.
A tevékenységenként elszámolható összes kiadás mértéke az 1. illetve a 2. mellékletben meghatározott maximálisan
elszámolható kiadás alapján számított összeghatárig fogadható el.
(5) A 3. célterülethez rendelt tevékenységek esetén az elszámolható kiadás nem haladhatja meg:
a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott gépváltozatokhoz tartozó gépek, technológiai berendezések esetén
a gépkatalógus alapján meghatározott referenciaárat,
b) a (3) bekezdés d) pontja szerinti beruházás esetén az ÉNGY alapján meghatározott referenciaárat.
(6) A (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenységek megvalósítása esetén a támogatás mértéke kiszámításának
alapját a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti két árajánlat képezi.
(7) Gép, technológiai berendezés beszerzése esetében kizárólag azok támogathatóak, amelyek szerepelnek
a gépkatalógusban.
(8) Amennyiben a referenciaár az ÉNGY alapján nem állapítható meg, úgy a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjának
megfelelõen kell eljárni. Az elszámolható kiadások nem haladhatják meg a választott árajánlat alapján megállapított
referenciaárat. Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától, vagy olyan vállalkozástól,
amelyben az ügyfél vagy kapcsolt vállalkozása tulajdoni hányaddal rendelkezik.
(9) A saját munka értéke nem minõsül elszámolható kiadásnak.
(10) Elszámolható kiadás a fejlesztéssel kapcsolatban felmerült, a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb
elszámolható kiadás is.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott kiadások tekintetében, ha a támogatási határozatban eltérõ támogatási
intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

5. A támogatási kérelem benyújtása
6. §

(1) A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtani az MVH-hoz, az általa rendszeresített
és honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatványt legalább a következõ adattartalommal kell
az MVH-nak rendszeresíteni:
a) az ügyfél típusához kapcsolódó adatok,
b) a pontozáshoz kapcsolódó adatok,
c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,
d) a tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként, és
e) zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet ügyfél esetén az elismerési határozat, valamint
a hatályos elismerési tervet vagy mûködési programot jóváhagyó határozat azonosító száma.
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(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) ha az ügyfél õstermelõ, az érvényes mezõgazdasági õstermelõi igazolvány másolatát,
b) az 3. mellékletben szereplõ értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat,
dokumentumokat,
c) az 1. és a 2. célterület szerint megvalósuló
ca) építési engedélyköteles beruházás esetében a jogerõs építési engedély hiteles másolatát a hozzá tartozó
záradékolt tervdokumentáció másolatával együtt, vagy az építési engedélyezési eljárás megindítását
igazoló dokumentumot és az építési hatósághoz benyújtott építészeti-mûszaki tervdokumentáció
másolatát,
cb) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az építészeti-mûszaki tervdokumentációt és annak
szakhatósági igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles,
cc) építéssel nem járó beruházás esetében mûszaki leírást és dokumentációt,
d) a 3. célterület esetén:
da) vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi létesítési engedélyt, vagy a vízjogi engedélyezési eljárás
megindítását igazoló dokumentumot,
db) a 3. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott technológiai tervet és a terv készítõjének végzettségét
igazoló okirat hiteles másolatát,
e) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének e) pontjától eltérõen, az ott meghatározott összeghatártól függetlenül az üzleti
tervet és pénzügyi tervet, amelyek a Vhr. 27. § (2) bekezdésétõl eltérõen a támogatási összeg határtól függetlenül
értékelésre kerülnek,
f) a 3. § (3) bekezdésében szereplõ ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a mezõgazdasági üzem
legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ teljes naptári évben megfelel a 3. § (2) bekezdésében
meghatározott, a 6. mellékletben szereplõ kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított
üzemméretnek,
g) az 5. § (3) bekezdésében szereplõ tevékenységek esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a beruházással
elõállított energiát a 6. melléklet szerinti kertészeti tevékenység keretében saját üzemén belül hasznosítja,
h) a 7. § (3) bekezdésében szereplõ ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja a fenntartási
idõszak alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben megjelölt kertészeti végzettséggel rendelkezõ
alkalmazott foglalkoztatását,
i) zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet ügyfél esetén a zöldség-gyümölcs termelõi
csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdés
g) pontja szerinti nyilatkozatot.
(3) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(4) A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag tevékenységenként lehetséges.
(5) Ha az ügyfél az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet] alapján
támogatási határozattal rendelkezik és az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be
kifizetési kérelmet, akkor részére e rendelet alapján kizárólag akkor adható támogatás, ha az e rendelet szerinti
támogatási kérelem benyújtásáig teljes bizonyítóerejû magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatban az
adott támogatási határozatban részére megállapított támogatási összeg egészérõl lemondott.
(6) Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akirõl a támogatási kérelem benyújtásáig jogerõs határozatban
megállapításra került, hogy a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet szerinti intézkedés egészében jogosulatlanul vett részt.
(7) A támogatási kérelem benyújtási idõszakot követõen hiánypótlásnak helye nincs. Az MVH a támogatási kérelem
bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél a támogatási
kérelem benyújtására nyitva álló idõszakot követõen terjeszt elõ.

6. A támogatási kérelem elbírálása
7. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig
a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.
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(2) Ha az ügyfél, vagy alkalmazottja a 4. vagy az 5. mellékletben szereplõ kertészeti végzettségek valamelyikével
rendelkezik, akkor a támogatási kérelem benyújtása során a 3. melléklet szerinti többletpontra jogosult.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott többletpontra az alkalmazottat foglalkoztató ügyfél akkor jogosult, ha a támogatási
kérelemhez mellékelt nyilatkozatban vállalja, hogy a fenntartási idõszak alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási
kérelemben vállalt kertészeti végzettséggel rendelkezõ alkalmazottat foglalkoztat.
(4) Zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet ügyfél esetén az MVH megvizsgálja, hogy a támogatás
alapjául szolgáló beruházás nem szerepel az ügyfél elismerési tervében vagy mûködési programjában, valamint arra
korábban a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a, 103d és 103e cikkei alapján támogatás kifizetésére nem került sor.

7. Kifizetési kérelem
8. §

(1) A Vhr. 28. § a) pontjától eltérõen, amennyiben a támogatási kérelemhez nem került benyújtásra, az elsõ benyújtott
kifizetési kérelemhez csatolni kell az összes támogatott építési engedélyköteles beruházásra vonatkozó jogerõs
építési engedély és a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi
hatóság igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles.
(2) A Vhr. 28. § c) pontjától eltérõen, amennyiben a támogatási kérelemhez nem került benyújtásra, az elsõ benyújtott
kifizetési kérelemhez csatolni kell az összes vízjogi engedélyköteles beruházásra vonatkozó jogerõs vízjogi létesítési
engedély hiteles másolatát.
(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a) a 3. § (4) bekezdése szerinti képzésen való részvételrõl szóló igazolást,
b) a 3. célterület szerinti fejlesztés esetén a beruházás befejezésére vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel
rendelkezõ személy által kiállított nyilatkozatot.
(4) Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat kiállítója és a technológiai terv készítõje nem ugyanaz a személy, akkor
az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát.

8. Jogkövetkezmények
9. §

(1) Amennyiben az ellenõrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél a támogatási határozat alapján fennálló
kötelezettségének nem, vagy nem az építési engedély, vagy a tervdokumentáció szerint tett eleget, az az
intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minõsül.
(2) Ha a nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenõrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot
szolgáltatott, akkor az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minõsül.
(3) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt, a pontozási szempontok közt feltüntetett munkavállalói
létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétõl kezdõdõen, akkor a kifizetett
támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül, ezért köteles a támogatási összeg 2%-át, de legalább
300 000 forintot visszafizetni.
(4) A támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszám nem teljesítése esetén elõírt (3) bekezdés szerinti
jogkövetkezmény hiányzó munkavállalónként egyszer, és abban az esetben alkalmazandó, ha a támogatási
kérelemben szereplõ munkavállalói létszámvállalás szinten tartásra vagy bõvítésre irányul.
(5) Ha az ügyfél a 3. § (4) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a képzésben való
részvételt nem igazolja legkésõbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, a támogatási határozattal jóváhagyott
összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követõ 30. nap és az utolsó kifizetési
kérelem benyújtási idõszak elsõ napját megelõzõ 30. nap közötti idõszakban nem volt képzés.
(6) Ha az ügyfél a 6. § (2) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követõ elsõ teljes évben
nem felel meg a 3. § (2) bekezdésében foglalt üzemméretnek, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeget
az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz
való joga megszûnik.
(7) Ha az ügyfél a pénzügyi tervben foglalt árbevételtõl a beruházás befejezését követõ elsõ három gazdasági év
átlagában 30%-nál nagyobb mértékben elmarad, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át az intézkedésben való
jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.
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(8) A Vhr. 35. § (1) bekezdésében foglalt kizárás jogkövetkezménye helyett valamennyi kifizetési határozattal jóváhagyott
támogatás – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó
ellenõrzések alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve – kumulált összegét 20%-kal kell
csökkenteni, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50%-át teljesíti,
de nem éri el az összeg 80%-át.
(9) Ha az ügyfél a 6. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.
(10) Ha az ügyfél a 6. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt nyilatkozatában foglaltakat nem teljesíti, akkor köteles
a támogatási összeg 2%-át visszafizetni.
(11) Nem kell alkalmazni a Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglaltakat.
(12) A 3. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése esetén az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás
van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja,
ezzel egyidejûleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszûnik, továbbá az ügyfél által
igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül. Az MVH a támogatási határozatot
visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszûnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról,
hogy az ügyfél a határozat jogerõre emelkedését követõ három évig a 2007–2013-as idõszakban az EMVA
társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve
pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerõs döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme
elutasításra kerül.

9. Záró rendelkezés
10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

11. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.

12. §

(1) A 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet a következõ 12. §-sal egészül ki:
„12. § E rendelet alapján a 2011. évtõl kezdõdõen támogatási kérelem nem nyújtható be.”
(2) Hatályát veszti a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 6. §-a.

13. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 47/2008. (IV. 17.) FVM
rendelet] a következõ 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendelet alapján a 2011. évtõl kezdõdõen támogatási kérelem nem nyújtható be.”
(2) Hatályát veszti a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez
Támogatási egységek (tevékenységek) elszámolható kiadásai
és azok kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom elõírásai az 1. célterülethez

1

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés, méret, kapacitás és mûszaki tartalom

Maximális
elszámolható
kiadás

Mértékegysége

200 000

Ft/m2

150 000

Ft/m2

50 000
35 000

Ft/m2
Ft/m2

2
3

1.

4

1.1.

5

1.2.

6
7

2.

8
9

2.1.
2.2.

10

3.

Új gombatermesztõ létesítmények építése
Kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom:
Az épületeknek könnyûszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük,
és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hõszigetelésre és az
energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai elõírásoknak kell
megfelelniük.
A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához
szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai
berendezéseket, a komplett klímaberendezést, az elektromos hálózatot,
a villám- és vagyonvédelem eszközeit, a kamion berakót, az elkülönített
szennyvízkezelõ rendszert, a polcos technológia esetében
a gombakomposzt be- és kitárolásának speciális gépeit (polcfeltöltõ és
kihúzó, szállítószalag,) de nem támogatottak a rakodógépek.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá
a kötelezõ mûszaki tartalomként elõírt, beépített technológiák elemeinek
és azok beépítésének költségeit.Az elszámolható kiadások polcos
rendszerû termesztõ létesítmények esetén termesztõfelületre (m2), nem
polcos rendszerû termesztõ létesítmények esetén alapterületre (m2)
értendõek.
– Csiperkegomba termesztése esetén kizárólag a polcos termesztõ
rendszerrel felszerelt, klimatizált gombatermesztõ ház támogatható.
– Egyéb gomba termesztése esetén polcos vagy nem polcos rendszerû
termesztõ ház vagy szigetelt fólia sátor támogatható.
Polcos rendszerû, klimatizált, maximum 750 m2 összes termesztõ felülettel
rendelkezõ gombatermesztõ létesítmények.
Nem polcos rendszerû, klimatizált, maximum 750 m2 alapterülettel
rendelkezõ gombatermesztõ létesítmények.
Gombatermesztõ létesítmények átalakítása, rekonstrukciója
Kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom:
Meglévõ gombatermesztõ házak, pincék és fóliasátrak rekonstrukciója
során azok polcos termesztõ rendszerûvé történõ átalakítása vagy más
rendeltetésû épületek (például istállók, raktárak) polcos gombatermesztõ
rendszerrel történõ felszerelése, gombatermesztésre történõ átalakítása.
Nem polcos rendszerû gombaházak, fóliasátrak technológiai felújítása.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépített technológiák elemeinek
és azok beépítésének költségeit. Az elszámolható kiadások polcos
rendszerû termesztõ létesítmények rekonstrukciója esetén
termesztõfelületre (m2), nem polcos rendszerû termesztõ létesítmények
rekonstrukciója esetén alapterületre (m2) értendõek.
Polcos rendszerû gombatermesztõ létesítmények technológiai felújítása
Nem polcos rendszerû gombatermesztõ létesítmények technológiai
felújítása
Új gombakomposzt elõállító üzem építése, illetve meglévõ üzemek
bõvítése, korszerûsítése
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11

12
13
14
15

3.1.
3.2.
4.

16
17
18

4.1.
4.2.
4.3.

19

4.4.

20
21
22

4.5.
4.6.
5.

A környezetvédelmi követelményeknek megfelelõ és a levegõtisztasági
elõírásokat kielégítõ gombakomposzt elõállítására alkalmas üzem építése
és komplex technológiai felszerelése. A meglévõ üzemek bõvítése és
korszerûsítése.
Az elszámolható kiadás tartalmazza új üzem építésénél a teljes építési
költségeket: épületek, tárolók, biofilterek, komposztálók, hõkezelõk és
a komposzt kiszerelés költségeit, bõvítésnél és korszerûsítésnél
a folyamatban érintett munkák költségeit. Az elszámolható kiadások
a hõkezelõ kamrák alapterületének 1 m2-rére kerültek meghatározásra.
Új, gombakomposzt elõállítására alkalmas komposztüzem létesítése
Meglévõ gombakomposzt elõállító üzem bõvítése, korszerûsítése
Új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése
Kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom:
Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület nagysága
legalább 1500 m2.
Bõvítés esetén az üzemben a meglévõ és a bõvítéssel megvalósuló
üvegházak alapterületének el kell érnie legalább az 1500 m2 nagyságot.
A megépítésre kerülõ üvegházak blokkosított formában (egy szerkezeti
egységbe), tûzi horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum
4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel
készülhetnek. A fedésre felhasznált üvegnek minimum 4 milliméter
vastagságúnak kell lennie.
A beruházásnak tartalmaznia kell a növénytartó szerkezetet, az öntözõ,
a tápoldatozó és a szellõztetõ rendszert, a fûtést (Dt = minimum 25 °C),
a klímakomputert és a vezérlés elemeit.
A beruházás opcionálisan beépíthetõ mûszaki elemként tartalmazhatja
a CO2 trágyázás elemeit, a párásító rendszert, a légkeverõket,
a ventilátorokat, az árnyékoló és energiaernyõt.
Az asszimilációs pótmegvilágítás és vezérlés csak a 3. pontban szereplõ
valamely másik tevékenység megvalósítása esetén támogatható.
Bõvítés esetén a meglévõ növényházban a minimális vápamagasságnak
2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek
kombinációjával kialakított fûtés és csepegtetõ öntözés hiányában azok
beépítése a meglévõ növényházba kötelezõ.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá
a kötelezõen beépítendõ vagy opcionálisan beépíthetõ technológiák
elemeit és azok beépítési, beszerelési költségeit. Az elszámolható kiadások
az üvegház m2-ben meghatározott alapterületére értendõek,
a maximálisan elszámolható kiadások bõvítés esetén az új építéssel
érintett részre vonatkoznak.
Automatizált üvegház építése zöldség- és virágtermesztés céljára
Automatizált üvegház építése palántanevelés céljára (talajfûtéssel)
Az üzemben meglévõ üvegházak alapterületének bõvítése automatizált
üvegházzal zöldség- és virágtermesztés céljára
Az üzemben meglévõ üvegházak alapterületének bõvítése automatizált
üvegházzal palántanevelés céljára (talajfûtéssel)
Asszimilációs pótmegvilágítás, vezérlés
Talaj nélküli termesztés kiépítése
Új, fóliaborítású, nagy légterû, blokkrendszerû növényházak
(blokkfóliaházak) építése
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800 000
400 000

Ft/m2
Ft/m2

30 000
35 000
30 000

Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2

35 000

Ft/m2

9 000
2 500

Ft/m2
Ft/m2
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23

24

25
26
27

5.1.
5.2.
5.3.

28

5.4.

29
30
31

5.5.
6.

32
33
34

6.1.
6.2.
7.

Kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom:
Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület nagysága
legalább 1500 m2. Bõvítés esetén az üzemben a meglévõ és a bõvítéssel
megvalósuló fóliaházak alapterületének el kell érnie legalább az 1500 m2
nagyságot.
A fóliaházak blokkosított formában, (egy szerkezeti egységben) tûzi
horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres
vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek.
A fedésre felhasznált fóliának UV-stabilnak és legalább 150 mikron
vastagságúnak kell lennie.
A beruházásnak tartalmaznia kell a növénytartó szerkezetet az öntözõ,
a tápoldatozó és szellõztetõ rendszert, a fûtést (Dt = minimum 20 °C),
a klímakomputert és a vezérlés elemeit. A beruházás opcionálisan
beépíthetõ mûszaki elemként tartalmazhatja a CO2 trágyázás elemeit,
a párásító rendszert, a légkeverõket, a ventilátorokat, az árnyékoló ernyõt
és az energiaernyõt.
Bõvítés esetén a meglévõ növényházban a minimális vápamagasságnak
2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek
kombinációjával kialakított fûtés és csepegtetõ öntözés hiányában azok
beépítése a meglévõ fóliaházba kötelezõ. Az elszámolható kiadás
tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezõen beépítendõ
vagy opcionálisan beépíthetõ technológiák elemeit és azok beépítési
költségeit. Az elszámolható kiadások a növényház (blokkfóliaház) m2-ben
meghatározott alapterületére értendõek, a maximálisan elszámolható
kiadások bõvítés esetén az új építéssel érintett részre vonatkoznak.
Blokkrendszerû fóliaház építése zöldség- és virágtermelés céljára
Blokkrendszerû fóliaház építése palántanevelés céljára (talajfûtéssel)
Az üzemben meglévõ fóliaházak alapterületének bõvítése blokkrendszerû
fóliaházzal zöldség- és virágtermelés céljára
Az üzemben meglévõ fóliaházak alapterületének bõvítése blokkrendszerû
fóliaházzal palántanevelés céljára (talajfûtéssel)
Talaj nélküli termesztés kiépítése
Új, nagylégterû, egyhajós fóliasátrak építése
Kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom:
Üzemi szinten típusonként legalább 1500 m2 összes alapterület nagyság.
A megépítésre kerülõ fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos
fémcsõ bordákkal és tartólábakkal, minimum 7,5 m méteres
fesztávolsággal készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak
és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére fém
és mûanyag profilok alkalmazhatóak.
A beruházásnak tartalmaznia kell az öntözõrendszert, a növénytartó
szerkezetet, a szellõzõket, az öntözõket és a tápoldatozókat.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési, beszerelési
költségeket, továbbá a kötelezõen beépített technológiák elemeit és azok
beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a fóliasátor m2-ben
meghatározott alapterületére vonatkoznak.
Dupla borítású fóliasátor
Szimpla borítású fóliasátor
Blokkrendszerû mobil fóliaházak építése

17 000
22 000
17 000

Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2

22 000

Ft/m2

2 500

Ft/ m2

4 000
3 500

Ft/m2
Ft/m2
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35
36
37
38

7.1.
7.2.
8.

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

49

8.10.

50
51
52
53

8.11.
8.12.
8.13.
9.

Kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom:
Üzemi szinten típusonként legalább 1500 m2 összes alapterület nagyság.
A blokkrendszerû mobil fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos
fémcsõ bordákkal és tartólábakkal, 4,5–7,5 méteres hajószélességgel
készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak és legalább
150 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére fém és mûanyag
profilok, valamint UV stabil kötelek alkalmazhatóak. A beruházásnak
tartalmaznia kell a fóliaház mûködtetéséhez szükséges öntözõrendszert,
tápoldatozókat és a beépített szellõzõket.
A beruházás opcionálisan beépíthetõ mûszaki elemei a vészfûtést,
a vektorhálót és a növénytartó szerkezetet.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá
a kötelezõen vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok
beépítési, beszerelési költségeit.
Az elszámolható kiadások a blokkrendszerû mobil fóliaház m2-ben
meghatározott alapterületére vonatkoznak.
Dupla borítású, blokkrendszerû mobil fóliaház
Szimpla borítású, blokkrendszerû mobil fóliaház
Meglévõ fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai
korszerûsítése
Kötelezõen meglévõ építészeti tartalom:
A korszerûsítés beépítendõ technológiánként legalább 1500 m2
alapterületû növényházra, egy szerkezeti egységben lévõ vagy különálló
üvegházakra és fóliaházakra irányulhat.
A talaj nélküli termesztés kiépítése esetén kötelezõ a tápoldat
közvetítésére alkalmas kõzetgyapot vagy kókuszháncs téglák alkalmazása,
a teljes tápoldat elõállító, elosztó és adagoló rendszer, a tápanyagtárolók,
a programozható keverõ berendezések, a tápoldattároló tartály,
a szabályozható tápoldat adagolók, a fix építésû csõvezetékek
és a növényhez vezetõ rugalmas csövek.
Az elszámolható kiadás tartalmazza az alábbiakban felsorolt technológiák
beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a meglévõ, korszerûsítéssel
érintett fóliaház vagy üvegborítású növényház alapterületére értendõk.
Energiaernyõ beépítése
Árnyékoló ernyõ beépítése
Klímakomputer és szerelvényei
Légcserélõk, légkeverõk, ventilátorok beépítése
Öntözés és tápoldatozás kiszolgáló egységeinek cseréje
Párásító rendszer kiépítése
Asszimilációs pótmegvilágítás kiépítése
CO2 trágyázás kiépítése
Fûtõrendszer kiépítése és korszerûsítése (a talaj-, légtér-, vegetációs vagy
ezek kombinációjával kialakított fûtési technológia)
Függesztett és nem függesztett termesztõ csatornák és növénytartók
beépítése
Asztalos termesztési technológia beépítése
Talaj nélküli termesztés kiépítése
Talaj nélküli termesztés felújítása
Szociális és kiszolgáló helyiségek építése

•
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3 000
2 500

Ft/m2
Ft/m2

2 500
2 500
1 000
500
1 000
2 000
9 500
1 000
7 000

Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2

2 500

Ft/m2

9 000
2 500
1 500

Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
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•

54

55
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9.1.

Kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom:
A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a növényházak mûködéséhez
szükséges, nem az elõállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket.
Ezek a következõk: öntözés berendezései (víztisztító, tápoldatozó
szivattyú), göngyölegtároló, növényvédõszer raktár, szociális helyiségek
(öltözõ, melegedõ, zuhanyzó, WC), iroda, válogatótér, klímakomputer
vezérlõ helyisége, közlekedõ, tehergépjármûvek rakodását segítõ rámpa.
A szociális és kiszolgáló helyiségek az 1–7. pontokban szereplõ
tevékenységekkel együtt vagy önállóan valósíthatók meg.
A helyiségek alapterülete az új építéssel vagy korszerûsítéssel érintett,
támogatott létesítmények együttes, termesztõ felület vagy alapterület
méretének legfeljebb 6%-áig terjedhet.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket. Az
elszámolható kiadások az építésre kerülõ szociális és kiszolgáló helyiség
m2-ben meghatározott alapterületére értendõek.
Szociális helyiségek és kiszolgáló helyiségek együttesen

90 000

Ft/m2

2. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez
Támogatási egységek (tevékenységek) elszámolható kiadásai
és azok kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom elõírásai a 2. célterülethez

Sorszám

1.
2.

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

10.

2.

A

B

C

Megnevezés, méret, kapacitás és mûszaki tartalom

Maximális
elszámolható
kiadás

Mértékegysége

65 500
68 000
70 000
72 500
70 000
46 000

Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3

Új építésû hûtõházak, hûtõtárolók
Kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom:
Az épületeknek könnyûszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük,
és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hõszigetelésre és az
energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai elõírásoknak kell
megfelelniük. A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények
funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai
és biztonságtechnikai berendezést, a hûtési technológia (kompresszorok,
aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlõk, szabályozók,
összekötõelemek) és annak mûködését szolgáló elemeket, az alapvetõ
épületgépészeti elemeket, a villám- és vagyonvédelem elemeit, a tûzjelzõ
rendszert, az elõtereket, a szociális helyiségeket, a kiszolgáló tereket,
a felvonulási, a megvalósításhoz szükséges ideiglenes építményeket,
a próbaüzemet, a beszabályozást és mindezek költségeit.
A hûtõházon belül több, különbözõ technológiával felszerelt
hûtõtárolóval is megvalósítható az elõírt hûtöttlégtér-méret.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá
a kötelezõen beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit.
Az elszámolható kiadások a hûtött légtér méretére vonatkoznak.
Hûtõház 150–1500 m3 hûtött légtér között
Normál hõmérsékletû tároló direkt hûtéssel (–1 °C)
Normál hõmérsékletû tároló folyadékhûtéssel
Normál hõmérsékletû tároló kombinált hûtéssel
Normál hõmérsékletû tároló gyorshûtéssel
Normál hõmérsékletû tároló ULO technológiával
Meglévõ vagy új építésû 150–2200 m3 hûtött légterû hûtõházhoz
temperált levegõjû manipuláló tér, terem, közlekedõk, egyéb raktár
Hûtõházi rekonstrukció, felújítás
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11.

2.1.

12.
13.
12.
13.
14.
15.
16.

2.2.
2.3
2.4.
2.5
2.6.
2.7.
2.8.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3.

24.
25.
26.

4.

27.

4.1.

Kötelezõen megvalósítandó-mûszaki tartalom:
A hûtési technológia komplett cseréje, a régi technológiai elemek
(kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlõk,
szabályzók, összekötõ elemek) bontása, új elemek beépítése,
beszabályozása az épületszerkezetek megtartása mellett. A felújítás
keretében az adott hûtõházon belül különbözõ technológiával üzemelõ
tároló is beépítésre kerülhet.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépítésre került technológiai
elemeknek és azok beszerelésének költségeit. Az elszámolható kiadások
a hûtött légtér méretére vonatkoznak.
Hûtõház 3000 m3 hûtött légtérig
Normál hõmérsékletû tároló direkthûtéssel (–1 °C)
Normál hõmérsékletû tároló folyadékhûtéssel
Normál hõmérsékletû tároló kombinált hûtéssel
Normál hõmérsékletû tároló gyorshûtéssel
Normál hõmérsékletû tároló ULO technológiával
Meglévõ, maximum 3000 m3 hûtött légterû hûtõházhoz kapcsolódóan
temperált levegõjû manipuláló tér, terem, közlekedõk felújítása
Hûtõház 3001 és 6000 m3 hûtött légtér között
Normál hõmérsékletû tároló direkthûtéssel (–1 °C)
Normál hõmérsékletû tároló folyadékhûtéssel
Normál hõmérsékletû tároló kombinált hûtéssel
Normál hõmérsékletû tároló gyorshûtéssel
Normál hõmérsékletû tároló ULO technológiával
Meglévõ, 3001 és 6000 m3 közötti hûtött légterû hûtõházhoz
kapcsolódóan temperált levegõjû manipuláló tér, terem, közlekedõk
felújítása
Szociális és kiszolgáló helyiségek építése
Kötelezõ építészeti-mûszaki tartalom:
A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a mûködéshez szükséges, a nem
az elõállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket.
A beruházás egybefüggõ vagy különálló egységekben, csak az 1. pontban
szereplõ építéssel együtt valósítható meg.
Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket.
Az elszámolható kiadások az építésre kerülõ szociális és kiszolgáló
helyiség alapterületére (m2) értendõek.
Szociális helyiségek (öltözõk, pihenõk, iroda), kiszolgáló terek
(göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) együttesen

•

2011. évi 130. szám

14 700
17 000
18 400
23 000
26 500
6 900

Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3

12 600
14 700
15 600
19 300
14 300
6 300

Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3

90 000

Ft/m2

3. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez
Értékelés

A
1.

2.
3.

B

Értékelési szempont megnevezése

Az ügyfél vagy alkalmazottjának
kertészeti végzettsége a 4. vagy
5. melléklet alapján

C

D

Értékelés/Ellenõrzés módja

Pontszám

A RÉSZ
Szakmai szempontok
felsõfokú
oklevél hiteles másolata
középfokú

10
6

MAGYAR KÖZLÖNY

4.

5.

6.

7.

•

A természetes személy ügyfél
rendelkezik legalább 5 éves
mezõgazdasági szakmai
gyakorlattal
Az ügyfél a támogatási
kérelemmel érintett termesztõ
létesítmény üzemeltetéséhez
megújuló energiaforrást fog
használni, vagy meglévõ üzem
esetén a beruházáshoz
csatlakoztatva használ
Az ügyfél elismert
zöldség-gyümölcs termelõi
csoportnak, vagy termelõi
szervezetnek a tagja
(a továbbiakban: TÉSZ)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Õstermelõi igazolvány értékesítési
betétlapjának másolata, egyéni
vállalkozói igazolvány másolata,
vagy falugazdász igazolása
Építészeti – mûszaki
tervdokumentáció, vonatkozó
engedély(ek)

Az ügyfél által megtermelt termék
termelésére, értékesítésére
szakosodott TÉSZ-tagság
igazolása, mely tartalmazza, hogy
az ügyfél a termelõi szervezetben
vállalt kötelezettségeit a létesítõ
okiratban foglaltak szerint teljesíti.

Összesen:

7

11

5

Max: 33
B RÉSZ
Horizontális szempontok

8.
9.

32185
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A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ naptári évben
foglalkoztatottak
átlaglétszámának szinten tartása
(legalább 1 fõ)
A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ naptári év
átlaglétszámához képest
a foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására
A beruházás megvalósításának
helye

1 új munkahely
2 vagy több új
munkahely

A Vhr. szerinti
hátrányos
helyzetû
területen van.
A nem
A foglalkozA foglaltermészetes
tatott nõk
koztatott nõk
személy ügyfél száma
száma 1 fõ.
esetében
A foglalkoztatott nõk
száma legalább
2 fõ.
Csökkent munkaképességû
személy foglalkoztatása
Természetes személy ügyfél
Az ügyfél nõ
esetében
Az ügyfél
csökkent
munkaképességû
Az ügyfél részt vesz az
agrár-környezetgazdálkodási
programban (a 2009. évi
támogatási kérelem benyújtási
idõszakban benyújtott kérelmére
helyt adó vagy részben helyt adó
támogatási határozattal
rendelkezik)
Összesen:

Nyilatkozat

2

Nyilatkozat
Nyilatkozat

8
10

Támogatási kérelem

2

Nyilatkozat

1

Nyilatkozat

2

Nyilatkozat

2

Támogatási kérelem
Nyilatkozat

2
2

MVH nyilvántartás

2

max: 20

32186

MAGYAR KÖZLÖNY

16.
17.

18

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

C RÉSZ
Pénzügyi terv
Befektetett eszközök változása
A befektetett eszközök értéke a támogatási kérelem
benyújtását követõ 3. évben meghaladja
a bázisévhez (a támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ lezárt gazdasági év, induló vállalkozás
esetén a benyújtást követõ elsõ teljes lezárt
gazdasági év) képest befektetett eszközök értékét
Ha meghaladja a 3×-osát
Ha meghaladja a 2,5×-esét, akkor
Adózás elõtti eredmény vizsgálata Az adózás elõtti eredmény a támogatási kérelem
benyújtását követõ 3. és 4. évben pozitív, akkor
Az adózás elõtti eredmény a támogatási kérelem
benyújtását követõ 3. vagy 4. évben pozitív, akkor
Vállalkozás pénzügyi tervének
Az átlagos kalkulált bruttó jövedelem vizsgálata
koherenciája
a benyújtás évében érvényes átlagos minimálbérhez
képest.
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem (azaz
a benyújtást követõ évek tervezett adózás elõtti
eredményének átlaga) meghaladja az átlagos
minimálbér (benyújtás évében érvényes havi
minimálbér és bérminimum átlagának éves értéke)
150%-át, akkor
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem meghaladja
az átlagos minimálbér 125%-át, akkor
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem meghaladja
az átlagos minimálbér 100%-át, vagy pontosan
100%, akkor
Ha az átlagos kalkulált bruttó jövedelem nem éri el
az átlagos minimálbér 100%-át, akkor
Összesen:
D RÉSZ
Üzleti terv
Összesen
Kommunikációs
terv
Társadalmi
felelõsségvállalás
Mindösszesen:

4. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez
Többletpontra jogosító felsõfokú szakok
1
2
3
4

Kertészmérnöki alapképzési szakon szerzett szakképzettség (BSc)
Kertészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség (MSc)
Kertészmérnöki fõiskolai szintû szakon szerzett szakképzettségek
Kertészmérnöki egyetemi szintû szakon szerzett szakképzettség

•
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2
1
2
1
3

2
1

0
max: 7

30
1
1

max. 92
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5. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez
Többletpontra jogosító középfokú végzettségek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A

B

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

21 2 6129 05 4 0 01
21 2 6116 05 3 0 01
21 5 3124 16 6 2 01
24 2 6129 05 3 0 04
24 5 3124 16 6 2 03
21 5 3124 16 6 2 09
31 6207 01
33 6207 01
53 6207 01
33 6207 03
52 6207 01
53 6207 05
33 622 01 1000 00 00
54 621 04 0010 54 01
33 622 01 0100 31 03
31 622 01 0010 31 04
1701
1705
1705-2
1707
1703
51-0300
1702

Dísznövény- és zöldségtermesztõ
Dísznövénykertész
Dísznövénytermesztõ szaktechnikus
Kertész
Kertész- és növényvédelmi technikus
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus
Dísznövény- és zöldségtermesztõ
Dísznövénykertész
Dísznövénytermesztõ szaktechnikus
Kertész
Kertész- és növényvédelmi technikus
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus
Dísznövénykertész
Kertész és növényvédelmi technikus
Növényházi dísznövénytermesztõ
Zöldségtermesztõ
Dísznövénykertész
Kertész
Zöldségtermesztõ
Általános kertész
Kertész
Kertész (technikus)
Dísznövénykertész

6. melléklet a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez
Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok
Kód

1.

D14A

2.

D14B

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D15
D16
D17
D34
G01A
G01B
G01C
G02
G03A
G03B

Megnevezés

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt,
szántóföldi vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti
vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)
Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Illóolaj-, gyógy- és fûszernövények
Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss
Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss
Gyümölcsültetvények, héjasok
Citrus-ültetvények
Olajfa ültetvények – étkezési olíva
Olajfa ültetvények – olajtermelésre
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Kód

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

G04A
G04B
G04C
G04D
G05
G07
I02
D10

Megnevezés

Minõségi borszõlõ ültetvények
Egyéb borszõlõ ültetvények
Csemegeszõlõ ültetvények
Mazsolaszõlõ ültetvények
Faiskolák
Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények
Gomba
Burgonya

•

2011. évi 130. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

IX.

•

32189

2011. évi 130. szám

Határozatok Tára

A köztársasági elnök 268/2011. (XI. 8.) KE határozata
államtitkár megbízatásának megszûnésérõl, államtitkár kinevezésérõl
A miniszterelnök elõterjesztésére, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.) 54. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapítom, hogy Kármán András, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkárának megbízatása 2011. október 31-én megszûnik, egyúttal a Ksztv. 52. § (2) bekezdése alapján Pleschinger
Gyulát 2011. november 1-jei hatállyal a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2011. október 28.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05884/2011.

A Kormány 1361/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
az új típusú megye koncepciójáról
1. A Kormány
a) felhívja az érintett minisztereket, hogy olyan szabályozást dolgozzanak ki, amely alapján a fejlesztéspolitika
területi szintjén jelentkezõ feladatokat a megyei önkormányzatok lássák el;
b) felhívja az érintett minisztereket, hogy az a) pontban foglaltak megvalósítása érdekében készítsék elõ és
terjesszék a Kormány elé a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény megújítását
tartalmazó törvény-tervezetet, igazodva az új típusú megyei önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
érintett miniszterek
Határidõ:
2011. december 20.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1362/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ
átalakításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, valamint a Kormány által alapított
közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján
a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással történõ megszüntetését arra
hivatkozással, hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami
tulajdoni részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit
gazdasági társaságot kíván alapítani.
2. A Kormány
a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a nemzetgazdasági miniszter által az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, MNV Zrt.-hez benyújtott kérelme alapján
gondoskodjon az 1. pont szerinti, a Közalapítvány általános jogutódjaként mûködõ, Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a nemzetgazdasági miniszter részére az ehhez
szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a nemzetgazdasági miniszterrel az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl;
b) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében feladatait az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében a Közalapítvány vagyoni jogai és a
megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
vagyonává váló volt közalapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Közalapítvány célja szerinti tevékenységre
fordítható, és a társaság megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;
c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon
arról, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-re átszálló közalapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt
Közalapítvány céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen
az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
3. A Kormány
a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a megalapításra kerülõ Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft. szervezetén belül, az ügyvezetés döntéseit szakmai kérdésekben támogató tanácsadó testület
felállításáról gondoskodjon;
b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a foglalkoztatási rehabilitációért való felelõssége körében a
tanácsadó testület egy tagjára a nemzetgazdasági miniszternek tegyen javaslatot.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításával egyidejûleg
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4. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2006. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. megalapítását követõen az állami alapító nevében kérelmezze a
Fõvárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a
megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében
szükséges intézkedéseket megtegye;
b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen
a Közalapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban
közremûködõ személyek kijelölése és a Közalapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése
szerinti, az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása érdekében;
c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. cégbírósági bejegyzését követõen azonnal
5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban foglalt
intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a bírósági nyilvántartásból való törlést követõen azonnal
6. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl
szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja a következõ 1.8. alponttal
egészül ki:
(A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert és a kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelõs minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és alapítványok megszüntetése
érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak megvalósítására, feladatának további
ellátására többségi részesedéssel, közhasznú szervezetként, nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani:)
„1.8. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,”
7. A Korm. határozat 3. pont 3.4. alpontja a következõ 3.4.3. ponttal egészül ki:
(A Kormány felkéri az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján
gondoskodjon a 2. pont szerint megalapításra kerülõ nonprofit gazdasági társaságok vagyonkezelésére vonatkozó
szerzõdés megkötésérõl, valamint a vagyonkezelõi joggyakorlás módjának megállapodásban történõ rendezésérõl
a nemzetgazdasági miniszterrel)
„3.4.3. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány”
(tekintetében.)
8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a Korm. határozat 9.7. és 9.7.1. pontja, valamint 1.10. és 3.4.1. pontjában az „és” szövegrész,
b) az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány létrehozásáról szóló 1127/1996. (XII. 22.) Korm. határozat,
c) az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány, valamint a Nyitott
Szakképzésért Közalapítvány alapító okiratainak módosításáról szóló 1082/1998. (VI. 3.) Korm. határozat,
d) a gazdasági miniszter kormányzati felelõsségi körébe tartozó Országos Foglalkoztatási Közalapítvány alapító
okiratának módosításáról szóló 1027/2002. (III. 26.) Korm. határozat,
e) az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1032/2003. (IV. 16.) Korm.
határozat,
f) az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány alapító okiratának a
módosításáról szóló 1002/2004. (I. 8.) Korm. határozat,
g) az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1116/2005. (XII. 9.) Korm.
határozat,
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az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1101/2006. (X. 27.) Korm.
határozat,
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1126/2009. (VII. 29.) Korm.
határozat, továbbá
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1067/2010. (III. 18.) Korm.
határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1363/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítõ támogatásáról szóló
1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról
1. A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítõ támogatásáról szóló 1238/2011. (VII. 11.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a nemzeti
filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítõ támogatására, valamint a Magyar Mozgókép
Közalapítvány tartozásállományának megvásárlása érdekében 1500,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím, 4. Állami tulajdonú társaságok támogatása
jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím javára, a
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, elszámolási kötelezettséggel,
az 1. melléklet szerint;
Felelõs:
az átcsoportosításért a nemzetgazdasági miniszter
az elszámolási kötelezettség teljesítéséért a nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
az átcsoportosításra azonnal
az elszámolási kötelezettségre 2012. február 28.”
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1364/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggõ
kormányzati feladatokról
1. A Kormány egyetért a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésének bemutatott
alapvetéseivel és a fejlesztési koncepció kereteivel.
2. A Kormány felhívja a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelõs
miniszterelnöki megbízottat, hogy a már rendelkezésre álló, állami finanszírozású kutatások és felmérések adatainak
elemzésén alapuló helyzetelemzésre támaszkodva, a további hatások elemzéseire figyelemmel dolgozza ki a
természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedési fejlesztési koncepcióját, valamint a koncepció
megvalósításának operatív céljait, részletes feladatait és azok ütemezését összefoglaló intézkedési tervét.
Felelõs:
természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki
megbízott
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. január 15.
3. A Kormány kiemelt állami fejlesztésnek tekinti az EuroVelo 6 Duna menti kerékpárút (I. ütem: Rajka–Budapest) és
a Budapest–Balaton kerékpáros útvonal kiépítését, ezen belül kiemelt fejlesztési prioritásként I. ütemben
a Budapest–Etyek útvonal kiépítését, valamint a Balatoni kerékpáros körút komplex minõségi fejlesztését. Ennek
érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat
és közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki megbízottal való együttmûködésben készítse elõ e fejlesztések
projektkoncepcióját, költségvetését, ütemezését, ennek keretében vizsgálja meg az európai uniós fejlesztési források
bevonásának lehetõségét és tegye meg a szükséges intézkedéseket a források biztosítása érdekében.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki
megbízott
Határidõ:
2012. január 15.
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és
közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki megbízottal való együttmûködésben készítse elõ a következõ
országos és budapesti kerékpárút fejlesztési tervek megvalósíthatósági tanulmányát, valamint vizsgálja meg a hazai és
az európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetõségét:
a) EuroVelo 11 „Kelet-európai útvonal” (Bodrog-Tisza menti kerékpárút, Tisza-tó, Tokaj-Hegyalja),
b) EuroVelo 13 „Vasfüggöny kerékpárút” (Fertõ-tó, Nyugat- és Dél-Dunántúl),
c) Velencei-tó,
d)

Budapest fõvárosi fejlesztések:
da) EuroVelo 6 (EV6) „Folyók útja” Duna menti kerékpárút teljes fõvárosi átvezetése,
db) Puskás Ferenc Stadion melletti kerékpáros infrastruktúra bõvítése,
dc) Andrássy úti és Bajcsy-Zsilinszky úti kerékpáros infrastruktúra fejlesztése,
dd) Budapest környéki kerékpárút hálózat bõvítése (fõhálózati szakaszok Budán és Pesten egyaránt),
de) az elõvárosi vasúthálózat és HÉV vonalak kerékpáros kapcsolatainak kiépítése, a három nagy pályaudvar,
illetve elõvárosi állomások elérhetõségeinek javítása.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki
megbízott
Határidõ:
2012. március 31.
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5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) a 2. pont szerinti koncepció és intézkedési terv elõkészítésével és megvalósításával kapcsolatos – a kerékpáros
közlekedés fejlesztését érintõ – feladatok, valamint a 3. és 4. pontban foglalt feladatok végrehajtásába a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot vonja be, különösen a fejlesztések hatásvizsgálata tekintetében,
b) gondoskodjon a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a) pont szerinti feladataihoz szükséges források
biztosításáról.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. december 30.
6. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében mûködjenek együtt
a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztéséért felelõs miniszterelnöki megbízottal,
ennek keretében feladatkörük vonatkozásában biztosítsák a miniszterelnöki megbízott tájékoztatását,
a miniszterelnöki megbízott felkérésére mûködjenek közre az érintett elõterjesztések, beszámolók elkészítésében.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1365/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a 2012. évi költségvetési hiánycél tartását biztosító további feladatokról
A 2012. évi hiánycél tartását biztosító intézkedésekrõl szóló 1334/2011. (X. 13.) Korm. határozatban foglaltak alapján született
szükséges intézkedések végrehajtásán túl egy feladat- és intézmény-felülvizsgálati programra van szükség. A programnak ki kell
terjednie a költségvetési szervekre és a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetekre egyaránt. A Kormány az ilyen irányú
továbblépésrõl az alábbi határozatot hozza.
A Kormány
1. a közfeladatellátás színvonalának javítása és a költséghatékony mûködés céljából szervezeti és feladatellátási
felülvizsgálati programot indít el az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési szervek, és a többségi
állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: intézmények) vonatkozásában egyaránt;
a felülvizsgálathoz a nemzetgazdasági miniszter irányításával, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár,
a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint az ágazatért felelõs miniszter részvételével munkabizottságokat
kell létrehozni, valamint módszertani útmutatót kell kidolgozni;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2011. november 10. (a munkabizottságok létrehozására)
2011. november 20. (a módszertani útmutató kidolgozására)
2. elrendeli, hogy a felülvizsgálatnak a következõkre kell kiterjednie, illetve a javaslatokban az alábbi irányokat kell
érvényesíteni:
a) fel kell tárni a feladat állam által való ellátásának, illetve támogatásának indokoltságát, és biztosítani kell, hogy
a finanszírozási kötelezettség a mindenkori államháztartási kondíciókhoz alkalmazkodjon;
b) a hatékony feladatellátáshoz ki kell alakítani a követelményeket és feltételeket (feladatmutatók, mennyiségi és
minõségi teljesítménymutatók, létszám- és költségnormák);
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egyes intézménytípusokra olyan finanszírozási, támogatási, gazdálkodási modellt kell kialakítani, amely külön
kezeli az intézmény-fenntartási és szakmai feladatokat, az általános és céltámogatási elõirányzatokat, illetve a
rendszeres és a nem rendszeres (programhoz kapcsolódó) feladatok finanszírozását;
d) a mûködési elõirányzatok felhasználásának az elõirányzatra jellemzõ paramétereken, normatívákon kell alapulni;
e) meg kell vizsgálni a létszám és egyéb kiadási normatívákat a takarékossági és a hatékonysági optimum vizsgálata
szempontjából; egy adott állami feladatnak meghatározott létszámigénye van, ezért a létszámot a költségvetés
végrehajtásának alapkategóriájává kell tenni, s ehhez kell kötni a dologi és egyéb kiadások jelentõs részét is;
f) lehetõség szerint meg kell határozni az adott feladat elvégzéséhez szükséges létszámigényt és a hozzá
kapcsolódó kiadásokat;
g) elemezni kell a normatívákat és a teljesítményt befolyásoló eszköz-kombinációkat;
h) a dologi kiadásoknál kiemelten vizsgálni kell az egyes kiadások tipizálását; ennek kapcsán a kiadások lehetnek:
személyhez kötöttek (pl. irodaszer), szakmai feladattal összefüggõek (pl. szakmai anyagok, felszerelések), illetve
szakmai feladattól függetlenek (pl. fûtés, világítás);
i) normatívákat, mutatószámokat kell képezni és ezeket érvényesíteni az egyes intézménytípusok feltérképezésére;
az intézmény-felülvizsgálattal összefüggésben vizsgálandó az egyes intézmények ellátási színvonalának mérése,
összehasonlítása és az indokolatlan különbségek mérséklése az ellátásokra fordított kiadások racionalizálása
érdekében;
j) fel kell tárni a saját bevételek szerzésének lehetõségét, aminek biztosítani kell, hogy az év közben felmerülõ,
rendkívüli helyzetbõl adódó forráshiány fedezete megteremtõdjék, szabályozási eszközökkel is ösztönözni kell
a saját bevételszerzést eredményezõ tevékenységet;
k) alapelvként kell rögzíteni, hogy a következõ év szakmapolitikai céljait a tárgyévben kell meghatározni, radikálisan
csökkentve ezáltal a minisztérium saját intézményeihez irányuló fejezeti kezelésû elõirányzatokat;
l) a minisztériumoknak a fejezethez tartozó intézmények valós gazdájává kell válniuk, el kell érni, hogy az
intézmények gazdálkodási mozgástere szûk legyen, a minisztérium a szakmai irányítás mellett legyen képes
ténylegesen hatással lenni az intézmények költségvetésének évközi végrehajtására, kontrollálja azt;
3. elrendeli, hogy a 2. pontban foglaltak alapján kidolgozott részletes javaslatok terjedjenek ki az alábbiakra:
a) intézmények belsõ mûködésének korszerûbbé tételére, a szakmai mûködés színvonalának javítására,
b) intézmény-megszüntetésre,
c) intézmény méretének csökkentésére (létszámcsökkentés, használt ingatlanok számának és ingóságok körének
és mennyiségének csökkentése, szervezeti szintek számának csökkentése),
d) intézmények összevonására,
e) intézmények fizikai vagy szellemi támogató szervezeti egységeinek összevonására,
f) kiszervezések megszüntetésére, a feladat visszaszervezésére,
g) a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek költségvetési szervvé történõ átalakítására,
h) az intézmények feladatai és a kapacitása összhangjának takarékosságot szem elõtt tartó megteremtésére,
i) az ellátott feladatok közfeladattá minõsítése indokoltságának felülvizsgálatára;
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár, a közigazgatási és igazságügyi
miniszter, valamint az ágazatért felelõs miniszter bevonásával a felülvizsgálat alapján az alábbi ütemezésben terjessze
tételes javaslatait a Kormány elé:
a) kulturális ágazat
Határidõ:
2012. január 10.
b) szociális, jóléti ágazat (ideértve a sport-tevékenységet)
Határidõ:
2012. január 20.
c) környezetvédelem
Határidõ:
2012. január 31.
d) oktatási ágazat
Határidõ:
2012. február 20.
e) honvédelem
Határidõ:
2012. február 28.
f) rendvédelem és közbiztonság
Határidõ:
2012. március 10.
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kutatási-technológiai és innovációs terület, valamint agrárgazdasági ágazat
Határidõ:
2012. március 20.
gazdasági (ideértve informatikai, fejlesztéspolitikai, munkaügyi) tevékenységet ellátó intézmények és
közlekedési ágazat
Határidõ:
2012. március 31.
egészségügyi ágazat, energetikai és bányászati terület
Határidõ:
2012. április 10.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
közigazgatási és igazságügyi miniszter
érintett miniszterek
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1366/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a KEOP keretében megvalósuló „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási
rehabilitációja” címû, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslat
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. mellékletben szereplõ, a Mosoni-Duna és a Lajta folyó térségében komplex vízvédelmi beruházás
megvalósítására irányuló, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot, továbbá
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1366/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz

Projekt neve

Mosoni-Duna
és Lajta folyó
térségi vízgazdálkodási
rehabilitációja

Kapcsolódó
operatív program

Környezet és
Energia
Operatív
Program
(KEOP)

Projektgazda

Északdunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi
Igazgatóság

Teljes költség

Elszámolható
költségek

Nem elszámolható Igényelt támogatás
költségek
összege

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

6 306 025 943

6 306 025 943

–

6 306 025 943
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A Kormány 1367/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a KEOP keretében megvalósuló „Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai
célú továbbfejlesztése” címû, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslat
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. mellékletben szereplõ a „Szigetköz mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú
továbbfejlesztése” címû – a szigetközi településeket érintve a Gyõri és a Mosonmagyaróvári kistérségben
megvalósításra kerülõ – ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot, továbbá
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1367/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz

Projekt neve

Szigetköz
mentett oldali
és hullámtéri
vízpótló
rendszer
ökológiai célú
továbbfejlesztése

Kapcsolódó
Operatív Program

Környezet és
Energia
Operatív
Program
(KEOP)

Projektgazda

Északdunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi
Igazgatóság

Teljes költség

Elszámolható
költségek

Nem elszámolható Igényelt támogatás
költségek
összege

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

6 255 574 070

6 255 574 070

–

6 255 574 070

A Kormány 1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap egyes jogcímcsoportjai tekintetében szükséges intézkedésekrõl
1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: KvTv.)
21. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében és figyelemmel a 21. § (3) bekezdésében foglaltakra elrendeli a KvTv.
1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni
ellátások alcím 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatának,
valamint a KvTv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló
bevételek cím 7. Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím 7. Gyógyszergyártók és
forgalmazók befizetései jogcím-csoport 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek elõirányzatának 12 000,0 millió forinttal történõ
megemelését az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
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2. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 27. § (1) bekezdésében,
valamint a KvTv. 21. §-ában biztosított jogkörében elrendeli a KvTv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcím 2. Táppénz jogcím-csoport
1. Táppénz jogcím elõirányzatának terhére 7000,0 millió forint átcsoportosítását a KvTv. 1. melléklet
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím
4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatának, valamint
5000,0 millió forint átcsoportosítását a KvTv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási
ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport
3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím elõirányzatának javára a 2. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
3. A Kormány az Áht. 27. § (1) bekezdésében, valamint a KvTv. 21. §-ában biztosított jogkörében elrendeli a KvTv.
1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni
ellátások alcím 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcím-csoport elõirányzatának átcsoportosítását a KvTv.
1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni
ellátások alcím 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatának javára
a 3. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2011. december 1.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- csoelõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

LXXII.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

Egészségbiztosítási alap
1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
7

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb
bevételek
7

272423

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
2

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Folyamatos gyógyszerellátást biztosító
gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések és egyéb
gyógyszerforgalmazással kapcsolatos
bevételek

12 000,0

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

MAGYAR KÖZLÖNY

•

32199
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A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- csoelõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

LXXII.

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

Természetbeni ellátások
4

Gyógyszertámogatás

212548

1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Gyógyszertámogatás kiadásai

12 000,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Egészségbiztosítási alap
2

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- csoelõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Összesen

idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

12 000,0

IV.
negyedév

12 000,0

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

2. melléklet az 1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- csoelõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

LXXII.

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Módosítás
(+/–)

Egészségbiztosítási Alap
2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
2

233167

Táppénz
1

LXXII.

Táppénz

–12 000,0

Egészségbiztosítási Alap
2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

Természetbeni ellátások kiadásai
4

212548

Címnév

A módosítás
jogcíme

Természetbeni ellátások
1

Gyógyszertámogatás kiadásai

7 000,0

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

32200

MAGYAR KÖZLÖNY
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- csoelõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

Alcímnév

Címnév

5

Jogcímcsop.név

3

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Egyéb gyógyászati segédeszköz
támogatás

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

5 000,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Elõir.csop.név

2011. évi 130. szám

Gyógyászati segédeszköz támogatás

252556
Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Jogcímnév

•

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

I.
negyedév

Összesen

idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

II.
negyedév

III.
negyedév

0,0

IV.
negyedév

0,0

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

3. melléklet az 1368/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- csoelõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

LXXII.

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Egészségbiztosítási Alap
2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

Természetbeni ellátások
4

Gyógyszertámogatás

212548

1
LXXII.

Gyógyszertámogatás kiadásai

15 000,0

Egészségbiztosítási alap
2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

278856

Természetbeni ellátások
8

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Természetbeni ellátások céltartaléka

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

–15 000,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

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

I.
negyedév

Összesen

0,0

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

0,0

MAGYAR KÖZLÖNY

•

32201
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A Kormány 1369/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 40,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el
a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 13. Mûvészeti tevékenységek alcím,
4. Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet,
3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1369/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XX.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

271489

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Mûvészeti tevékenységek
4

Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti
feladatok támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

XI.

Egyéb mûködési célú
kiadások

40,0

Miniszterelnökség
3

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Rendkívüli kormányzati intézkedések

–40,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

BEVÉTELEK
Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
13

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

297102

A módosítás
jogcíme

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

32202

MAGYAR KÖZLÖNY
A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

XX.

Címnév

JogElõAlJogcímir.címcímcsop.csop.név
név
név
név

•

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

2011. évi 130. szám
A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
13

271489

Mûvészeti tevékenységek
4

Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti
feladatok támogatása

40,0

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

40,0

III.
negyedév

IV.
negyedév

40,0

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

A Kormány 1370/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 1920,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli
el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. ingatlanvásárlása céljából a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím 1. Ingatlan vásárlás jogcímcsoport
javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•

32203

2011. évi 130. szám

1. melléklet az 1370/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XLIII.

Címnév

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

278312

Ingatlan vásárlás

XI.

Rendkívüli kormányzati intézkedések

Módosítás
(+/–)

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

–1920,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Fejezetszám

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

1920,0

Miniszterelnökség
3

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Felhalmozási jellegû kiadások
1

Fejezetszám

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2

297102

Jogcímcsop.név

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

Címnév

JogElõAlJogcímir.címcímcsop.csop.név
név
név
név

Kiemelt elõirányzat neve

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

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

Összesen

1920,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

1920,0

32204

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1371/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a miniszteri szolgálati gépjármûvek vagyonkezelõi jogának átruházása, valamint az érintett
gépjármûvezetõk áthelyezése kapcsán szükségessé vált elõirányzat-átcsoportosításról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet 12. Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság cím terhére, a XIV. Belügyminisztérium fejezet
7. Rendõrség cím javára 2,4 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. december 1.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1371/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XVII
34096

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
12

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

–0,1

Munkaadókat terhelõ
járulékok
3
XIV.
38643

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Dologi kiadások

–16,4
–4,2

–2,3

–25,5

0,1

16,4

Belügyminisztérium
7

Rendõrség
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

3

Dologi kiadások

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

4,2
2,3

25,5

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma
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A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

XVII.
34096

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

A módosítás
jogcíme

Címnév

JogElõAlJogcímir.címcímcsop.csop.név
név
név
név

Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
12

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság

XIV.
38643

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

–2,4

–46,1

2,4

46,1

Belügyminisztérium
7

Rendõrség
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

I.
negyedév

Összesen

II.
negyedév

2,4

III.
negyedév

IV.
negyedév
2,4

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

A Kormány 1372/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és mûködésérõl szóló
1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és mûködésérõl szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm.
határozat 6. pontjában „az Oktatásért Közalapítvány” szövegrész helyébe „az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet”
szöveg lép.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról
1. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozatban foglalt célok megvalósításához szükséges
intézkedésekrõl szóló 3079/2008. Korm. határozat végrehajtására a Kormány a Nemzeti Tehetség Programban
meghatározott célkitûzések végrehajtása érdekében 2011–2012. évekre
a) a tehetségsegítõ hagyományok õrzését és gazdagítását,
b) az egyenlõ hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elõsegítését,
c) a tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelõsségének növelését,
d) a tehetségsegítõ személyek és szervezetek (oktatási-nevelési intézmények) megbecsülését,
e) a tehetségtudatos (esélyegyenlõséget célzó tehetségsegítõ programok, jó gyakorlatok elterjesztését segítõ
hálózatok) és tehetségbarát társadalom (önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, tehetségsegítõ
tanácsok) kialakulásának elõsegítését,
f) hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztõ közösségek nemzeti együttmûködésének segítését,
g) a magyar tehetségsegítõ eredményeknek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való megismertetését
jelöli meg a kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként.
2. A Kormány elfogadja a 2011. és 2012. évekre vonatkozó cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez kapcsolódó
intézkedésekrõl szóló, e határozat Mellékletében foglalt intézkedési tervet. Az intézkedési tervet a rendelkezésre álló
források figyelembevételével kell végrehajtani.
3. A Kormány felkéri az érdekelt szervezeteket, hogy mûködjenek közre a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásában.
4. Ez a határozat a közzétételt követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programja
I. Általános rendelkezések
A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítása érdekében a különbözõ társadalmi szereplõk
tehetséggondozás terén végzett tevékenységét koordinálni kell
a) horizontálisan: kormányzati, országos önkormányzati és országos kisebbségi önkormányzati szervekkel,
tehetségsegítõ szervezetekkel,
b) vertikálisan: az irányításuk alá tartozó szervezetekkel,
c) egymás között, különösen a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumban.
Meg kell teremteni a tehetséggondozásban érintett szereplõk folyamatos tapasztalatcseréjét, rendszeresen kell
szervezni szakmaközi és regionális fórumokat.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
folyamatos
Indikátor: évente 2 szakmaközi, széleskörû egyeztetõ fórum a fenti kormányzati szervek képviseletével
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II. A tehetségsegítõ hagyományok õrzése és gazdagítása
Az eredményesen mûködõ programok hosszabb távú, kiszámítható mûködési feltételeinek biztosítása érdekében ki
kell dolgozni a tehetségsegítõ programok értékelési, minõsítési rendszerét, a tartósan magas színvonalú programok
hosszú távon garantált, kiszámítható finanszírozásának lehetõségeit és javaslatot kell készíteni ezek bevezetésére.
Lehetõséget kell adni új belépõ programok támogatására.
Olyan támogatási rendszert kell mûködtetni, amelyik megfelelõ szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja
a már eredményesen mûködõ tehetségsegítõ programok folytatását és lehetõséget ad új kezdeményezések
támogatására is.
II.1. Ki kell alakítani a tehetségsegítõ programok értékelési, minõsítési rendszerét, a tartósan magas színvonalú
programok hosszú távon garantált, kiszámítható finanszírozásának lehetõségeit és javaslatot kell kidolgozni ezek
bevezetésére.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
Indikátor: minõségbiztosítási rendszer kidolgozása, bevezetése
II.2. Támogatni kell kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítõ programjainak kidolgozását.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 40 támogatott program
II.3. Támogatni kell pályázati úton a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású,
óvodai, általános iskolai és középiskolai, kollégiumi, diákotthoni tehetségsegítõ mûhelyeket.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 100 támogatott program
II.4. Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai és középiskolai korosztály számára a mûszaki és
természettudományos kompetenciákat, valamint szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítõ
tehetségsegítõ programokat, tevékenységeket.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 80 támogatott program
II.5. Támogatni kell pályázati úton a felsõoktatás, a továbbképzés és a pályakezdés tehetségsegítõ mûhelyeit.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 50 támogatott program
II.6. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok segítését szolgáló egyéni fejlesztési tervek kidolgozását,
megvalósítását.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 70 támogatott program
II.7. Támogatni kell pályázati úton a felsõoktatási mûhelyekben, valamint az akadémiai és ágazati kutatóintézetekben
a középiskolai korosztály számára szervezett évközi és nyári tehetséggondozó programokat.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 40 támogatott program
II.8. Támogatni kell pályázati úton a tehetséggondozó munka szakmai színvonalának fejlesztését szolgáló mentori
hálózat kiépítését.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: 100 megkötött mentori szerzõdés
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II.9. Támogatni kell a tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programokat, így az életszakasz-, élethelyzet
váltást, illetve a megváltozott környezet miatti változást átívelõ tehetséggondozást. Támogatni kell az életpálya
követését célzó programokat a tehetséggondozás viszonylatában, beleértve ebbe egy tehetség-életpálya
nyilvántartó rendszer kialakítását, és a kiemelkedõ tehetségek speciális segítését lehetõvé tevõ programokat.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: 2 kidolgozott program
II.10. Támogatni kell mind új, mind pedig már hagyományokkal rendelkezõ, országosan meghirdetésre kerülõ, a hazai
alap- és középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendõ tehetséggondozó, tanulmányi, mûvészeti, sport
versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 90 támogatott hazai verseny és 15 nemzetközi versenyen való részvétel
II.11. Támogatni
megrendezését.
Felelõs:
Határidõ:
Indikátor:

kell pályázati úton a tehetséges fiatalok kiválasztását lehetõvé tevõ területi diáksport versenyek
nemzeti erõforrás miniszter
2012. október 31.
évente 10 támogatott program

II.12. Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok felkészítését végzõ, kiváló programmal dolgozó alapfokú
mûvészetoktatási intézményeket.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program
II.13. Támogatni kell pályázati úton a hazai és nemzetközi jó tehetséggondozó gyakorlatok adaptálását.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 30 támogatott program
II.14. Támogatni kell pályázati úton a felsõoktatási intézményekben mûködõ az Országos Tudományos Diákköri
Tanács által elismert TDK mûhelyeket, Szakkollégiumok tehetségsegítõ programjait, a Tehetségsegítõ
kutatómûhelyeket.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 80 támogatott program
II.15. Támogatni kell pályázati úton a felsõoktatási intézmények tehetséggondozó táborait.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 10 támogatott program
II.16. Támogatni
konferenciákat.
Felelõs:
Határidõ:
Indikátor:

kell pályázati úton a nagy hagyományú országos felsõoktatási tehetségsegítõ rendezvényeket,
nemzeti erõforrás miniszter
2012. október 31.
évente 10 támogatott program

III. Az egyenlõ hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás
elõsegítése
III.1. Támogatni kell a roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítõ szolgáltatásokhoz való
hozzáférését, a roma kisebbségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok együttmûködését, a roma fiatalok
tehetségsegítõvé válását.
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Felelõs:
Határidõ:
Indikátor:
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nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
2012. október 31.
évente 50 támogatott program

III.2. Támogatni kell a fogyatékkal élõ fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítõ szolgáltatásokhoz
való hozzáférését, a fogyatékkal élõ fiatalokat támogató szervezetek és Tehetségpontok együttmûködését,
a fogyatékkal élõ fiatalokat fejlesztõ szakemberek tehetségsegítõvé válását.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program
III.3. Támogatni kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá
utógondozói ellátásban részesülõ fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítõ szolgáltatásokhoz
való hozzáférését. Továbbá támogatni kell ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek tehetségsegítõvé válását.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program
III.4. Támogatni kell a hátrányos helyzetû térségekben és településeken élõ tehetséges fiatalok tehetségsegítõ
szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Támogatni kell a tehetséggondozás területi eloszlásának kiegyensúlyozását
célzó programokat.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program
III.5. Támogatni kell a tehetséggondozó szolgáltatáshoz történõ egyenlõ hozzáférést feltáró és azt célzó kutatásokat.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: egy támogatott kutatás

IV. A tehetséges fiatalok közösségformálásának és társadalmi felelõsségének növelése
IV.1. Támogatni kell a tehetséges fiatalok közösségekbe szervezõdését segítõ rendezvényeket és programokat,
a tehetséges fiatalok közös alkotómunkáját, szervezõdéseik, valamint a tehetségsegítõ programokban korábban részt
vett fiatalok szervezõdéseinek mûködését.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program
IV.2. Támogatni kell a tehetségsegítõ programokban korábban vagy jelenleg részt vevõ tehetséges fiatalok
tehetségsegítõvé válását.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 10 támogatott program
IV.3. Támogatni kell a tehetséges fiatalok kapcsolatrendszerének kialakulását segítõ programokat, így például
a tehetséges fiatalok és késõbbi munkaadóik, támogatóik kapcsolatát mediáló, a kapcsolatépítés közben jelentkezõ
konfliktusokat segítõ, kezelõ programokat.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 5 támogatott program
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IV.4. Segíteni kell a tehetséges fiatalok életvitelét tanácsadó szolgálatok, segítõ mechanizmusok bevonásával.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 5 támogatott program

V. A tehetségsegítõ személyek és szervezetek (oktatási-nevelési intézmények) megbecsülése
V. Támogatni kell a tehetségeket segítõ szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programokat,
valamint a tehetségeket segítõ általános és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítését szolgáló programot
(országos elismerés-kitûntetõ díj, pályázati úton elnyerhetõ alkotóév, segítõ pedagógiai asszisztens és
órakedvezmény).
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 200 elismerésben részesülõ, illetve támogatott tehetségsegítõ szakember

VI. A tehetségtudatos (esélyegyenlõséget célzó tehetségsegítõ programok, jó gyakorlatok elterjesztését
segítõ hálózatok) és tehetségbarát társadalom (önkormányzatok, tehetségsegítõ tanácsok)
kialakulásának elõsegítése
VI.1. A tehetségbarát helyi és kisebbségi önkormányzatok elismerésére díjat kell alapítani.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 5 elismert önkormányzat
VI.2. Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program célkitûzéseit támogató ismeretterjesztõ rendezvények szervezését,
tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenését.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 10 tanulmány, 1 tanulmánykötet, 20 ismeretterjesztõ rendezvény
VI.3. A Nemzeti Tehetség Program, valamint a legkiválóbb tehetséggondozó személyek, programok, közösségek,
és az esélyegyenlõséget célzó tehetséggondozó programok bemutatása a kulturális, sport, képzõmûvészeti
rendezvényeken, médiában.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 3 támogatott program
VI.4. Támogatni kell pályázati úton a tehetségsegítõ tanácsok mûködését.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott tanács
VI.5. Támogatni kell az eredményes területi tehetségsegítõ szolgáltatások térségi hálózatainak harmonizálását,
valamint a jó gyakorlatok elterjesztése érdekében a már jelenleg is sikeresen mûködõ térségi hálózatokat.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 10 támogatott program

VII. Hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztõ közösségek nemzeti együttmûködésének;
a határon túli felsõoktatási intézmények tehetséges hallgatóinak támogatása
VII.1. Támogatni kell a hazai tehetségsegítõ hálózatot és határon túli magyarság egész Kárpát-medencére kiterjedõ
együttmûködését szervezõ Nemzeti Tehetségpontot (országos központ, adatbázis, tudástár).
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
Indikátor: együttmûködési megállapodás a Nemzeti Tehetségpontot fenntartó Magyar Tehetségsegítõ
Szervezetek Szövetségével
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VII.2. Támogatni kell a határon túli magyarság regionális, valamint az egész Kárpát-medencére kiterjedõ magas szintû
tematikus Tehetségsegítõ Tanácsainak, Tehetségpontjainak mûködését, együttmûködését egymással, az állami
intézményekkel és az önkormányzatokkal, valamint tevékenységük elmélyítését és kiterjesztését.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 20 támogatott program
VII.3. Támogatni kell a hazai és határon túli együttmûködéssel megvalósuló tehetséggondozó programokat,
tehetséggondozó mûhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 10 támogatott program
VII.4. Támogatni kell pályázati úton a határon túli szakemberek képzését.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: 100 képzésben részt vett szakember
VII.5. Támogatni kell pályázati úton a határon túli felsõoktatási intézmények hallgatói számára a tehetségük
kibontakoztatásával összefüggésben a hazai programokon és rendezvényeken történõ részvételt, valamint az ezzel
kapcsolatban megszervezésre kerülõ határon túli felsõoktatási tehetséggondozó rendezvényeket.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: évente 100 hallgató, évente 10 rendezvény

VIII. A magyar tehetségsegítés eredményeinek az Európai Unió tagállamaival és más államokkal való
megismertetése
VIII. Támogatni kell a sikeres magyar tehetségsegítõ programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos
megjelenítését és megismertetését mind az EU-ban, mind más országokban. A tehetségsegítés jó példáinak
EU-adaptálásra való elõkészítését, EU Tehetségnapok, tehetségsegítõ EU együttmûködés kezdeményezését.
Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program célkitûzéseit szolgáló nemzetközi tapasztalatcserét és egy budapesti
székhelyû EU Tehetségközpont koncepciójának kidolgozását.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Indikátor: idegen nyelvû kommunikációs anyagok, legalább 5 EU-adaptálásra elõkészített hazai jó gyakorlat,
legalább 100 tapasztalatcserén részt vett szakember, 1 koncepció kidolgozása

A Kormány 1374/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervérõl 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra
1. A Kormány – az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(a továbbiakban: irányelv) végrehajtása keretében –
a) elfogadja a Kormány részére bemutatott, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervét
(a továbbiakban: Cselekvési Terv);
b) jóváhagyja, hogy 2008–2016 közötti idõszak alatt összesen 9% energia-megtakarítás elérésére kell törekedni
a végfelhasználásban, valamint a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával a lehetõ legnagyobb
megtakarítás elérése a cél a végsõ energia-felhasználásban;
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felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Cselekvési Tervet az irányelv 14. cikk (2) bekezdésének
megfelelõen küldje meg az Európai Bizottság részére;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az országos primerenergia-prognózis kidolgozása érdekében
ágazati, fogyasztócsoportonkénti, legfontosabb energia-felhasználási célonkénti és fõbb energiahordozók
szerinti bontásban, paraméterezhetõ modellezésen alapuló számítási metodikát dolgozzon ki;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 30.
e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Cselekvési Terv intézkedéseinek nyomon követése érdekében
készítsen intézkedési tervet;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 30.
f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az épületek energiatakarékos módon történõ építése, illetve
felújítása érdekében dolgozzon ki Épületenergetikai Stratégiát;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. július 31.
g) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az ipar és a szolgáltatások energiahatékonyság-javítási
lehetõségeivel összefüggésben készítsen reprezentatív mintavételen alapuló felmérést;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 30.
h) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az épületenergetikai statisztikai adatbázis létrehozására készítsen
reprezentatív mintavételen alapuló felmérést;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 30.
i) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a középületek energiafogyasztásával összefüggõ adatbázis
létrehozására készítsen reprezentatív mintavételen alapuló felmérést;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
j) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert – annak érdekében, hogy megbízható információk legyenek a közlekedési
szektor energia-megtakarítási lehetõségeirõl, ezek költség/hasznon viszonyairól –, hogy Közlekedési
Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Tervet dolgozzon ki.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
2. Hatályát veszti a Magyarország Módosított Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervérõl szóló 1076/2010. (III. 31.)
Korm. határozat.
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1375/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a Várbazár rekonstrukciójáról és a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztésérõl, valamint a budavári
királyi kertek revitalizációjáról, a Budai Várnegyed és környékének közlekedési problémáinak
rendezésérõl
1. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) a Várbazárnak, mint a Világörökség részeként védett Duna-parti panoráma egyik legjelentõsebb mûemlékének
rekonstrukciója történjen meg;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2014. március 30.
b) a Budai Várnegyed hosszú távú (25 évre szóló) fejlesztésrõl stratégiai terv készüljön;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
c) a Budai Várnegyed és környéke közlekedési viszonyainak rendezése érdekében megvalósíthatósági tanulmány
készüljön, melynek a finanszírozását az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program 5. prioritásából szükséges
biztosítani.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. február 29.
2. A Kormány a Budai Várnegyed és elsõként a Várbazár rekonstrukciója, épületegyüttesének és környezetének
helyreállítása érdekében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bevonásával biztosítsa a szükséges
pénzügyi forrásokat;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. december 30.
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Várbazár rekonstrukciója kiemelt projektként való elõkészítése
keretében a 2011–13-as idõszakra vonatkozó Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjának akcióterve
módosításra kerüljön, és tegye lehetõvé a turisztikai kiemelt projektcsatorna megnyitását, gondoskodjon
az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjának 2011–2013. évi akcióterve
3.1.1. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés konstrukció keretében kiemelt tervezési felhívás
közzétételérõl, amely kiemelt projekt tartalmazza a budavári királyi kertek Közép-Magyarországi Régió Operatív
Programjából finanszírozható részét is;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy rendelje el a kiemelt projekt megvalósítása érdekében
az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjának 2011–2013. évi akcióterve
3.1.1. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés címû konstrukcióra a 6,5 milliárd forint keretösszegû
kiemelt projektjavaslat mielõbbi benyújtását, megvalósíthatósági tanulmányterv készítését, meghatározva
a megvalósítás pontos pénzügyi és mûszaki tartalmát, valamint ütemezését;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. december 30.
d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Várnegyed rekonstrukciójához kapcsolódó közlekedésfejlesztés
érdekében az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program 5. Városi és elõvárosi közösségi közlekedés
fejlesztése prioritáson belül szabad pénzügyi forrás rendelkezésre állását biztosítsa egy elõkészítõ részletes
megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez; továbbá, a nemzeti fejlesztési miniszter az elõkészítõ munka
végén terjessze a Kormány elé döntéshozatal érdekében a feltárt mûszaki megoldásokat, azok
legkedvezõbbikének kiválasztására, valamint a megvalósítást lehetõvé tevõ további finanszírozás biztosítására;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen a rekonstrukcióhoz szükséges feladatok ellátásáról,
a különbözõ forrásokból származó megvalósítandó projektelemek összehangolásáról és a pénzügyi források
rendelkezésre állását követõen a program megvalósításáról és ellenõrzésérõl;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatos
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f)

felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházással összefüggõ hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt üggyé nyilvánítására nyújtson be elõterjesztést a Kormányhoz.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a szükséges intézkedéseket követõen haladéktalanul
3. A Kormány visszavonja a Budai Vár újjáépítésének befejezésérõl szóló 1047/2004. (V. 14.) Korm. határozatot.
4. Hatályát veszti az egyes országos jelentõségû fejlesztési programok megvalósítására irányuló kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló 1052/2009. (IV. 17.) Korm.
határozat.
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1376/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatása és a Miniszterelnökség közötti,
a Nemzeti, EU-NATO Nyilvántartó létrehozásához kapcsolódó feladatok átadás-átvételével
összefüggõ létszám- és kapcsolódó igazgatási költségvetési elõirányzatok átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az EU-NATO
Nyilvántartó létrehozásának biztosítása érdekében 11,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésérõl szóló CLXIX. törvény 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Igazgatása cím terhére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára, a melléklet
szerint.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1376/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

X
000505

Címnév

Jogcímcsop.név

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatása
1

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

–8,7

–4,2

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

–2,2

–1,1

Dologi kiadások

–0,1

0,0

3
XI

Miniszterelnökség
1

Miniszterelnökség
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

8,7

4,2

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

2,2

1,1

3

Dologi kiadások

0,1

0,0

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

X
000505

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

A módosítás
jogcíme

Címnév

JogElõAlJogcímir.címcímcsop.csop.név
név
név
név

Kiemelt elõirányzat neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatása

XI
294502

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
1

294502

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

–11,0

–5,3

11,0

5,3

Miniszterelnökség
1

Miniszterelnökség

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb:

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

3 fõ

Összesen
11,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév
11,0

32216

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 130. szám

A Kormány 1377/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közötti, a kormányzati célú hálózatok üzemeltetési, mûködtetési tevékenység
feltételeinek biztosításához szükséges elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva
a kormányzati célú hálózatok üzemeltetési, mûködtetési tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében 702,4 millió forint
1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala cím terhére, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 3. Informatikai
feladatok alcím, 1. Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása jogcímcsoport javára.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1377/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõzetszám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

X.
001766

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
5

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
1

Mûködési költségvetés
3

Dologi kiadások

2

–688,3

–221,0

–14,1

–2,8

688,3

221,0

14,1

2,8

Felhalmozási kiadások
2

XVII.

Felújítás
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16

Fejezeti kezelésû elirányzatok
3

025463

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Informatikai feladatok
1

Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló
alapszolgáltatásainak biztosítása
1

Mûködési költségvetés
3

2
2
Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Felújítás

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma
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A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Jogcímcsop.név

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeCímcímcímcím- cso- elõ- zetszám
csop.szám
szám port- ir.név
szám
szám szám

X.

Címnév

JogElõAlJogcímir.címcímcsop.csop.név
név
név
név

Kiemelt elõirányzat neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

001766

5

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

XVII.

–702,4

–223,8

702,4

223,8

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
16

Fejezeti kezelésû elirányzatok
3

025463

Informatikai feladatok
1

Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló
alapszolgáltatásainak biztosítása

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

702,4

IV.
negyedév

702,4

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

A Kormány 1378/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a 2012-es Raoul Wallenberg Évrõl az embermentõ diplomata születésének 100. évfordulója
alkalmából és a Raoul Wallenberg Emlékbizottság felállításáról
A Kormány
a)

b)

támogatja, hogy 2012-ben Raoul Wallenberg Év kerüljön megrendezésre és felhívja a külügyminisztert, hogy
a Balassi Intézet bevonásával gondoskodjon a Raoul Wallenberg Év programjainak megvalósításáról;
Felelõs:
külügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
folyamatosan
felhívja a külügyminisztert, hogy a Raoul Wallenberg Év megrendezése érdekében Emlékbizottságot hozzon
létre, amely a Centenárium programjaiért felelõs;
Felelõs:
külügyminiszter
Határidõ:
azonnal
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c)

felhívja a Kormány tagjait, hogy a Raoul Wallenberg Év méltó elõkészítéséhez és lebonyolításához szükséges
kormányzati részvételt és támogatást biztosítsák.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1379/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között
a katasztrófák esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén
történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás szövegének
végleges megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok deregulációs célú felülvizsgálatáról
1. A Kormány a magyar állam joghatósága alapján alkotott és hivatalos lapban 1990. május 2. elõtt közzétett
– e kormányhatározat hatálybalépésének idõpontjában vissza nem vont – egyedi kormányhatározatot és
minisztertanácsi határozatot visszavonja.
2. A Kormány a magyar állam joghatósága alapján alkotott és hivatalos lapban 1990. május 2. elõtt közzétett
– e kormányhatározat hatálybalépésének idõpontjában hatályon kívül nem helyezett – normatív kormányhatározatot
és minisztertanácsi határozatot hatályon kívül helyezi.
3. A Kormány az 1. mellékletben meghatározott egyedi határozatait visszavonja.
4. A Kormány az 1. mellékletben meghatározott normatív határozatait hatályon kívül helyezi.
5. A Kormány a 2. mellékletben meghatározott normatív határozatait hatályon kívül helyezi.
6. A Kormány felhívja
a) a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy végezze el a Roma Kulturális
Központ létrehozásával összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 1041/2009. (IV. 8.) Korm. határozat felülvizsgálatát és
annak eredményétõl függõen szükség esetén készítsen elõterjesztést a Kormány részére a kormányhatározat
módosításáról vagy hatályon kívül helyezésérõl;
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Felelõs:

32219

közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
b) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint
a vidékfejlesztési minisztert, hogy végezze el az Európai Innovációs és Technológiai Intézet tevékenységébe való
bekapcsolódás lehetõségeirõl és feladatairól szóló 1100/2007. (XII. 19.) Korm. határozat 2. pontjának
felülvizsgálatát és annak eredményétõl függõen szükség esetén készítsen elõterjesztést a Kormány részére
a kormányhatározat módosításáról vagy hatályon kívül helyezésérõl;
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
c) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzeti erõforrás minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert,
a nemzetgazdasági minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy végezze el a Nemzeti turizmusfejlesztési
stratégiáról és az azzal kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1100/2005. (X. 7.) Korm. határozat felülvizsgálatát és
annak eredményétõl függõen szükség esetén készítsen elõterjesztést a Kormány részére a kormányhatározat
módosításáról vagy hatályon kívül helyezésérõl.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
7. Az e határozattal hatályon kívül helyezett, visszavont kormányhatározatok hatályon kívül helyezése, visszavonása nem
érinti a kormányhatározatok által a hatályon kívül helyezést, visszavonást megelõzõen keletkeztetett, megszüntetett
vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.
8. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az igazságügyért való felelõssége körében évente
vizsgálja felül a hatályban lévõ kormányhatározatokat és készítsen elõterjesztést a Kormány részére a hatályon kívül
helyezni, visszavonni javasolt kormányhatározatokról.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
évente
9. Hatályát veszti
a) a Brazil Szövetségi Köztársaság, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló 1206/2011. (VI. 28.) Korm. határozat 1. és
3. pontja,
b) a kormányzati döntés-elõkészítést megalapozó tanulmánykészítési, továbbá kommunikációs stratégiai
tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezésérõl szóló 1109/2011.
(IV. 27.) Korm. határozat 2. pontja és 1. melléklete,
c) a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévõ hulladéklerakó telep környezeti kármentesítésérõl szóló
1229/2009. (XII. 29.) Korm. határozat 1., 2., 4. pontja és Melléklete,
d) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet tevékenységébe való bekapcsolódás lehetõségeirõl és feladatairól
szóló 1100/2007. (XII. 19.) Korm. határozat 1. pontja,
e) a nyári aszály következményeirõl és az azokkal összefüggésben szükséges intézkedésekrõl szóló 1072/2007.
(IX. 25.) Korm. határozat 1. pontja,
f) az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer (EDR) folyamatos mûködtetéséhez kapcsolódó feladatokról szóló
1032/2007. (V. 15.) Korm. határozat 2. és 4. pontja,
g) a Csepeli Szabadkikötõ országos közforgalmú kikötõvé nyilvánításáról és ezzel összefüggésben a lehetséges
privatizációs megoldásokról szóló 1019/2005. (III. 10.) Korm. határozat 2. pontja,
h) az 1075/2003. (VII. 30.) Korm. határozatban foglaltak idõarányos felülvizsgálatáról és a Balatonnal kapcsolatos
további intézkedésekrõl szóló 1033/2004. (IV. 19.) Korm. határozat 2., 5–11., 14–37. pontja és a Melléklet 1.1., 2.,
3.3–9. pontja.
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10. Hatályát veszti a 2010. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és
átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történõ elõirányzat átcsoportosításáról szóló 1180/2010. (VIII. 31.)
Korm. határozat.
11. Ez a határozat – a 12. és 13. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követõ napon lép hatályba.
12. A 10. pont 2012. június 30-án lép hatályba.
13. Az 5. pont 2013. június 30-án lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
Korm. határozat száma

Korm. határozat megnevezése

Ágazati Korm. határozatok
1.

1215/2011. (VI. 28.) Korm. határozat

2.

1205/2011. (VI. 28.) Korm. határozat

3.

1096/2011. (IV. 15.) Korm. határozat

4.

1077/2011. (III. 25.) Korm. határozat

5.
6.

1059/2011. (III. 23.) Korm. határozat
1044/2011. (III. 16.) Korm. határozat

7.
8.

1043/2011. (III. 10.) Korm. határozat
1019/2011. (I. 28.) Korm. határozat

9.

1006/2011. (I. 14.) Korm. határozat

10.
11.

1308/2010. (XII. 23.) Korm. határozat
1307/2010. (XII. 23.) Korm. határozat

12.

1293/2010. (XII. 15.) Korm. határozat

egyes, a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság
és a Közgyûjteményi Ellátó Szervezet közötti jogutódlással
kapcsolatos feladatokról
az egyrészrõl az Amerikai Egyesült Államok, másrészrõl
az Európai Unió és tagállamai, harmadrészrõl Izland,
és negyedrészrõl a Norvég Királyság közötti légiközlekedési
megállapodás, valamint az egyrészrõl az Amerikai Egyesült
Államok, másrészrõl az Európai Unió és tagállamai,
harmadrészrõl Izland, és negyedrészrõl a Norvég Királyság
közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló,
egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl Izland,
és harmadrészrõl a Norvég Királyság közötti kiegészítõ
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
az egyes termékekre vonatkozó részletes ökotervezési
követelményeket meghatározó végrehajtási rendeletek
alkalmazásának ellenõrzéséhez szükséges források
biztosításáról
a vízügyi ágazat 2010. évi vízkárelhárítási tevékenységével
kapcsolatos védekezési és kártalanítási költségeinek
biztosításáról
a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja
díjak 2011. évi adományozásáról
Életmentõ Emlékérem adományozásáról
a Magyar Nemzeti Múzeum Mélygarázs PPP-konstrukció
keretében történõ megvalósításáról szóló 1126/2005.
(XII. 20.) Korm. határozat visszavonásáról
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ egyes
ingó vagyonelemek segélyként történõ térítésmentes
tulajdonba adásáról
a Kormány 2011. I. félévi munkatervérõl
az 1201/2010. (X. 5.) Korm. határozat végrehajtásához
kapcsolódóan a 2010. évi központi költségvetés általános
tartalékának elõirányzatából történõ átcsoportosításról
a kötelezõ egészségbiztosítás természetbeni alapellátásainak
és a méltányossági gyógyszertámogatás 2010. év végi
finanszírozásához szükséges lépésekrõl
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Korm. határozat száma

13.

1288/2010. (XII. 15.) Korm. határozat

14.

1276/2010. (XII. 8.) Korm. határozat

15.

1274/2010. (XII. 8.) Korm. határozat

16.
17.

1263/2010. (XI. 30.) Korm. határozat
1258/2010. (XI. 25.) Korm. határozat

18.

1255/2010. (XI. 19.) Korm. határozat

19.

1247/2010. (XI. 18.) Korm. határozat

20.

1244/2010. (XI. 17.) Korm. határozat

21.

1241/2010. (XI. 16.) Korm. határozat

22.

1233/2010. (XI. 15.) Korm. határozat

23.

1231/2010. (XI. 12.) Korm. határozat

24.
25.

1229/2010. (XI. 8.) Korm. határozat
1214/2010. (X. 12.) Korm. határozat

26.

1208/2010. (X. 6.) Korm. határozat

27.

1188/2010. (IX. 10.) Korm. határozat

28.

1186/2010. (IX. 10.) Korm. határozat

29.

1181/2010. (IX. 2.) Korm. határozat

30.

1178/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat

31.
32.

1168/2010. (VIII. 10.) Korm. határozat
1167/2010. (VIII. 6.) Korm. határozat

33.

1164/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat

Korm. határozat megnevezése

a Magyarország 2010. évi klímafinanszírozási
kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében szükséges
intézkedésekrõl
a 2011-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott
hallgatói létszámkeretrõl
egyes kisebbségi célú állami támogatások forrásának
biztosítása érdekében a 2010. évi központi költségvetés
általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról
a Népmûvészet Mestere díj 2010. évi adományozásáról
az 1201/2010. (X. 5.) Korm. határozat végrehajtásához
kapcsolódóan a 2010. évi központi költségvetés általános
tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról
a gyógyító-megelõzõ ellátás 2010. év végi finanszírozásához
szükséges lépésekrõl
az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének megváltozásával
kapcsolatos intézkedésekrõl
a 2011. évi EU soros elnökség lakossági
ernyõkommunikációjához kapcsolódó közbeszerzési eljárás
elfogadott elõirányzat nélkül történõ megindításának
engedélyezésérõl
az integrált ügyfélszolgálatok felállítása pénzügyi fedezetének
biztosítása érdekében a 2010. évi központi költségvetés
általános tartalékának elõirányzatából történõ
átcsoportosításról
a katasztrófavédelmi rendszer javításáról és fejlesztésérõl szóló
koncepcióval összefüggõ egyes feladatokról
az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
mûködõképességének fenntartása érdekében
kormánybiztosi megbízás megszûnésének megállapításáról
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával megkötendõ
szakképzési célú keretmegállapodás jóváhagyásáról
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló
2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésébõl eredõ
feladatok és az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott
feladatok összehangolásáról
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló
2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésébõl eredõ
feladatok és az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott
feladatok összehangolásáról
az egyes költségvetési szervek központi hivatalokká történõ
átalakításáról
a nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti Nemzeti
Jelentésrõl és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató
felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételrõl
az európai területi együttmûködési csoportosulásokkal
kapcsolatos feladatokról
a Kormány 2010. II. félévi törvényalkotási programjáról
a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat beolvadásáról szóló
miniszteri határozat közzétételének határidejérõl
a májusi és júniusi árvizek, illetve a rendkívüli
csapadékmennyiség következtében a közlekedési
infrastruktúrában keletkezett károsodásokról
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1153/2010. (VII. 16.) Korm. határozat

35.
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37.
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38.
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39.
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40.

1125/2010. (V. 13.) Korm. határozat

41.

1120/2010. (V. 13.) Korm. határozat

42.

1116/2010. (V. 11.) Korm. határozat

43.

1114/2010. (V. 11.) Korm. határozat

44.

1106/2010. (IV. 30.) Korm. határozat

45.

1105/2010. (IV. 30.) Korm. határozat

46.

1091/2010. (IV. 13.) Korm. határozat

47.

1070/2010. (III. 18.) Korm. határozat

48.

1064/2010. (III. 16.) Korm. határozat

49.

1062/2010. (III. 15.) Korm. határozat

50.

1057/2010. (III. 5.) Korm. határozat

51.

1053/2010. (III. 2.) Korm. határozat

52.

1052/2010. (III. 2.) Korm. határozat

53.

1042/2010. (II. 23.) Korm. határozat

54.

1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat
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a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a 2010. május–június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek
idõszakában felmerült védekezési költségekrõl és károk
enyhítésérõl
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal és a Vám- és
Pénzügyõrség egyesítését elõkészítõ kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló
2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésébõl eredõ egyes
feladatok végrehajtásáról
a Kormány vagy miniszter irányítása, illetve felügyelete alá
tartozó egyes költségvetési szervek létszámgazdálkodását
érintõ átmeneti intézkedésekrõl szóló 1127/2009. (VII. 29.)
Korm. határozat hatályon kívül helyezésérõl és az ezzel
kapcsolatos feladatokról
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a minõsített adat elektronikus biztonságának
megteremtéséhez szükséges költségkihatások vizsgálatáról
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2010. évben fizetett eseti kereset-kiegészítésének
elszámolásáról
a 2010. évi központi költségvetés általános és céltartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
az év közben felmerülõ rendkívüli kiadások fedezetére szolgáló
Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék elõirányzatának
átcsoportosításáról
a TE Ganz-Röck Zrt. részére nyújtandó megmentési és
szerkezetátalakítási költségvetési készfizetõ kezességvállalásról
az engedélyezett létszámon felüli határozott idejû
köztisztviselõi többletlétszám biztosításáról
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról, valamint az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felhatalmazásáról
közbeszerzési eljárása kiírására és intézkedési terv készítésérõl
a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek
foglalkoztatásának támogatásához szükséges költségvetési
forrás átcsoportosításáról
a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorú-díjak
2010. évi adományozásáról
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
az Uniós fejlesztések fejezet 2009. évi kötelezettségvállalással
nem terhelt maradványának átcsoportosításáról
a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról és a Malév Magyar
Légiközlekedési Zrt. tõkehelyzetének rendezésérõl
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 2009. évi
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának
átcsoportosításáról
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2010. évben fizetendõ eseti kereset-kiegészítésének
finanszírozásáról
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1034/2010. (II. 12.) Korm. határozat

56.
57.

1026/2010. (II. 5.) Korm. Határozat
1017/2010. (I. 29.) Korm. határozat

58.
59.

1011/2010. (I. 22.) Korm. határozat
1227/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

60.

1226/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

61.

1225/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

62.

1218/2009. (XII. 23.) Korm. határozat

63.

1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozat

64.

1216/2009. (XII. 21.) Korm. határozat

65.

1213/2009. (XII. 17.) Korm. határozat

66.

1210/2009. (XII. 11.) Korm. határozat

67.

1209/2009. (XII. 11.) Korm. határozat

68.
69.

1208/2009. (XII. 11.) Korm. határozat
1206/2009. (XII. 9.) Korm. határozat

70.

1203/2009. (XII. 1.) Korm. határozat

71.

1202/2009. (XII. 1.) Korm. határozat

72.

1198/2009. (XI. 20.) Korm. határozat

73.

1180/2009. (X. 30.) Korm. határozat

74.

1179/2009. (X. 26.) Korm. határozat

75.

1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat
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a 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a Kormány 2010. I. félévi munkatervérõl
a Nemzeti Közlekedési Hatóság gazdálkodását érintõ egyes
kérdésekrõl
a Széchenyi Kártya Program folytatásáról
a MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. (MALÉV Zrt.) hosszabb
távú mûködõképességéhez szükséges egyes intézkedésekrõl
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról és egyes elõirányzatok
csökkentésérõl
a HU9907 számú PHARE programmal kapcsolatos európai
bizottsági követelés rendezésérõl
a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintõ
intézkedésekrõl szóló 1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozatban
foglaltak végrehajtásáról
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi
havi keresetkiegészítése elszámolásáról
az egyrészrõl az Amerikai Egyesült Államok, másrészrõl az
Európai Közösség és tagállamai, harmadrészrõl Izland
és negyedrészrõl a Norvég Királyság közötti légiközlekedési
megállapodás és a légiközlekedési megállapodás
alkalmazásáról szóló, egyrészrõl az Európai Közösség
és tagállamai, másrészrõl Izland és harmadrészrõl a Norvég
Királyság közötti kiegészítõ megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi
Evangélikus Egyház számára a 2009. év II. félévében rendezésre
javasolt ingatlanok rendezésérõl, az e célra elkülönített
költségvetési keret elosztásáról
a Pécs II. Szent István tér 8–10. szám alatti ingatlannak
a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adásának
végrehajtásáról
a 2010. évi közmunkaprogramok fõbb pályázati elveirõl
a házi segítségnyújtást és/vagy a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtást ellátási szerzõdés keretében biztosító helyi
önkormányzatok támogatásáról
a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintõ,
teljesítményösztönzési célú intézkedésekrõl
a földgázellátási válsághelyzettel összefüggésben szükséges
kormányzati feladatokról
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a gyógyászati segédeszköz támogatás és a
gyógyszertámogatás 2009. év végi finanszírozásához szükséges
lépésekrõl
a magyarországi Moto GP futam rendezésérõl, a Sávoly
Motorcentrum Fejlesztõ Kft. részére nyújtandó beruházási
kölcsönrõl és az ahhoz kapcsolódó költségvetési készfizetõ
kezességvállalásról
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi
havi kereset kiegészítése II. ütemének finanszírozásáról, illetve
elszámolásáról
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76.

1174/2009. (X. 20.) Korm. határozat

77.

1169/2009. (X. 8.) Korm. határozat

78.

1155/2009. (IX. 11.) Korm. határozat

79.

1147/2009. (IX. 4.) Korm. határozat

80.

1146/2009. (IX. 3.) Korm. határozat

81.

1144/2009. (VIII. 28.) Korm. határozat

82.

1143/2009. (VIII. 28.) Korm. határozat

83.

1140/2009. (VIII. 26.) Korm. határozat

84.
85.

1139/2009. (VIII. 20.) Korm. határozat
1138/2009. (VIII. 19.) Korm. határozat

86.
87.

1133/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat
1130/2009. (VII. 31.) Korm. határozat

88.

1123/2009. (VII. 23.) Korm. határozat

89.

1121/2009. (VII. 23.) Korm. határozat

90.

1116/2009. (VII. 23.) Korm. határozat

91.
92.

1106/2009. (VII. 8.) Korm. határozat
1104/2009. (VI. 30.) Korm. határozat

93.

1102/2009. (VI. 30.) Korm. határozat

94.

1098/2009. (VI. 24.) Korm. határozat

95.

1094/2009. (VI. 15.) Korm. határozat

96.

1090/2009. (VI. 12.) Korm. határozat

97.

1086/2009. (VI. 4.) Korm. határozat

98.

1075/2009. (V. 20.) Korm. határozat
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a rendelkezésre állási támogatásnak a nyílt munkaerõpiacon
történõ munkavállalásra ösztönzõ átalakításához kapcsolódó
egyes kormányzati feladatokról
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi
Evangélikus Egyház számára rendezésre javasolt ingatlanok
rendezésérõl, az e célra elkülönített költségvetési keret
elosztásáról
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram
keretösszegének emelésérõl
a „Távhõszolgáltatás korszerûsítése és kompenzáció”
elnevezésû elõirányzat terhére történõ 2009. évi
átcsoportosításról
az euró-konform eszközök beszerzése állami támogatásának
és forgalmazásának az euró bevezetésével összefüggõ
szabályozásáról
a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és az Informatikai
Közháló szolgáltatásainak biztosításához szükséges
beszerzésekrõl
az influenza világjárvány elleni oltóanyag gyártásának
biztosításáról
a Népmûvészet Mestere díj 2009. évi adományozásáról
a 2009. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója fejezetbe történõ elõirányzat
átcsoportosításáról
a helyközi közösségi közlekedés átalakításáról
a minisztériumok igazgatása személyi juttatását érintõ
intézkedésekrõl
a helyközi közösségi közlekedési rendszer átalakításával
kapcsolatos feladatok összehangolásáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a 2010-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott
hallgatói létszámkeretrõl
a Kormány 2009. II. félévi munkatervérõl
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a krízishelyzetbe került személyek támogatására rendelkezésre
álló elõirányzat felhasználását elõsegítõ tanácsadó testület
létrehozásáról
a 2009. június 7-én bekövetkezett vihar okozta károk
enyhítésérõl
az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami
fenntartókat megilletõ központi támogatás megállapítására,
folyósítására és a felhasználás ellenõrzésére felhasználható
összeg meghatározására
a 2009. évi központi költségvetés céltartalékából elõirányzat
átcsoportosítása a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe
az új humán influenzavírus megjelenése miatt kialakult
helyzetre tekintettel az influenza pandémia elleni felkészülés
forrásának biztosításáról
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a Kvantum Faktor Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
részére nyújtandó egyszerû (sortartó) állami kezességvállalásról
a Honvédelmi Minisztérium feladatkörébe tartozó beruházások
és eszközbeszerzések forrásának biztosításáról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Gripen International
Kommanditbolag között 2001. december 20-án aláírt és
2003. február 3-án módosított ellentételezési megállapodás
lezárásáról
az infokommunikációért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl
és feladatairól
a „Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért” Alapítvány
támogatásáról
a központosított illetményszámfejtés teljes körûvé tételéhez
szükséges intézkedésrõl
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet
„Autópálya rendelkezésre állási díj” és „Gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztése” elõirányzatok túllépésének jóváhagyásáról
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a Car-INside Kft. részére nyújtandó állami kezességvállalásról
a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja
díjak 2009. évi adományozásáról
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi
kereset-kiegészítésének finanszírozásáról
a 2009. évi központi költségvetés általános tartalékának
elõirányzatából történõ felhasználásról
a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének
biztosításához szükséges intézkedésekrõl
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi
Evangélikus Egyház számára a 2008. év második félévében
rendezésre javasolt ingatlanokról, valamint az ingatlanrendezés
céljára elkülönített költségvetési keret felosztásáról
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti
kereset-kiegészítése finanszírozásának második ütemérõl
a Zalabaromfi Zrt. által termeltetett élõpulyka-állomány
takarmányozásához és levágásához nyújtandó
forgóeszközhitelhez kapcsolódó állami kezességvállalásról
az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének
finanszírozásáról
a Népmûvészet Mestere díj 2008. évi adományozásáról
az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami
fenntartókat megilletõ központi támogatás megállapítására,
folyósítására és a felhasználás ellenõrzésére felhasználható
összeg meghatározására
a 2009-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott
hallgatói létszámkeretrõl
az új Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvényjavaslattal
kapcsolatos feladatokról
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Korm. határozat megnevezése

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi
Evangélikus Egyház számára a 2008. évben rendezésre javasolt
ingatlanok rendezésérõl, az e célra elkülönített költségvetési
keret elosztásáról
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti
kereset-kiegészítésének finanszírozásáról
a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.)
OGY határozat végrehajtásának 2008–2009. évekre vonatkozó
cselekvési programjáról
a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja
díjak 2008. évi adományozásáról
a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi
Evangélikus Egyház számára 2007. évben rendezésre javasolt
ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret
elosztásáról, illetve az egyházi ingatlanrendezéssel összefüggõ
egyéb kérdésekrõl
a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti
stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos
kormányzati feladatokról
Életmentõ Emlékérem adományozásáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság felügyelõ bizottsága tagjának kinevezésérõl
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Versenyeztetési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló
1057/1996. (V. 30.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésérõl
a 2008-ban a felsõoktatásba felvehetõ, államilag támogatott
hallgatói létszámkeretrõl
a Természet- és Társadalombarát Fejlõdésért Közalapítvány
megszüntetésérõl
a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes
intézkedésekrõl
a Népmûvészet Mestere díj 2007. évi adományozásáról
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi
Evangélikus Egyház számára a 2007. évben rendezésre javasolt
ingatlanokról
az Európai Unió Megújított Fenntartható Fejlõdési
Stratégiájának (EU FFS) végrehajtásáról készített jelentésrõl
a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására
irányuló, 2007–2010 közötti idõszakra szóló cselekvési program
végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekrõl
a Prümi Szerzõdéshez való magyar csatlakozás elõkészítésérõl
a munkavédelem országos programja 2007. évi intézkedési
és ütemtervérõl
a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja
díjak 2007. évi adományozásáról
a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról
életmentõ emlékérem kitüntetõ jelvény adományozásáról
a kormányzati fejlesztéspolitika kistérségi szintû képviselõirõl
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatójának
kinevezésérõl
a lóversenyzés helyzetének rendezésérõl
a 2007-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott
hallgatói létszámkeretrõl
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1085/2006. (VIII. 28.) Korm. határozat
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1084/2006. (VIII. 22.) Korm. határozat
1083/2006. (VIII. 22.) Korm. határozat
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1074/2006. (VII. 27.) Korm. határozat

157.

1066/2006. (VI. 29.) Korm. határozat

158.
159.

1064/2006. (VI. 29.) Korm. határozat
1055/2006. (VI. 7.) Korm. határozat

160.

1051/2006. (V. 19.) Korm. határozat

161.

1045/2006. (IV. 25.) Korm. határozat

162.
163.

1043/2006. (IV. 19.) Korm. határozat
1042/2006. (IV. 14.) Korm. határozat

164.

1037/2006. (IV. 6.) Korm. határozat

165.

1031/2006. (IV. 3.) Korm. határozat

166.

1030/2006. (IV. 3.) Korm. határozat

167.

1026/2006. (III. 27.) Korm. határozat

168.

1024/2006. (III. 21.) Korm. határozat

169.

1023/2006. (III. 17.) Korm. határozat

170.

1018/2006. (II. 20.) Korm. határozat

171.

1015/2006. (II. 10.) Korm. határozat

172.

1005/2006. (I. 20.) Korm. határozat

Korm. határozat megnevezése

a korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggõ egyes
feladatokról
a Magyar Köztársaság közúthálózat fejlesztésének 2006. évi
finanszírozása változásával kapcsolatos további feladatokról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatójának
megbízásáról
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának
kinevezésérõl
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának
felmentésérõl
az „Arany János Közalapítvány a Tudományért” közalapítvány
megszüntetésérõl
a Népmûvészet Mestere díj 2006. évi adományozásáról
a közösségi állami támogatási szabályok szerinti létezõ
támogatások felülvizsgálatáról és a 2007-tõl mûködtetni kívánt
támogatásokról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatójának
felmentésérõl és új vezérigazgatójának megbízásáról
a közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól
a Nemzeti Fejlesztési Tanács létrehozásáról
a szociális nyári gyermekétkeztetéssel összefüggõ kormányzati
feladatokról
az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Albán
Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság,
a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia és
Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt álló Koszovó
között az Európai Közös Légtér (EKLT) létrehozására irányuló
többoldalú Megállapodás szövegének végleges
megállapításáról, kihirdetésérõl és ideiglenes alkalmazásáról
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. évi
forrásbevonási tervérõl
a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács munkájának támogatásáról
a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ
intézkedésekrõl szóló Cselekvési Program végrehajtásához
szükséges intézkedések hatályának kiterjesztésérõl
a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ
intézkedésekrõl szóló Cselekvési Program végrehajtásához
szükséges intézkedésekrõl
az árvízi védekezéssel kapcsolatos többletköltségek
biztosításáról
a vállalkozói „körbetartozások” kezelésére vonatkozó
kormányzati lépésekrõl
az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek
teljesülésérõl szóló Nemzeti jelentés jóváhagyásáról
az Átmeneti Támogatás 2006. évi prioritásairól és tárgyalási
irányelveirõl
a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja
díjak 2006. évi adományozásáról
a Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány
megszüntetésérõl
Ganz Transelektro Villamossági Rt. részére nyújtandó
korlátozott költségvetési készfizetõ kezességvállalásról
a lokális, nagy csapadékok okozta veszélyhelyzetekkel
kapcsolatos elõrejelzési és riasztási rendszerrõl
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188.

1047/2005. (V. 19.) Korm. határozat

189.

1045/2005. (V. 13.) Korm. határozat

190.

1042/2005. (V. 5.) Korm. határozat

191.
192.

1039/2005. (IV. 28.) Korm. határozat
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193.
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1034/2005. (IV. 6.) Korm. határozat
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195.
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196.
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Korm. határozat megnevezése

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Igazgatósága elnöke és tagjai megbízatásának
meghosszabbításáról
a Magyarországi Református Egyház számára 2005. évben
rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített
költségvetési keret felosztásáról
a Magyar Katolikus Egyház Jézus Társasága Magyarországi
Rendtartományának ingatlanáról
Életmentõ Emlékérem kitüntetõ jelvény adományozásáról
a csõdrõl szóló törvény koncepciójáról és a gazdasági forgalom
kiszámíthatóbb, átláthatóbb mûködését elõsegítõ
intézkedésekrõl
a 2005. év augusztus 15–23. között lehullott nagy mennyiségû
csapadék okozta károk enyhítésérõl, valamint a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságok belvízi, árvízi védekezés miatti
eszközpótlásáról
a Népmûvészet Mestere díj 2005. évi adományozásáról
a „HÚSMÍVESSÉGÉRT” Hústermelési, Húsfeldolgozási
és Húskereskedelmi Alapítvány megszüntetésérõl
az Állami Közúti Mûszaki és Információs Közhasznú Társaság
átalakulásáról
az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek
teljesülésérõl szóló Nemzeti jelentés jóváhagyásáról
az autópálya-építés és -üzemeltetés finanszírozásával
összefüggõ további feladatokról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
új Igazgatóságának és elnökének kinevezésérõl
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
új Igazgatóságának és elnökének kinevezésérõl
az Északkelet-Magyarországon a 2005. év május 18-i viharos
idõjárás, valamint árvíz miatt keletkezett károk enyhítésérõl
a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) ütemezett
létrehozásának elsõ lépését megvalósító egyesített bérletek
bevezetésérõl
a közszolgálati mûsorszolgáltatók létszámcsökkentésének
költségvetési támogatásáról
végelszámolás zökkenõmentes lebonyolítása érdekében
szükséges egyedi intézkedésrõl
a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és 20-a között
lehullott nagy mennyiségû csapadék miatt keletkezett károk
enyhítésérõl
a Magyar Történelmi Film Közalapítvány létrehozásáról
az EU Kommunikációs Közalapítvány megszüntetésével
kapcsolatos feladatokról
II. János Pál pápáról való méltó megemlékezésrõl
a szociális célú gyermekétkeztetéssel összefüggõ kormányzati
feladatokról
a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja
díjak 2005. évi adományozásáról
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának
kinevezésérõl
az állami autópálya-építés és -üzemeltetés finanszírozásáról
foglalkoztatási tilalom, illetve korlátozás alóli felmentésrõl
Életmentõ Emlékérem adományozásáról
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223.
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224.
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Korm. határozat megnevezése

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
vezérigazgatójának felmentésérõl és kinevezésérõl,
igazgatósági tag felmentésérõl és igazgatósági tagok
kinevezésérõl
a népegészségügyi program végrehajtásának koordinálásáért
felelõs kormánymegbízott feladat- és hatáskörérõl
a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány
közalapítvánnyá történõ átalakításáról
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója
megbízatása megszûnésének megállapításáról
a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus
Egyház és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye számára
2004. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra
elkülönített költségvetési keret felosztásáról
a Magyar Információs Társadalom Stratégia kulturális fõiránya
(NAVA, NDA) szervezeti-intézményi kereteinek
korszerûsítésérõl
a Magyar Televízió Rt. hitelfelvételéhez kapcsolódó állami
kezességvállalásról
a „Fények és árnyak – Négy évszázad francia festészete” címû
kiállítás bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról
az egységes szövetkezeti törvény koncepciójáról és az egyéb
szükséges intézkedésekrõl
a 2004. évtõl céltámogatásban részesülõ helyi önkormányzatok
kiegészítõ jegyzékérõl
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Felügyelõ Bizottsága tagjának kinevezésérõl
Csabai Lászlóné kormánymegbízottá történõ kinevezésérõl
szóló 1087/2002. (VI. 7.) Korm. határozat hatályon kívül
helyezésérõl
az utcán élõ hajléktalan emberek számának csökkentésérõl,
ellátáshoz juttatásáról és az utcai léttel kapcsolatos társadalmi
konfliktusok kezelésérõl
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsban a Kormányt
képviselõ tagok kijelölésérõl
a József Attila Emlékbizottság létrehozásáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Felügyelõ Bizottsága elnökének kinevezésérõl
a „Bethlen Gábor fejedelemi ajándéka II. Gusztáv Adolf svéd
királynak” címû mûtárgyegyüttes kiállításon történõ
bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról
a 2005-ben felvehetõ államilag finanszírozott hallgatói
összlétszámról
a Hernád folyó 2004. év júliusi-augusztusi áradásával
összefüggésben károsodott lakóingatlanok tulajdonosainak
támogatásáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Felügyelõ Bizottsága tagjainak kinevezésérõl
dr. Soós Adrianna kormánymegbízott felmentésérõl
az állam vállalkozói vagyonába tartozó ingatlan kincstári
vagyonba történõ visszapótlás nélküli átcsoportosításáról
a „Madár dinoszauruszok” címû kiállítás bemutatásához
kapcsolódó állami kezességvállalásról
a BUDAGLOBAL Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolással történõ megszüntetésérõl
az Európa Terv (2007–2013.) kidolgozásának tartalmi
és szervezeti kereteirõl
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a regionális és kistérségi szervezést igénylõ államigazgatási
feladat- és hatáskörök, valamint a területi államigazgatási
szervek átalakítására vonatkozó intézkedésekrõl
a 2004. júniusi rendkívüli idõjárás következtében károsodott
lakóingatlanok tulajdonosainak támogatásáról
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi
Evangélikus Egyház számára 2004. évben rendezésre javasolt
ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret
felosztásáról
a felnõttképzés fejlesztésének irányelveirõl és cselekvési
programjáról
a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsõoktatási
törvény koncepciójáról
a vidékpolitikai kormány-meghatalmazott felmentésérõl
az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia
és környezete kármentesítésének végrehajtásáról szóló
1024/2004. (III. 31.) Korm. határozatban foglalt feladatokról
a „Modern/Izmusok. Európai grafika 1900–1930” címû kiállítás
bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról
az elsõ uniós gyermeknap megrendezésének kormányzati
támogatásáról
a Magyar Katolikus Egyház számára 2004. évben rendezésre
javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési
keret felosztásáról
a Közép-európai Egyetem nem állami egyetemként történõ
elismerésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekrõl
a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzõközpont (SAKK)
feladatainak a Nemzeti Fejlesztési Hivatal keretei között történõ
ellátásáról
az EU Kommunikációs Közalapítvány megszüntetésérõl
a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról
a Hajdú-Bét Rt. és a Parmalat Hungária Rt. fizetésképtelensége
miatt kialakult válságos helyzet kezelését célzó kedvezményes
hitelkonstrukció bevezetésérõl
a Hajléktalanokért Alapítvány Hajléktalanokért Közalapítvánnyá
történõ átalakításáról, valamint alapítványok jogutód nélküli
megszüntetésérõl
Életmentõ Emlékérem adományozásáról
a többcélú kistérségi társulások ösztönzéséhez szükséges
intézkedésekrõl
az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek
teljesülésérõl szóló Nemzeti Jelentés jóváhagyásáról
a kiemelt biztonsági kockázatúnak minõsített
sportrendezvények biztosításának finanszírozásáról
az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia
és környezete kármentesítésének végrehajtásáról
a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja
díjak 2004. évi adományozásáról
a labdarúgás támogatását szolgáló egyes kormányhatározatok
felülvizsgálatáról
egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezésérõl
a Puskás Tivadar Alapítvány közalapítvánnyá történõ
átalakításáról
foglalkoztatási tilalom, illetve korlátozás alóli felmentésrõl

MAGYAR KÖZLÖNY

•

32231

2011. évi 130. szám

Korm. határozat száma

251.

1001/2004. (I. 8.) Korm. határozat

252.

1132/2003. (XII. 24.) Korm. határozat

253.

1128/2003. (XII. 17.) Korm. határozat

254.

1116/2003. (XI. 26.) Korm. határozat

255.
256.

1113/2003. (XI. 11.) Korm. határozat
1111/2003. (XI. 7.) Korm. határozat

257.

1101/2003. (X. 10.) Korm. határozat

258.

1089/2003. (IX. 4.) Korm. határozat

259.

1085/2003. (VIII. 19.) Korm. határozat

260.

1082/2003. (VIII. 15.) Korm. határozat

261.

1062/2003. (VII. 2.) Korm. határozat

262.

1058/2003. (VI. 20.) Korm. határozat

263.
264.

1053/2003. (VI. 13.) Korm. határozat
1047/2003. (V. 28.) Korm. határozat

265.

1037/2003. (IV. 24.) Korm. határozat

266.

1027/2003. (IV. 3.) Korm. határozat

267.

1018/2003. (III. 18.) Korm. határozat

268.

1217/2002. (XII. 29.) Korm. határozat

269.
270.

1213/2002. (XII. 23.) Korm. határozat
1203/2002. (XII. 19.) Korm. határozat

271.

1197/2002. (XI. 28.) Korm. határozat

272.

1191/2002. (XI. 7.) Korm. határozat

273.

1190/2002. (XI. 7.) Korm. határozat

274.

1188/2002. (XI. 7.) Korm. határozat

275.
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a MÁV Rt. európai színvonalú vasúttá alakításáról és az
EU-csatlakozáshoz szükséges vasúti reform végrehajtásáról
az Erzsébet Téri Kulturális Központ és Millenniumi Park
megvalósításának finanszírozásához kapcsolódó állami
kezességvállalás meghosszabbításáról
a vállalatok és gazdálkodó szervezetek fizetésképtelenségi
törvényének elõkészítésérõl
a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus
Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek és a Budai Szerb
Ortodox Egyházmegye számára 2003. évben rendezésre
javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési
keret felosztásáról
a közigazgatási szolgáltatások korszerûsítési programjáról
a Monet és barátai címû kiállítás bemutatásához kapcsolódó
állami kezességvállalásról
a 2004-ben felvehetõ államilag finanszírozott hallgatói
összlétszámról
a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló
törvény koncepciójáról
az egészségügyi rendszer korszerûsítésének soron következõ
feladatairól
a Bajai Országos Közforgalmú Kikötõ Ro-Ro termináljának
vámúttá nyilvánításáról és határátkelõhely létesítésérõl
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi
Evangélikus Egyház számára 2003. évben rendezésre javasolt
ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret
felosztásáról
tízezer rászoruló és fogyatékkal élõ gyermek ingyenes nyári
üdültetésérõl
Deák Ferenc születése 200. évfordulójának megünneplésérõl
a Magyar Katolikus Egyház számára 2003. évben rendezésre
javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési
keret felosztásáról
a Neumann-év Emlékbizottság létrehozásáról és a Neumann-év
megrendezésével kapcsolatos feladatokról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
igazgatósági tagjának kinevezésérõl
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Felügyelõ Bizottsága elnökének kinevezésérõl
a Nemzeti Autópálya Rt.-nek nyújtott hitelhez kapcsolódó
költségvetési készfizetõ kezességvállalásról
a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programról
a kárpótlási folyamat lezárására tervezett, a FORRÁS Befektetési
Részvénytársaságba történõ apport végrehajtásáról
a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református
Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a
Magyarországi Zsidó Hitközségek számára 2002. évben
rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített
költségvetési keret felosztásáról
a büntetõeljárási törvény jogorvoslati rendszerének
felülvizsgálatáról
a Magyar Közlönyben közzétett kormányhatározatokban elõírt
határidõs feladatok felülvizsgálatáról
az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatról és az Informatikai
Közhálóról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. igazgatósági
tagjának felmentésérõl
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a kistérségi hálózat gépkocsiparkjának bõvítésérõl
Budapest Városfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos
állásfoglalásról
a 2002. évtõl céltámogatásban részesülõ helyi önkormányzatok
kiegészítõ jegyzékérõl
az „Esélyt a jövõnek!” program megvalósításával kapcsolatos
feladatokról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. Igazgatósága
tagjának, valamint Felügyelõ Bizottsága tagjának kinevezésérõl
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgatójának
kinevezésérõl
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgatójának
felmentésérõl
a beruházásösztönzési stratégia cél- és eszközrendszerének
felülvizsgálatáról
a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által finanszírozott egyes ügyletek
forrásául szolgáló 400 millió eurós szindikált hitelfelvételhez
kapcsolódó állami készfizetõ kezességvállalásról
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága
elnöke beszámolójának elfogadásáról
a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának
nyilvánosságáról és ellenõrzésének bõvítésérõl szóló
szabályozási koncepcióról
a minisztériumokban kinevezhetõ helyettes államtitkárok
számáról
az autópálya-építési programok közbeszerzési eljárás
lefolytatásával történõ megvalósításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. Igazgatósága
tagjának, valamint Felügyelõ Bizottsága tagjának kinevezésérõl
Nagy Imre miniszterelnök és az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékének méltó megörökítésével összefüggõ
feladatokról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. igazgatósága
elnökének kinevezésérõl
a társadalmi párbeszéd intézményrendszerének
továbbfejlesztésével összefüggõ feladatokról
a Formula-1 Motorcsónak Magyar Nagydíj 2002. évi
megrendezésével kapcsolatos állami kezességvállalásról
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának
kinevezésérõl
az érdekegyeztetés újraindításáról
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának
felmentésérõl
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
új igazgatóságának, elnökének és vezérigazgatójának
kinevezésérõl
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
igazgatóságának és elnök-vezérigazgatójának felmentésérõl
a Hódmezõvásárhely városában felépülõ fedett uszoda
finanszírozásához kapcsolódó készfizetõ állami
kezességvállalásról
a Stadion Informatikai Projekt (beléptetõrendszer) Sportfólió
Sportlétesítményeket Kezelõ, Hasznosító és Fejlesztésszervezõ
Közhasznú Társaság általi visszavásárlásához felvételre kerülõ
bankhitelhez nyújtandó állami kezességvállalásról
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a külsõ és nyugdíjas mezõgazdasági szövetkezeti üzletrészek,
valamint a csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt
álló szövetkezetek üzletrészeinek állami megvásárlásához
kapcsolódó kormányzati készfizetõ kezességvállalásról
a Debrecenben felépítendõ új, többcélú rendezvénycsarnok
felépítésével összefüggõ egyes beruházások finanszírozásához
kapcsolódó pótlólagos állami kezességvállalásról
a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi
Református Egyház számára 2002. évben rendezésre javasolt
ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret
felosztásáról
a közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 2002. évi
központi költségvetési támogatás felosztásáról
a PHARE 2002–2003. évi „Gazdasági és Szociális Kohéziós” célú
programjainak elõkészítésérõl
a Magyar Katolikus Egyház számára 2002. évben rendezésre
javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési
keret felosztásáról
a Vértesi Erõmû Rt. retrofit programja és ezen belül az
Oroszlányi Erõmûvében megvalósítandó kéntelenítõ
beruházásához kapcsolódó állami kezességvállalásról
az „egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és
egyéb beruházások” 2002. évi központi költségvetési
támogatás felosztásáról
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának
bevezetésével összefüggõ feladatokról
a Magyar Nemzeti Földalap Kht. alapítói törzstõke forrásának
biztosításáról
a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér Üzemeltetõ
Részvénytársaság részérõl történõ hitelfelvételrõl és az ehhez
kapcsolódó állami kezességvállalásról
a külföldi megfigyelõknek a 2002. évi országgyûlési
választásokra történõ meghívásáról
Életmentõ Emlékérem adományozásáról
a Tisza és Szamos folyók cianidszennyezõdésébõl adódó
kormányzati intézkedések koordinálásáról
az ÁPV Rt. privatizációs tartalékának felhasználásáról
a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református
Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
és a Budai Görögkeleti Szerb Egyház számára 2001. évben
rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített
költségvetési keret felosztásáról
a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési
idõszakára (2003–2008.) vonatkozó koncepcióról
a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi
Baptista Egyház számára 2001. évben rendezésre javasolt
ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret
felosztásáról
a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2001. év utáni
megrendezésével kapcsolatos további kormányzati
szerepvállalásról, és a 2002–2006. közötti idõszakra vonatkozó,
a Formula One Management és a Hungaroring Sport Rt. között
létrejött szerzõdés jóváhagyásáról
a MÁV Rt. és a GySEV Rt. mûködõképességéhez és
fejlesztéséhez szükséges hitelfelvételrõl és az ehhez
kapcsolódó állami kezességvállalásról
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321.

1095/2001. (VIII. 13.) Korm. határozat

322.

1093/2001. (VIII. 8.) Korm. határozat

323.

1081/2001. (VII. 20.) Korm. határozat

324.

1078/2001. (VII. 13.) Korm. határozat

325.

1076/2001. (VII. 13.) Korm. határozat

326.

1072/2001. (VII. 10.) Korm. határozat

327.

1063/2001. (VI. 30.) Korm. határozat

328.

1038/2001. (IV. 13.) Korm. határozat

329.

1021/2001. (III. 14.) Korm. határozat

330.

1018/2001. (III. 9.) Korm. határozat

331.

1017/2001. (III. 6.) Korm. határozat

332.

1012/2001. (II. 20.) Korm. határozat

333.

1006/2001. (II. 12.) Korm. határozat

334.

1115/2000. (XII. 27.) Korm. határozat

335.

1108/2000. (XII. 11.) Korm. határozat

336.
337.

1102/2000. (XI. 29.) Korm. határozat
1099/2000. (XI. 29.) Korm. határozat

338.

1088/2000. (X. 31.) Korm. határozat

339.

1078/2000. (IX. 22.) Korm. határozat

340.

1055/2000. (VII. 6.) Korm. határozat

341.
342.

1043/2000. (V. 31.) Korm. határozat
1015/2000. (II. 16.) Korm. határozat

343.

1008/2000. (I. 18.) Korm. határozat

344.

1006/2000. (I. 18.) Korm. határozat
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Korm. határozat megnevezése

a Magyarországi Református Egyház számára 2001. évben
rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített
költségvetési keret felosztásáról
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Társaság tulajdoni
helyzete megváltozásával kapcsolatos intézkedésekrõl
az Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány
létrehozásáról
a hosszú távú roma társadalom- és kisebbségpolitikai stratégia
irányelveit tartalmazó vitaanyag elfogadásáról és társadalmi
vitájáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló
1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról
a Magyar Katolikus Egyház számára 2001. évben rendezésre
javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési
keret elosztásáról
a Magyar Posta Rt. által a Postabank és Takarékpénztár Rt.
állami tulajdonban lévõ összes részvényének megszerzésérõl
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
igazgatósági tagjának felmentésérõl és kinevezésérõl
a Hivatásos Labdarúgás Fejlesztési Kötvény névértékére szóló
állami kezességvállalásról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. igazgatósága
elnökének kinevezésérõl
az „Esély a stabilitásra” Közalapítvány központi költségvetési
támogatásáról
a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért Közalapítvány
megalapításáról
a szociális intézmények 2001–2009. évekre szóló rekonstrukciós
programjáról és a kastélyépületek kiváltási megoldásáról
a Magyar Energia Hivatal szervezete, szervezeti és mûködési
szabályzata jóváhagyásáról
a Befektetõ-védelmi Alap hitelfelvételéhez kapcsolódó állami
kezességvállalásról
az ÁPV Rt. új Belsõ Ellenõrzési Szabályzatának jóváhagyásáról
a kõolaj és kõolajtermékek stratégiai készletezésérõl és azok
beszerzéséhez kapcsolódó állami kezességvállalásról
a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége, valamint a Magyar Katolikus Egyház
férfi szerzetesrendek számára 2000. évben rendezésre javasolt
ingatlanokról és az e célra elkülönített költségvetési keret
felosztásáról
a Magyarországi Református Egyház számára 2000. évben
rendezésre javasolt ingatlanokról és az e célra elkülönített
költségvetési keret felosztásáról
az energiahordozók beszerzéséhez kapcsolódó állami
kezességvállalásról
a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány létrehozásáról
az „Esély a stabilitásra” Közalapítvány központi költségvetési
támogatására
a külgazdaság-politika irányításáról és a külgazdasági
tevékenység irányításával kapcsolatos egyes feladatok
ellátásáról
a Kormány által alapított közalapítványok alapítói jogainak
gyakorlásával kapcsolatos kormányzati feladatok
meghatározásáról
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345.

1003/2000. (I. 14.) Korm. Határozat

346.

1145/1999. (XII. 30.) Korm. határozat

347.

1143/1999. (XII. 30.) Korm. határozat

348.

1142/1999. (XII. 30.) Korm. határozat

349.

1135/1999. (XII. 26.) Korm. határozat

350.
351.

1134/1999. (XII. 25.) Korm. határozat
1124/1999. (XII. 13.) Korm. határozat

352.

1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat

353.

1106/1999. (X. 8.) Korm. határozat

354.

1064/1999. (V. 31.) Korm. határozat

355.

1021/1999. (II. 24.) Korm. határozat

356.

1017/1999. (II. 12.) Korm. határozat

357.

1007/1999. (I. 27.) Korm. határozat

358.

1165/1998. (XII. 29.) Korm. határozat

359.

1146/1998. (XI. 23.) Korm. határozat

360.

1102/1998. (VII. 31.) Korm. határozat

361.

1082/1998. (VI. 3.) Korm. határozat

362.
363.
364.

1071/1998. (V. 22.) Korm. határozat
1042/1998. (IV. 1.) Korm. határozat
1131/1997. (XII. 20.) Korm. határozat

365.
366.

1078/1997. (VII. 17.) Korm. határozat
1065/1997. (VI. 11.) Korm. határozat

367.

1061/1997. (V. 30.) Korm. határozat

368.
369.

1035/1997. (IV. 10.) Korm. határozat
1004/1997. (I. 17.) Korm. határozat

370.
371.

1127/1996. (XII. 22.) Korm. határozat
1119/1996. (XII. 13.) Korm. határozat

Korm. határozat megnevezése

a Nyíregyháza, Körte u. 7. szám alatti ingatlan tulajdoni
helyzetének rendezésérõl
a regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságainak
megszüntetésérõl
a központosított közbeszerzések elrendelésérõl és az ezzel
kapcsolatos egyéb rendelkezésekrõl
a szarvasmarha ágazat fejlesztéséhez nyújtott hitelek állami
kezességvállalásáról
a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ (BILK) részleges
finanszírozásáról szóló kölcsönegyezmény elfogadásáról és
megkötésérõl
a munka-felügyeleti rendszer egységes irányításáról
a Magyar Állam tulajdonában és az Országos Reumatológiai és
Fizioterápiás Intézet vagyonkezelésében lévõ korábbi
irgalmasrendi tulajdon visszaadásáról
a 2010-ig terjedõ energiatakarékossági és
energiahatékonyság-növelési stratégiáról
a tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények mûködési
feltételeinek biztosítása érdekében meghatározott feladatokról
a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza
rekonstrukciójához felvett hitel hitelezõváltásával összefüggõ
állami kezességvállalásáról
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter rendeletalkotási
kötelezettsége alóli felmentésérõl
a központi közigazgatási szerveknél a politikai fõtanácsadói,
politikai tanácsadói munkakörök számának meghatározásáról
az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapja által a Magyar
Fejlesztési Bank Rt. részére nyújtandó hitelhez kapcsolódó
állami garanciavállalásról
a Reorg-Apport Rt. által kibocsátandó kötvények
tõkeösszegének és kamatainak megfizetéséhez nyújtott állami
kezességvállalásról
a központi hõellátó berendezések társasházi tulajdonba
adásáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, valamint a Nyitott
szakképzésért Közalapítvány alapító okiratainak módosításáról
a hírközléspolitikáról
a sportszervezetek köztartozásainak rendezésérõl
a Középvállalkozói Hitelprogram 30 millió DEM összegû
megemelésével kapcsolatos kezességvállalásról
az Esélyt a tanulásra Közalapítvány létrehozásáról
a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásával
összefüggõ feladatról
a Gyorsindítású Gázturbina Programmal kapcsolatban
megkötendõ Garanciaegyezményrõl
a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány létrehozásáról
Budapest Fõváros Általános Rendezési Tervével kapcsolatos
állásfoglalásról
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány létrehozásáról
az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak által igényelt,
1996-ban tárgyalt és rendezésre javasolt ingatlanokról
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372.

1097/1996. (IX. 17.) Korm. határozat

373.
374.
375.
376.
377.

1062/1996. (VI. 4.) Korm. határozat
1007/1996. (II. 7.) Korm. határozat
1138/1995. (XII. 27.) Korm. határozat
1124/1995. (XII. 7.) Korm. határozat
1115/1995. (XI. 29.) Korm. határozat

378.

1067/1995. (VII. 12.) Korm. határozat

379.
380.

1059/1995. (VI. 29.) Korm. határozat
1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat

381.
382.
383.

1116/1994. (XII. 9.) Korm. határozat
1075/1994. (VIII. 6.) Korm. határozat
1032/1994. (V. 6.) Korm. határozat

384.
385.

1031/1994. ( IV. 30.) Korm. határozat
1015/1994. (III. 10.) Korm. határozat

386.

1041/1993. (VI. 9.) Korm. határozat

387.
388.

1057/1992. (X. 9.) Korm. határozat
1040/1992. (VII. 29.) Korm. határozat

389.

1006/1992. (I. 20.) Korm. határozat

390.

1032/1991. (VII. 9.) Korm. határozat

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Alapító Okiratáról szóló 1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1029/1996. (IV. 12.) Korm. határozat
kiegészítésérõl
az államháztartási reform elõkészítésérõl
a TEMPUS Közalapítvány létrehozásáról
a Nemzetközi Petõ András Közalapítványról
a gyalogsági aknák exportjának moratóriumáról
a villamosenergia-ipari társaságok privatizálásáról szóló
1114/1994. (XII. 7.) Korm. határozat, a villamosenergia-ipari
társaságok erõmûfejlesztési célkitûzéseinek programjáról,
valamint az erõmûvi és hálózati áramszolgáltató társaságoknál
bevezetésre kerülõ szavazatelsõbbségi részvényhez rendelt
jogokról szóló 2220/1995. (VIII. 4.) Korm. határozat
módosításáról és a villamosenergia-ipari privatizációval
kapcsolatos egyes feladatokról
az egyes volt munkásõr-létesítmények oktatási-nevelési célú
hasznosításáról szóló 1060/1993. (VIII. 5.) Korm. határozatban
szereplõ Budapest VI., Lendvay u. 17–19. szám alatti ingatlan
elidegenítésérõl
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány létrehozásáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Alapító Okiratáról
a Hadigondozottak Közalapítványa létrehozásáról
a Magyar Energia Hivatalról
a testnevelés és a sport megújításának koncepciójáról szóló
24/1993. (IV. 9.) OGY határozat végrehajtását szolgáló
munkaprogramról
a távlati népesedéspolitika alapelveirõl
a Zemplén-Abaúj térség földgázellátás megvalósításának
pénzügyi feltételeirõl
az Állami Vagyonügynökség Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának jóváhagyásáról
a HUNGÁRIA Televízió Alapítvány létrehozásáról
az országos hatáskörû államigazgatási szervek irányításáról és
felügyeletérõl
a Budapest XV., Õrjárat utca 1–3. szám alatti volt szovjet
Katonai Kórház tulajdonba adásáról
a szovjet csapatkivonás kapcsán megüresedett egyes
ingatlanok hasznosításáról

Módosító Korm. határozatok
391.

1229/2011. (VII. 5.) Korm. határozat

392.

1143/2011. (V. 12.) Korm. határozat

393.
394.

1094/2011. (IV. 13.) Korm. határozat
1061/2011. (III. 23.) Korm. határozat

395.

1058/2011. (III. 22.) Korm. határozat

396.

1057/2011. (III. 22.) Korm. határozat

a 2011. évi határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl szóló 1311/2010. (XII. 27.) Korm. határozat
módosításáról
a Magyar–Koreai Mûszaki Együttmûködési Központ Alapítvány
Alapító Okiratának módosításáról
egyes fejlesztési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács
létrehozásáról szóló 1279/2010. (XII. 15.) Korm. határozat
módosításáról
a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért Alapító
Okiratának módosításáról
a Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
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397.

1053/2011. (III. 22.) Korm. határozat

398.

1050/2011. (III. 17.) Korm. Határozat

399.

1049/2011. (III. 17.) Korm. határozat

400.

1045/2011. (III. 16.) Korm. határozat

401.

1038/2011. (III. 3.) Korm. határozat

402.

1037/2011. (III. 3.) Korm. határozat

403.

1036/2011. (III. 3.) Korm. határozat

404.

1030/2011. (II. 22.) Korm. határozat

405.

1020/2011. (II. 3.) Korm. határozat

406.

1016/2011. (I. 24.) Korm. határozat

407.

1267/2010. (XII. 3.) Korm. határozat

408.

1232/2010. (XI. 12.) Korm. határozat

409.

1183/2010. (IX. 3.) Korm. határozat

410.

1123/2010. (V. 13.) Korm. határozata

411.

1067/2010. (III. 18.) Korm. határozat

412.

1059/2010. (III. 5.) Korm. határozat

413.

1041/2010. (II. 23.) Korm. határozat

414.

1038/2010. (II. 18.) Korm. határozat

Korm. határozat megnevezése

a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során
keletkezett károk enyhítésérõl és a helyreállításról, valamint
a nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítésérõl
szóló kormányhatározatok módosításáról
a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
a Nitrogénmûvek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési
készfizetõ kezességvállalásról szóló 1086/2008. (XII. 20.) Korm.
határozat módosításáról
a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
a Hadigondozottak Közalapítványa Alapító Okiratának
módosításáról
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és
az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégia magyar
programjának elõkészítésérõl szóló 1001/2011. (I. 14.) Korm.
határozat módosításáról
a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság
létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat
módosításáról
a Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott
egészségügyi szolgáltatók korábbi évekbõl felhalmozott
adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatás
kifizetéséhez szükséges elõirányzat-módosításról, valamint az
Összevont szakellátás jogcím Rendkívüli kiadások felhasználási
céljának megváltoztatásáról
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási
és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
a regionális operatív programok 2009–2010. évi akcióterveinek
módosításáról
a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk
(ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai
szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat
módosításáról
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2010. évben fizetendõ eseti kereset-kiegészítésének
finanszírozásáról szóló 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat
módosításáról
az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának
2007–2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervérõl
szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat módosításáról
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415.

1007/2009. (I. 23.) Korm. határozat

416.

1046/2008. (VII. 14.) Korm. határozat

417.

1027/2008. (V. 8.) Korm. határozat

418.

1010/2008. (II. 29.) Korm. határozat

419.

1082/2007. (X. 12.) Korm. határozat

420.

1025/2007. (IV. 11.) Korm. határozat

421.

1024/2007. (IV. 5.) Korm. határozat

422.

1119/2006. (XII. 7.) Korm. határozat

423.

1101/2006. (X. 27.) Korm. határozat

424.

1078/2006. (VII. 31.) Korm. határozat

425.

1014/2006. (II. 8.) Korm. határozat

426.

1007/2006. (I. 26.) Korm. határozat

427.

1116/2005. (XII. 9.) Korm. határozat

428.

1084/2005. (VIII. 16.) Korm. határozat

429.

1072/2005. (VII. 8.) Korm. határozat

430.

1066/2005. (VI. 27.) Korm. határozat

431.

1025/2005. (III. 11.) Korm. határozat

432.

1009/2005. (II. 8.) Korm. határozat

433.

1157/2004. (XII. 26.) Korm. határozat
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Korm. határozat megnevezése

a Nitrogénmûvek Zrt. hiteleihez kapcsolódó költségvetési
készfizetõ kezességvállalásról szóló 1086/2008. (XII. 20.) Korm.
határozat, valamint a Pápai Hús 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó
Kft. és a Pápa-Ser Kft. részére nyújtandó hitelrõl szóló
1091/2008. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
az euró gyakorlati bevezetésével kapcsolatos felkészülés
megkezdésérõl és szervezeti kereteirõl szóló 1071/2007.
(IX. 12.) Korm. határozat módosításáról
a MÁV Zrt. és a MÁV–TRAKCIÓ Zrt. közötti hitelátvállalásokról
és a hitelátvállalások miatt szükséges, egyes kezességvállalásról
rendelkezõ kormányhatározatok módosításáról
a Kormányzati Negyed projekttel kapcsolatos döntések
módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról
a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági
Hitelprogram és a Lakossági energiamegtakarítás és a
megújuló energiahordozó-felhasználás növelés címû pályázat
együttes meghirdetésérõl szóló 1015/2007. (III. 20.) Korm.
határozat módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló
1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi
Evangélikus Egyház számára a 2006. évben rendezésre javasolt
ingatlanokról és az egyeztetõ bizottságok 2007. évi
mûködtetési költségének meghatározásáról, valamint egyes,
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezésérõl szóló
kormányhatározatok módosításáról
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Igazgatósága elnöke és tagjai megbízatásának
meghosszabbításáról szóló 1131/2005. (XII. 23.) Korm. határozat
módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Alapító Okiratának módosításáról
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, a Nemzeti
Kollégiumi Közalapítvány, az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány,
a Bursa Hungarica Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló
1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról
az Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
a Hajdú-Bét Rt. és a Parmalat Hungária Rt. fizetésképtelensége
miatt kialakult válságos helyzet kezelését célzó kedvezményes
hitelkonstrukció bevezetésérõl szóló 1041/2004. (IV. 29.) Korm.
határozat módosításáról
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434.

1153/2004. (XII. 26.) Korm. határozat

435.

1152/2004. (XII. 26.) Korm. határozat

436.

1147/2004. (XII. 22.) Korm. határozat

437.

1146/2004. (XII. 22.) Korm. határozat

438.

1143/2004. (XII. 17.) Korm. határozat

439.

1140/2004. (XII. 11.) Korm. határozat

440.

1136/2004. (XII. 9.) Korm. határozat

441.

1116/2004. (XI. 3.) Korm. határozat

442.

1111/2004. (X. 28.) Korm. határozat

443.

1108/2004. (X. 26.) Korm. határozat

444.

1031/2004. (IV. 15.) Korm. határozat

445.

1013/2004. (II. 28.) Korm. határozat

446.

1003/2004. (I. 22.) Korm. határozat

447.

1002/2004. (I. 8.) Korm. határozat

448.

1135/2003. (XII. 24.) Korm. határozat

449.

1134/2003. (XII. 24.) Korm. határozat

450.

1131/2003. (XII. 24.) Korm. határozat

451.

1120/2003. (XII. 10.) Korm. határozat

452.

1076/2003. (VII. 30.) Korm. határozat

453.

1070/2003. (VII. 18.) Korm. határozat

454.
455.

1069/2003. (VII. 18.) Korm. határozat
1041/2003. (V. 7.) Korm. határozat

Korm. határozat megnevezése

a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló 1085/2004.
(VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
az országos múzeumok látogatásáról szóló 1160/2002. (IX. 26.)
Korm. határozat módosításáról
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló 1085/2004.
(VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
egyes kormányhatározatoknak az Esélyegyenlõségi
Kormányhivatal megszüntetésével, illetve a kormányzati
struktúra változásával összefüggõ módosításáról
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló 1085/2004.
(VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Alapító Okiratának módosításáról
a „Fények és árnyak – Négy évszázad francia festészete” címû
kiállítás bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról
szóló 1120/2004. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról
a gödöllõi Grassalkovich-kastély mûemléki helyreállításával
és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1144/2001.
(XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló 1085/2004.
(VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
a Balassi Bálint Intézet felügyeleti jogának megváltozásáról,
valamint az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához
szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekrõl szóló
2050/2004. (III. 11.) Korm. határozat módosításáról
a kormányzati létszámcsökkentésrõl szóló 1106/2003. (X. 31.)
Korm. határozat módosításáról
Vadász Jánosnak az egységes közszolgálati szabályozás
kidolgozásáért és végrehajtásának koordinálásáért felelõs
kormánymegbízottá történõ kinevezésérõl szóló 1161/2002.
(IX. 26.) Korm. határozat módosításáról
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Munkavédelmi
Kutatási Közalapítvány alapító okiratának a módosításáról
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
az Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
a közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 2002. évi
központi költségvetési támogatás felosztásáról szóló
1041/2002. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról
egyes, az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója
és egyéb beruházások elõirányzat felosztásáról szóló
kormányhatározatok módosításáról
a Vértesi Erõmû Rt. retrofit programja további finanszírozásáról
és a társaság privatizációjáról szóló 1055/2003. (VI. 19.) Korm.
határozat módosításáról
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
egyes kormányhatározatok módosításáról
a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
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456.

1032/2003. (IV. 16.) Korm. határozat

457.

1028/2003. (IV. 3.) Korm. Határozat

458.
459.

1219/2002. (XII. 30.) Korm. határozat
1209/2002. (XII. 21.) Korm. határozat

460.

1208/2002. (XII. 21.) Korm. határozat

461.

1205/2002. (XII. 20.) Korm. határozat

462.

1157/2002. (IX. 14.) Korm. határozat

463.

1127/2002. (VII. 17.) Korm. határozat

464

1031/2002. (III. 29.) Korm. határozat

465.

1027/2002. (III. 26.) Korm. határozat

466.

1005/2002. (I. 26.) Korm. határozat

467.

1111/2001. (X. 4.) Korm. határozat

468.

1051/2001. (V. 18.) Korm határozat

469.

1110/2000. (XII. 23.) Korm. határozat

470.

1107/2000. (XII. 11.) Korm. határozat

471.

1106/2000. (XII. 8.) Korm. határozat

472.

1032/2000. (IV. 7.) Korm. határozat

473.

1122/1999. (XII. 8.) Korm. határozat

474.

1026/1999. (III. 3.) Korm. határozat

475.

1160/1998. (XII. 17.) Korm. határozat

476.

1121/1998. (IX. 30.) Korm. határozat

477.

1082/1998. (VI. 3.) Korm. határozat
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az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési
Közhasznú Társaság alapításáról szóló 1008/1996. (II. 7.) Korm.
határozat módosításáról
az 1162/2002. (IX. 26.) Korm. határozat módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Alapító Okiratának módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló
1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról
az „egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és
egyéb beruházások” támogatására elõirányzott 2002. évi
központi költségvetési jogcím csoport felosztásáról rendelkezõ
1022/2002. (III. 21.) Korm. határozat módosításáról
a Nemzeti Népesedési Program kidolgozásáról, a Népesedési
Kormánybizottság létrehozásáról szóló 1069/2001. (VII. 10.)
Korm. határozat módosításáról
az Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
a gödöllõi Grassalkovich Kastély helyreállításával
és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló
1144/2001. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
a gazdasági miniszter kormányzati felelõsségi körébe tartozó
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról
a Kulturális Javak Visszaszolgáltatásának Bizottságáról szóló
1036/1993. (V. 19.) Korm. határozat módosításáról
az oktatási miniszter kormányzati felelõsségi körébe tartozó
egyes közalapítványok alapító okiratainak módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló
1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról
a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló
1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról
a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési
Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról
az Országos Közbiztonsági és Bûnmegelõzési Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról
az Európai Unió PHARE programja és az OECD országok által
Magyarországnak juttatott segélyek kormányzati irányításának
és koordinációjának új rendjével összefüggõ egyes feladatokról
szóló 1108/1997. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról
az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak által igényelt
és rendezésre javasolt ingatlanról, valamint egyes
kormányhatározatok módosításáról
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a Munkavédelmi
Kutatási Közalapítvány, valamint a Nyitott Szakképzésért
Közalapítvány alapító okiratainak módosításáról
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Korm. határozat megnevezése

478.

1080/1998. (VI. 3.) Korm. határozat

479.

1008/1998. (I. 30.) Korm. határozat

480.

1055/1997. (V. 28.) Korm. határozat

481.

1006/1997. (I. 22.) Korm. határozat

482.

1131/1996. (XII. 23.) Korm. határozat

483.

1118/1996. (XII. 11.) Korm. határozat

484.

1029/1996. (IV. 12.) Korm. határozat

485.

1036/1995. (V. 4.) Korm. határozat

486.
487.

1018/1994. (III. 17.) Korm. határozat
1049/1993. (VII. 1.) Korm. határozat

a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Alapító Okiratáról szóló 1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat
módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat mellékleteként kiadott
Alapító Okiratának módosításáról
a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési
Közhasznú Társaság alapításáról szóló 1008/1996. (II. 7.) Korm.
határozat módosításáról
a villamosenergia-ipari társaságok privatizálásáról szóló egyes
kormányhatározatok módosításáról
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Alapító Okiratáról szóló 1047/1995. (VI. 17.) Korm. határozat
módosításáról
a Grassalkovich Kastély Közalapítvány Alapító Okiratának
közzétételérõl és az 1051/1993. (VII. 2.) Korm. határozat
módosításáról
a Teleki László Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
a Budapest XV., Õrjárat u. 1–3. szám alatti volt szovjet Katonai
Kórház tulajdonba adásáról szóló 1006/1992. (I. 20.) Korm.
határozat módosításáról

Nemzetközi tárgyú Korm. határozatok
489.

1138/2011. (V. 12.) Korm. határozat

490.

1130/2011. (IV. 29.) Korm. határozat

491.

1088/2011. (IV. 13.) Korm. határozat

492.

1253/2010. (XI. 19.) Korm. határozat

493.

1252/2010. (XI. 19.) Korm. határozat

494.

1139/2010. (VII. 2.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság
Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásáról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között az M30 gyorsforgalmi út
Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az
R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhost’)–Kassa
(Kosice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról
szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus
Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló
megállapodást módosító megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl
a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán
légiközlekedési megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös
légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság
közötti, a mûholdas navigációról szóló együttmûködési
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
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495.

1135/2010. (VI. 28.) Korm. határozat

496.

1110/2010. (V. 6.) Korm. határozat

497.

1080/2010. (III. 31.) Korm. határozat

498.

1073/2010. (III. 25.) Korm. határozat

499.

1059/2010. (III. 5.) Korm. határozat

500.

1040/2010. (II. 23.) Korm. határozat

501.

1023/2010. (II. 5.) Korm. határozat

502

1009/2010. (I. 22.) Korm. határozat

503.

1194/2009. (XI. 20.) Korm. határozat

504.

1184/2009. (XI. 5.) Korm. határozat

505.

1167/2009. (X. 6.) Korm. határozat
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a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészrõl az Amerikai
Egyesült Államok, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai
közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló
jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között
a magyar–román államhatárt keresztezõ földgázszállító
vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos
együttmûködésrõl szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya között a honvédelem terén folytatott
együttmûködésrõl szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság
Minisztertanácsa között a gazdasági együttmûködésrõl szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk
(ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai
szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat
módosításáról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság
Kormánya között a közös államhatárt keresztezõ villamos
távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával,
rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos
együttmûködésrõl szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság
Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya,
az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság
Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel
Köztársaság Kormánya, a Német Szövetségi Köztársaság
Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció
Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol
Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya
és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai
Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray
Free-Electron Laser, XFEL) építésérõl és üzemeltetésérõl szóló
Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság
Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között
pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló
megállapodás végleges szövegének megállapítására adott
felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság
Kormánya között a kötelezõ kõolaj- és kõolajtermék-készletek
tárolása terén való együttmûködésrõl szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
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Korm. határozat száma

506.

1158/2009. (IX. 17.) Korm. határozat

507.

1084/2009. (VI. 4.) Korm. határozat

508.

1079/2009. (V. 27.) Korm. határozat

509.

1076/2009. (V. 27.) Korm. határozat

510.

1074/2009. (V. 20.) Korm. határozat

511.

1054/2009. (IV. 24.) Korm. határozat

512.

1044/2009. (IV. 10.) Korm. határozat

513.

1038/2009. (IV. 2.) Korm. határozat

514.

1023/2009. (III. 6.) Korm. határozat

515.

1022/2009. (III. 6.) Korm. határozat

516.

1021/2009. (II. 27.) Korm. határozat

517.

1112/2006. (XI. 29.) Korm. határozat

518.

1046/2005. (V. 19.) Korm. határozat

519.
520.

1021/2007. (III. 31.) Korm. határozat
1115/2004. (XI. 3.) Korm. határozat

521.

1004/2004. (I. 31.) Korm. határozat

522.

1119/2003. (XII. 10.) Korm. határozat

Korm. határozat megnevezése

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista
Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttmûködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
a NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában
történõ közremûködésével kapcsolatos magyar katonai
szerepvállalásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kambodzsai Királyság
Kormánya közötti fejlesztési együttmûködésrõl szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
a menekültek vízumkötelezettségének eltörlésérõl szóló,
1959. április 20-án, Strasbourgban aláírt Európai
Megállapodásban részes államává váláshoz szükséges
bejelentésrõl
a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Nemzeti
Kisebbségek Védelmérõl szóló Keretegyezménye
végrehajtásáról szóló harmadik idõszaki jelentésérõl
az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl
Kanada közötti légiközlekedési megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a katonai területen történõ
együttmûködésrõl szóló Megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista
Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi
együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló
megállapodás végleges szövegének megállapítására adott
felhatalmazásról
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között
a bûnüldözõ szerveknek a határokat átlépõ bûnözés
megelõzésében és a szervezett bûnözés elleni harcban
folytatott együttmûködésérõl szóló Megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
a hontalanság eseteinek csökkentésérõl szóló, 1961.
augusztus 30-án, New York-ban elfogadott Egyezményben
részes állammá váláshoz szükséges bejelentésrõl
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttmûködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás végleges
szövegének megállapítására adott felhatalmazásról
egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl
a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán
légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges
megállapításáról, kihirdetésérõl és ideiglenes alkalmazásáról
az Európai Gazdasági Térség és a norvég finanszírozási
mechanizmusok prioritásairól és tárgyalási irányelveirõl
a Prümi Szerzõdéshez való magyar csatlakozás elõkészítésérõl
a Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja
sepsiszentgyörgyi fiókintézetének létrehozásáról
Drávaszabolcs–Donji Miholjac (Alsómiholjác) nemzetközi
személy- és áruforgalomra megnyitott közúti határátkelõhely
mûködésének szüneteltetésérõl
a kormányzati képviselet ellátásáról a Magyar Köztársaság
és az Apostoli Szentszék között az 1997. június 20-án aláírt
Megállapodás áttekintésére
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Korm. határozat száma

523.

1189/2002. (XI. 7.) Korm. határozat

524.

1146/2002. (IX. 4.) Korm. határozat

525.

1143/2002. (VIII. 16.) Korm. határozat

526.

1044/2002. (V. 5.) Korm. határozat

527.

1094/1999. (VIII. 26.) Korm. határozat

528.

1054/1998. (V. 6.) Korm. határozat

529.

1051/1995. (VI. 22.) Korm. határozat

•
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Korm. határozat megnevezése

a víz-politika területén a közösségi cselekvés kereteinek
meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv végrehajtásának Magyar Stratégiai
Dokumentumáról, valamint a kapcsolódó intézkedésekrõl
a Magyar Köztársaság Kormányának a Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában vállalt
kötelezettségeinek végrehajtására vonatkozó második idõszaki
jelentésérõl
a csehországi rendkívüli árvíz elleni védekezéshez
és az árvízkárok elhárításához történõ segítségnyújtásról
az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek
teljesülésérõl szóló Országjelentés jóváhagyásáról
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank által Budapest
és Dunaújváros önkormányzatának szennyvízkezelési
fejlesztéseik finanszírozása céljából nyújtandó kölcsönökhöz
kapcsolódó garanciaegyezmények elfogadásáról, valamint
a garancianyújtás feltételeirõl
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság
Kormánya között a közvetlen vasúti kapcsolat létesítésérõl
szóló egyezményrõl, valamint a kiemelt központi beruházás
részbeni finanszírozásához szükséges hitel felvételérõl
az Észak-atlanti Szerzõdés részes államai és a Partnerség
a Békéért más résztvevõ államai között haderõik jogállásáról
szóló Megállapodás és Kiegészítõ Jegyzõkönyv aláírásáról

2. melléklet az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozathoz
Korm. határozat száma

1.

1172/2011. (V. 26.) Korm. határozat

2.

1086/2011. (IV. 12.) Korm. határozat

3.

1033/2011. (III. 2.) Korm. határozat

4.

1222/2009. (XII. 29.) Korm. határozat

5.

1054/2003. (VI. 13.) Korm. határozat

Korm. határozat címe

a 2011. január–február havi vízkárelhárítási védekezések
költségeinek biztosításáról
a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, valamint
a vízitársulatok 2011. évi közfoglalkoztatási költségei
önrészének biztosításáról
a 2011. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója fejezetbe történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
az egyes önkormányzati beruházások központi költségvetési
támogatásáról
a 2001. évi árvíz során károsodott Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei települések helyreállításának, újjáépítésének egyes
kérdéseirõl
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A miniszterelnök 91/2011. (XI. 8.) ME határozata
az UNESCO részes államainak Általános Konferenciáin történõ részvételrõl
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti erõforrás miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek azzal, hogy az UNESCO részes államainak Általános Konferenciáin a Magyar Köztársaság Kormányát
képviselõ küldöttség vegyen részt;
2. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje ki;
3. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot az
adott Általános Konferencia elõtt adja ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 92/2011. (XI. 8.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és a Panamai Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú
Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Panamai Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen az
Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 93/2011. (XI. 3.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között Ásotthalom és Baèki
Vinogradi (Királyhalom) között az államhatáron átvezetõ közúti kapcsolat létrehozásáról szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között Ásotthalom és Baèki Vinogradi
(Királyhalom) között az államhatáron átvezetõ közúti kapcsolat létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési 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 nemzeti fejlesztési 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 miniszterelnök 94/2011. (XI. 8.) ME határozata
miniszterelnöki biztos kinevezésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
32. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
dr. Halasi Tibort
– 2011. november 1-jei hatállyal –
a kormányzati döntések végrehajtásának ellenõrzéséért felelõs miniszterelnöki biztossá nevezem ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 95/2011. (XI. 8.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 47. § (1) bekezdése alapján, a nemzeti erõforrás miniszter
javaslatára
Asztalosné Zupcsán Erikát a Nemzeti Erõforrás Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2011. november 7-ei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 96/2011. (XI. 8.) ME határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben – a nemzeti erõforrás
miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –
dr. Kovács Edith Alice-t
– 2011. november 15-ei hatállyal – és
dr. Suhányi Erzsébetet
– 2011. december 1-jei hatállyal – fõiskolai tanárrá kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
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.

