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Kormányrendeletek

A Kormány 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelete
a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott
jövedelempótlékról
A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4–6. §, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva,
a 12. § tekintetében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)
a) 40. § (1) bekezdésében meghatározott terhességi-gyermekágyi segélyben, valamint
b) 42/A. § (1) bekezdésében meghatározott gyermekgondozási díjban [az a) és b) pont a továbbiakban együtt:
pénzbeli ellátás]
részesülõkre terjed ki.
(2) Az e rendeletben meghatározott eljárásra az e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.

2. §

A 2011. december 31-én már és 2012. január 1-jén még az 1. § szerinti ugyanazon pénzbeli ellátásban részesülõ
személy (a továbbiakban: Igénylõ) havonta a 3–5. §-ban foglalt feltételekkel a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 1.1. pontja szerinti adómentes, nettó összegben
megállapított jövedelempótlékra (a továbbiakban: jövedelempótlék) jogosult.

3. §

Az 1. § szerinti pénzbeli ellátásokhoz járó jövedelempótlék az Igénylõt a pénzbeli ellátásra való jogosultság idõtartama
alatt a jövedelempótlékra való jogosultság kezdõ napjától illeti meg. A jövedelempótlékra való jogosultság kezdõ
napja 2012. január 1-je. A jövedelempótlék kifizetésére a 2012-ben folyósított pénzbeli ellátások kifizetésével
egyidejûleg kerül sor.

4. §

A 2011. decemberben egy naptári napra járó pénzbeli ellátás összegének 31-szerese figyelembevételével az
a terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõ, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. §-a és 29/B. §-a
szerinti
a) családi kedvezményt nem veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa szerinti,
b) családi kedvezményt egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat
B oszlopa szerinti,
c) családi kedvezményt két kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, az 1. mellékletben foglalt táblázat
C oszlopa szerinti,
pénzbeli ellátás összegétõl függõ jövedelempótlékban részesül.
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5. §

A 2011. decemberben egy naptári napra járó pénzbeli ellátás összegének 31-szerese, illetve az Ebtv. 42/D. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. évi felülvizsgálatot követõen megállapított egy naptári napra járó pénzbeli
ellátás összegének 31-szerese figyelembevételével az a gyermekgondozási díjban részesülõ, aki a 10. § szerinti
nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. §-a és 29/B. §-a szerinti
a) családi kedvezményt nem veszi igénybe, a 2. mellékletben foglalt táblázat A oszlopa szerinti,
b) családi kedvezményt egy kedvezményezett eltartott után veszi igénybe, a 2. mellékletben foglalt táblázat
B oszlopa szerinti,
pénzbeli ellátás összegétõl függõ jövedelempótlékban részesül.

6. §

Amennyiben a jövedelempótlékra való jogosultság a 4. és 5. §-ban foglaltak szerint nem áll fenn a teljes naptári
hónapban, akkor a jövedelempótlék összegét az 1. és 2. mellékletben meghatározott összegek 30-ad részének és
a jogosultág naptári napjainak a szorzata alapján kell megállapítani.

7. §

Az Igénylõ nem jogosult jövedelempótlékra, ha
a) az Szja tv. 29/A. §-ában és 29/B. §-ában foglalt családi kedvezményt 206 250 forintot elérõen vagy azt
meghaladóan érvényesít,
b) 2011. évre vonatkozóan adójóváírást nem vett igénybe.

8. §

(1) A társadalombiztosítási kifizetõhelyek a kifizetett jövedelempótlék összegét a kifizetõhelyi elszámolásban elkülönített
soron számolják el, amelyet az egészségbiztosítási szervek az adott havi elszámolásban feltüntetett összeg utalásával
egyidejûleg folyósítanak a kifizetõhelyek részére.
(2) A kifizetett jövedelempótlék összege után a kifizetõhelyet nem illeti meg a társadalombiztosítási feladatok
elvégzéséért járó költségtérítés.

9. §

(1) A központi költségvetés a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 27. §
(15) bekezdésében megjelölt Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk
kompenzációja jogcím-csoport terhére az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban:
támogatás)
a) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei,
b) a társadalombiztosítási kifizetõhelyek
által folyósított pénzbeli ellátások tekintetében az e rendelet alapján járó jövedelempótlék kifizetéséhez.
(2) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a jövedelempótlékra való jogosultak 2012. évi
jövedelempótlékának kifizetésére használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthetõ.

10. §

(1) Az Igénylõ a 2012. évi jövedelempótlék megállapításához az alábbiakról nyilatkozik:
a) a 2011. évi adójóváírás igénybevételének tényérõl,
b) arról, hogy a 2012. évben családi kedvezményt igénybe vesz-e,
c) arról, hogy a 2012. évben hány fõ kedvezményezett eltartott után kíván családi kedvezményt érvényesíteni,
d) a 2012. évben a családi kedvezmény igénylése során figyelembe vehetõ eltartottak és kedvezményezett
eltartottak számáról és
e) az adóazonosító jelérõl.
(2) A nyilatkozat tartalmazza:
a) az Igénylõ természetes személyazonosító adatait,
b) azt, hogy az Igénylõ 2012-ben családi kedvezményt igénybe vesz-e és a családi kedvezmény érvényesítése során
figyelembe vehetõ eltartottak és kedvezményezett eltartottak számát,
c) a családi kedvezmény érvényesítése során figyelembe venni kívánt kedvezményezett eltartottak számát,
d) 2011. évre vonatkozóan az adójóváírás érvényesítését és
e) az Igénylõ által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.
(3) Az Igénylõ a nyilatkozatot a pénzbeli ellátást folyósító szervnek két példányban nyújtja be. A pénzbeli ellátást folyósító
szerv az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példány alapján intézkedik a jövedelempótlék megállapítása
iránt.
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(4) A pénzbeli ellátást folyósító szervhez 2012. május 31-éig benyújtott nyilatkozat, illetve az Ebtv. 61. § (2) bekezdése
szerinti visszamenõleges igényérvényesítés során a 2012. július 31-éig benyújtott nyilatkozat esetén
a jövedelempótlék az arra való jogosultság elsõ napjától folyósítható. Ezen idõpontokat követõen benyújtott
nyilatkozat esetén a jövedelempótlék legkorábban a nyilatkozat benyújtását követõ hónap elsõ napjától folyósítható.
(5) Amennyiben a jövedelempótlék iránti kérelemben foglaltaknak a pénzbeli ellátást folyósító szerv helyt ad,
a jövedelempótlék megállapításáról nem kell határozatot hozni.
(6) Amennyiben az Igénylõ olyan változást jelent be, amely alapján jogosultsága megszûnik vagy változik
a jövedelempótlék összege, a változás napjával szûnik meg a jövedelempótlékra vonatkozó jogosultsága vagy
módosul annak összege.
(7) Az Igénylõ 8 napon belül köteles minden olyan változást bejelenteni a pénzbeli ellátást folyósító szervnek, amely
a jövedelempótlékra való jogosultságot, illetve annak összegét érinti.
(8) Amennyiben az Igénylõt a felvett jövedelempótlék nem illette meg, úgy köteles azt a visszafizetésre kötelezõ
határozat kézhezvételétõl számított 90 napon belül egy összegben visszafizetni. A tartozás összegét elengedni,
mérsékelni nem lehet.
(9) Amennyiben az Igénylõ a jövedelempótlék megállapításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatot közölt,
a jövedelempótlék folyósítása megszüntetésre kerül, az addig teljesített jövedelempótlék összegét az Igénylõ
a jövedelempótlékot folyósító szerv határozatában foglaltak szerint köteles visszafizetni.
(10) Az Igénylõ által benyújtandó kérelem mintáját és kitöltési útmutatóját az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
a honlapján közzéteszi.
11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2012. év január hónapra járó pénzbeli ellátás számfejtésekor kell
alkalmazni.

12. §

A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §
(4) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában” szövegrész
helyébe az „Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében” szöveg lép.

13. §

(1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 18. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A GYEMSZI a 2011. évi adatok alapján 2012. február 15-éig elkészíti és megküldi az OTH és az egészségügyért
felelõs miniszter részére a fekvõbeteg-szakellátási kapacitások és az azokhoz tartozó ellátási területek felosztására
irányuló – (2) bekezdés szerinti – javaslatot (a továbbiakban: felosztási javaslat).”
(2) A Mikr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az OTH – a 20. §-ban foglaltak alapján – az eljárás megindításától számított 40 napon belül dönt a kapacitások és
az ellátási területek megállapításáról.”

14. §

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi
kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján terhességi-gyermekágyi
segélyben részesülõk kompenzációjára vonatkozó elõírásokat a terhességi-gyermekágyi segélyben és
gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott jövedelempótlékról szóló kormányrendelet tartalmazza.”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez
A terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk jövedelempótlékának összege
A

B

C

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi
igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

A családi kedvezményt az igénylõ két
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

1–20300

3 200

1–62800

0

1–125300

0

20301–20900

3 300

62801–63400

100

125301–125900

100

20901–21500

3 400

63401–64000

200

125901–126500

200

21501–22100

3 500

64001–64600

300

126501–127100

300

22101–22800

3 600

64601–65300

400

127101–127800

400

22801–23400

3 700

65301–65900

500

127801–128400

500

23401–24000

3 800

65901–66500

600

128401–129000

600

24001–24600

3 900

66501–67100

700

129001–129600

700

24601–25300

4 000

67101–67800

800

129601–130300

800

25301–25900

4 100

67801–68400

900

130301–130900

900

25901–26500

4 200

68401–69000

1 000

130901–131500

1 000

26501–27100

4 300

69001–69600

1 100

131501–132100

1 100

27101–27800

4 400

69601–70300

1 200

132101–132800

1 200

27801–28400

4 500

70301–70900

1 300

132801–133400

1 300

28401–29000

4 600

70901–71500

1 400

133401–134000

1 400

29001–29600

4 700

71501–72100

1 500

134001–134600

1 500

29601–30300

4 800

72101–72800

1 600

134601–135300

1 600

30301–30900

4 900

72801–73400

1 700

135301–135900

1 700

30901–31500

5 000

73401–74000

1 800

135901–136500

1 800

31501–32100

5 100

74001–74600

1 900

136501–137100

1 900

32101–32800

5 200

74601–75300

2 000

137101–137800

2 000

32801–33400

5 300

75301–75900

2 100

137801–138400

2 100

33401–34000

5 400

75901–76500

2 200

138401–139000

2 200

34001–34600

5 500

76501–77100

2 300

139001–139600

2 300

34601–35300

5 600

77101–77800

2 400

139601–140300

2 400

35301–35900

5 700

77801–78400

2 500

140301–140900

2 500

35901–36500

5 800

78401–79000

2 600

140901–141500

2 600

36501–37100

5 900

79001–79600

2 700

141501–142100

2 700

37101–37800

6 000

79601–80300

2 800

142101–142800

2 800

37801–38400

6 100

80301–80900

2 900

142801–143400

2 900

38401–39000

6 200

80901–81500

3 000

143401–144000

3 000

39001–39600

6 300

81501–82100

3 100

144001–144600

3 100

39601–40300

6 400

82101–82800

3 200

144601–145300

3 200

40301–40900

6 500

82801–83400

3 300

145301–145900

3 300

40901–41500

6 600

83401–84000

3 400

145901–146500

3 400

41501–42100

6 700

84001–84600

3 500

146501–147100

3 500

42101–42800

6 800

84601–85300

3 600

147101–147800

3 600

42801–43400

6 900

85301–85900

3 700

147801–148400

3 700

43401–44000

7 000

85901–86500

3 800

148401–149000

3 800
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A

B

C

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi
igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

A családi kedvezményt az igénylõ két
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

44001–44600

7 100

86501–87100

3 900

149001–149600

3 900

44601–45300

7 200

87101–87800

4 000

149601–150300

4 000

45301–45900

7 300

87801–88400

4 100

150301–150900

4 100

45901–46500

7 400

88401–89000

4 200

150901–151500

4 200

46501–47100

7 500

89001–89600

4 300

151501–152100

4 300

47101–47800

7 600

89601–90300

4 400

152101–152800

4 400

47801–48400

7 700

90301–90900

4 500

152801–153400

4 500

48401–49000

7 800

90901–91500

4 600

153401–154000

4 600

49001–49600

7 900

91501–92100

4 700

154001–154600

4 700

49601–50300

8 000

92101–92800

4 800

154601–155300

4 800

50301–50900

8 100

92801–93400

4 900

155301–155900

4 900

50901–51500

8 200

93401–94000

5 000

155901–156500

5 000

51501–52100

8 300

94001–94600

5 100

156501–157100

5 100

52101–52800

8 400

94601–95300

5 200

157101–157800

5 200

52801–53400

8 500

95301–95900

5 300

157801–158500

5 300

53401–54000

8 600

95901–96500

5 400

158501–160800

5 200

54001–54600

8 700

96501–97100

5 500

160801–163100

5 100

54601–55300

8 800

97101–97800

5 600

163101–165500

5 000

55301–55900

8 900

97801–98400

5 700

165501–167800

4 900

55901–56500

9 000

98401–99000

5 800

167801–170100

4 800

56501–57100

9 100

99001–99600

5 900

170101–172400

4 700

57101–57800

9 200

99601–100300

6 000

172401–174700

4 600

57801–58400

9 300

100301–100900

6 100

174701–177000

4 500

58401–59000

9 400

100901–101500

6 200

177001–179300

4 400

59001–61300

9 500

101501–102100

6 300

179301–180700

4 300

61301–63600

9 400

102101–102800

6 400

180701–181200

4 200

63601–65900

9 300

102801–103400

6 500

181201–181700

4 100

65901–68200

9 200

103401–104000

6 600

181701–182200

4 000

68201–70600

9 100

104001–104600

6 700

182201–182700

3 900

70601–72900

9 000

104601–105300

6 800

182701–183200

3 800

72901–75200

8 900

105301–105900

6 900

183201–183700

3 700

75201–77500

8 800

105901–106500

7 000

183701–184300

3 600

77501–79800

8 700

106501–107100

7 100

184301–184800

3 500

79801–82100

8 600

107101–107800

7 200

184801–185300

3 400

82101–84400

8 500

107801–108400

7 300

185301–185800

3 300

84401–86800

8 400

108401–109900

7 400

185801–186300

3 200

86801–89100

8 300

109901–112200

7 300

186301–186800

3 100

89101–91400

8 200

112201–114500

7 200

186801–187300

3 000

91401–93700

8 100

114501–116800

7 100

187301–187800

2 900

93701–96000

8 000

116801–119200

7 000

187801–188300

2 800

96001–98300

7 900

119201–121500

6 900

188301–188900

2 700

98301–100600

7 800

121501–123800

6 800

188901–189400

2 600

100601–103000

7 700

123801–126100

6 700

189401–189900

2 500
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A

B

C

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi
igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

A családi kedvezményt az igénylõ két
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

103001–105300

7 600

126101–128400

6 600

189901–190400

2 400

105301–107600

7 500

128401–130700

6 500

190401–190900

2 300

107601–109900

7 400

130701–133100

6 400

190901–191400

2 200

109901–112200

7 300

133101–135400

6 300

191401–191900

2 100

112201–114500

7 200

135401–137700

6 200

191901–192400

2 000

114501–116800

7 100

137701–140000

6 100

192401–192900

1 900

116801–119200

7 000

140001–142300

6 000

192901–193500

1 800

119201–121500

6 900

142301–144600

5 900

193501–194000

1 700

121501–123800

6 800

144601–146900

5 800

194001–194500

1 600

123801–126100

6 700

146901–149300

5 700

194501–195000

1 500

126101–128400

6 600

149301–151600

5 600

195001–195500

1 400

128401–130700

6 500

151601–153900

5 500

195501–196000

1 300

130701–133100

6 400

153901–156200

5 400

196001–196500

1 200

133101–135400

6 300

156201–158500

5 300

196501–197000

1 100

135401–137700

6 200

158501–160800

5 200

197001–197500

1 000

137701–140000

6 100

160801–163100

5 100

197501–198100

900

140001–142300

6 000

163101–165500

5 000

198101–198600

800

142301–144600

5 900

165501–167800

4 900

198601–199100

700

144601–146900

5 800

167801–170100

4 800

199101–199600

600

146901–149300

5 700

170101–172400

4 700

199601–200100

500

149301–151600

5 600

172401–174700

4 600

200101–200600

400

151601–153900

5 500

174701–177000

4 500

200601–201100

300

153901–156200

5 400

177001–179300

4 400

201101–201600

200

156201–158500

5 300

179301–180700

4 300

201601–202200

100

158501–160800

5 200

180701–181200

4 200

160801–163100

5 100

181201–181700

4 100

163101–165500

5 000

181701–182200

4 000

165501–167800

4 900

182201–182700

3 900

167801–170100

4 800

182701–183200

3 800

170101–172400

4 700

183201–183700

3 700

172401–174700

4 600

183701–184300

3 600

174701–177000

4 500

184301–184800

3 500

177001–179300

4 400

184801–185300

3 400

179301–180700

4 300

185301–185800

3 300

180701–181200

4 200

185801–186300

3 200

181201–181700

4 100

186301–186800

3 100

181701–182200

4 000

186801–187300

3 000

182201–182700

3 900

187301–187800

2 900

182701–183200

3 800

187801–188300

2 800

183201–183700

3 700

188301–188900

2 700

183701–184300

3 600

188901–189400

2 600

184301–184800

3 500

189401–189900

2 500

184801–185300

3 400

189901–190400

2 400
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A

B

C

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi
igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe

A családi kedvezményt az igénylõ két
kedvezményezett eltartott után veszi igénybe
2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

2011. évi
kompenzálandó havi
pénzbeli ellátás
összege (Ft)

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén

185301–185800

3 300

190401–190900

2 300

185801–186300

3 200

190901–191400

2 200

186301–186800

3 100

191401–191900

2 100

186801–187300

3 000

191901–192400

2 000

187301–187800

2 900

192401–192900

1 900

187801–188300

2 800

192901–193500

1 800

188301–188900

2 700

193501–194000

1 700

188901–189400

2 600

194001–194500

1 600

189401–189900

2 500

194501–195000

1 500

189901–190400

2 400

195001–195500

1 400

190401–190900

2 300

195501–196000

1 300

190901–191400

2 200

196001–196500

1 200

191401–191900

2 100

196501–197000

1 100

191901–192400

2 000

197001–197500

1 000

192401–192900

1 900

197501–198100

900

192901–193500

1 800

198101–198600

800

193501–194000

1 700

198601–199100

700

194001–194500

1 600

199101–199600

600

194501–195000

1 500

199601–200100

500

195001–195500

1 400

200101–200600

400

195501–196000

1 300

200601–201100

300

196001–196500

1 200

201101–201600

200

196501–197000

1 100

201601–202200

100

197001–197500

1 000

197501–198100

900

198101–198600

800

198601–199100

700

199101–199600

600

199601–200100

500

200101–200600

400

200601–201100

300

201101–201600

200

201601–202200

100

Jövedelempótlék havi
összege (Ft)
terhességi-gyermekágyi
segély esetén
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2. melléklet a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez
A gyermekgondozási díjban részesülõk jövedelempótlékának összege
A

B

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után
veszi igénybe

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

1–20300

3 200

1–62800

0

20301–20900

3 300

62801–63400

100

20901–21500

3 400

63401–64000

200

21501–22100

3 500

64001–64600

300

22101–22800

3 600

64601–65300

400

22801–23400

3 700

65301–65900

500

23401–24000

3 800

65901–66500

600

24001–24600

3 900

66501–67100

700

24601–25300

4 000

67101–67800

800

25301–25900

4 100

67801–68400

900

25901–26500

4 200

68401–69000

1 000

26501–27100

4 300

69001–69600

1 100

27101–27800

4 400

69601–70300

1 200

27801–28400

4 500

70301–70900

1 300

28401–29000

4 600

70901–71500

1 400

29001–29600

4 700

71501–72100

1 500

29601–30300

4 800

72101–72800

1 600

30301–30900

4 900

72801–73400

1 700

30901–31500

5 000

73401–74000

1 800

31501–32100

5 100

74001–74600

1 900

32101–32800

5 200

74601–75300

2 000

32801–33400

5 300

75301–75900

2 100

33401–34000

5 400

75901–76500

2 200

34001–34600

5 500

76501–77100

2 300

34601–35300

5 600

77101–77800

2 400

35301–35900

5 700

77801–78400

2 500

35901–36500

5 800

78401–79000

2 600

36501–37100

5 900

79001–79600

2 700

37101–37800

6 000

79601–80300

2 800

37801–38400

6 100

80301–80900

2 900

38401–39000

6 200

80901–81500

3 000

39001–39600

6 300

81501–82100

3 100

39601–40300

6 400

82101–82800

3 200

40301–40900

6 500

82801–83400

3 300

40901–41500

6 600

83401–84000

3 400

41501–42100

6 700

84001–84600

3 500

42101–42800

6 800

84601–85300

3 600

42801–43400

6 900

85301–85900

3 700

43401–44000

7 000

85901–86500

3 800

44001–44600

7 100

86501–87100

3 900

44601–45300

7 200

87101–87800

4 000
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A

B

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után
veszi igénybe

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

45301–45900

7 300

87801–88400

4 100

45901–46500

7 400

88401–89000

4 200

46501–47100

7 500

89001–89600

4 300

47101–47800

7 600

89601–90300

4 400

47801–48400

7 700

90301–90900

4 500

48401–49000

7 800

90901–91500

4 600

49001–49600

7 900

91501–92100

4 700

49601–50300

8 000

92101–92800

4 800

50301–50900

8 100

92801–93400

4 900

50901–51500

8 200

93401–94000

5 000

51501–52100

8 300

94001–94600

5 100

52101–52800

8 400

94601–95300

5 200

52801–53400

8 500

95301–95900

5 300

53401–54000

8 600

95901–96500

5 400

54001–54600

8 700

96501–97100

5 500

54601–55300

8 800

97101–97800

5 600

55301–55900

8 900

97801–98400

5 700

55901–56500

9 000

98401–99000

5 800

56501–57100

9 100

99001–99600

5 900

57101–57800

9 200

99601–100300

6 000

57801–58400

9 300

100301–100900

6 100

58401–59000

9 400

100901–101500

6 200

59001–61300

9 500

101501–102100

6 300

61301–63600

9 400

102101–102800

6 400

63601–65900

9 300

102801–103400

6 500

65901–68200

9 200

103401–104000

6 600

68201–70600

9 100

104001–104600

6 700

70601–72900

9 000

104601–105300

6 800

72901–75200

8 900

105301–105900

6 900

75201–77500

8 800

105901–106500

7 000

77501–79800

8 700

106501–107100

7 100

79801–82100

8 600

107101–107800

7 200

82101–84400

8 500

107801–108400

7 300

84401–86800

8 400

108401–109200

7 400

86801–89100

8 300

109201–109300

7 300

89101–91400

8 200

109301–109500

7 200

91401–93700

8 100

109501–109600

7 100

93701–96000

8 000

109601–109700

7 000

96001–98300

7 900

109701–109900

6 900

98301–100600

7 800

109901–110000

6 800

100601–103000

7 700

110001–110100

6 700

103001–105300

7 600

110101–110300

6 600

105301–107600

7 500

110301–110400

6 500

107601–109200

7 400

110401–110500

6 400

109201–109300

7 300

110501–110700

6 300
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A

B

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után
veszi igénybe

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

109301–109500

7 200

110701–110800

6 200

109501–109600

7 100

110801–111000

6 100

109601–109700

7 000

111001–111100

6 000

109701–109900

6 900

111101–111200

5 900

109901–110000

6 800

111201–111400

5 800

110001–110100

6 700

111401–111500

5 700

110101–110300

6 600

111501–111600

5 600

110301–110400

6 500

111601–111800

5 500

110401–110500

6 400

111801–111900

5 400

110501–110700

6 300

111901–112000

5 300

110701–110800

6 200

112001–112200

5 200

110801–111000

6 100

112201–112300

5 100

111001–111100

6 000

112301–112400

5 000

111101–111200

5 900

112401–112600

4 900

111201–111400

5 800

112601–112700

4 800

111401–111500

5 700

112701–112800

4 700

111501–111600

5 600

112801–113000

4 600

111601–111800

5 500

113001–113100

4 500

111801–111900

5 400

113101–113200

4 400

111901–112000

5 300

113201–113400

4 300

112001–112200

5 200

113401–113500

4 200

112201–112300

5 100

113501–113700

4 100

112301–112400

5 000

113701–113800

4 000

112401–112600

4 900

113801–113900

3 900

112601–112700

4 800

113901–114100

3 800

112701–112800

4 700

114101–114200

3 700

112801–113000

4 600

114201–114300

3 600

113001–113100

4 500

114301–114500

3 500

113101–113200

4 400

114501–114600

3 400

113201–113400

4 300

114601–114700

3 300

113401–113500

4 200

114701–114900

3 200

113501–113700

4 100

114901–115000

3 100

113701–113800

4 000

115001–115100

3 000

113801–113900

3 900

115101–115300

2 900

113901–114100

3 800

115301–115400

2 800

114101–114200

3 700

115401–115500

2 700

114201–114300

3 600

115501–115700

2 600

114301–114500

3 500

115701–115800

2 500

114501–114600

3 400

115801–116000

2 400

114601–114700

3 300

116001–116100

2 300

114701–114900

3 200

116101–116200

2 200

114901–115000

3 100

116201–116400

2 100

115001–115100

3 000

116401–116500

2 000

115101–115300

2 900

116501–116600

1 900

115301–115400

2 800

116601–116800

1 800
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A

B

A családi kedvezményt nem az Igénylõ veszi igénybe

A családi kedvezményt az Igénylõ egy kedvezményezett eltartott után
veszi igénybe

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

Kompenzálandó pénzbeli ellátás
havi összege (Ft)

Jövedelempótlék havi összege (Ft)
gyermekgondozási díj esetén

115401–115500

2 700

116801–116900

1 700

115501–115700

2 600

116901–117000

1 600

115701–115800

2 500

117001–117200

1 500

115801–116000

2 400

117201–117300

1 400

116001–116100

2 300

117301–117400

1 300

116101–116200

2 200

117401–117600

1 200

116201–116400

2 100

117601–117700

1 100

116401–116500

2 000

117701–117800

1 000

116501–116600

1 900

117801–118000

900

116601–116800

1 800

118001–118100

800

116801–116900

1 700

118101–118200

700

116901–117000

1 600

118201–118400

600

117001–117200

1 500

118401–118500

500

117201–117300

1 400

118501–118700

400

117301–117400

1 300

118701–118800

300

117401–117600

1 200

118801–118900

200

117601–117700

1 100

118901–119100

100

117701–117800

1 000

117801–118000

900

118001–118100

800

118101–118200

700

118201–118400

600

118401–118500

500

118501–118700

400

118701–118800

300

118801–118900

200

118901–119100

100

A Kormány 7/2012. (II. 1.) Korm. rendelete
a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat
2012. évi felhasználásának szabályairól
A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet, XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó
kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport fejezeti kezelésû elõirányzatára (a továbbiakban: elõirányzat)
terjed ki.
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2. §

A felhasználás jelen rendeletben nem rögzített szabályait a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
(a továbbiakban: eljárási törvény), valamint az eljárási törvény 81. §-a alapján kiadott miniszteri rendeletek, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kiadásra kerülõ, fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználás
szabályairól szóló miniszteri rendeletek rögzítik.

3. §

(1) Az elõirányzaton rendelkezésre álló forrás az ezen elõirányzatból fizetett támogatási jogcímek sajátosságait, a várható
kifizetési szükségleteket, a tárgyévet megelõzõ idõszakban keletkezett determinációkat, illetve más jogszabályban
vállalt kötelezettségeket is figyelembe véve a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elkészített és
jóváhagyott éves keretfelosztás alapján kerül felhasználásra.
(2) Amennyiben év közben az elõirányzat újbóli keretfelosztása szükségessé válik, úgy az új keretfelosztást a miniszter
ismételten jóváhagyja.
(3) A miniszter az elõirányzatból a támogatást a jóváhagyott 2012. évi keretfelosztás alapján a kedvezményezett részére
közvetett módon, más jogszabályban kijelölt kezelõ vagy lebonyolító szerv közremûködésével biztosítja.
(4) Az elõirányzatból kerülnek finanszírozásra – a költségvetési törvény 65.§-ában nevesített kiadásokon túl – az Európai
Unióhoz történt csatlakozást megelõzõen nyújtott támogatások, a kiegészítõ nemzeti támogatás (top up), a notifikált
és az Európai Bizottság által jóváhagyott, a csoportmentességi rendeletek alapján nyújtott, valamint a csekély összegû
(de minimis) támogatás formájában nyújtott támogatás; valamint uniós jogi aktusok alapján közvetlenül nyújtott
támogatások.
(5) A (4) bekezdésben nevesített támogatások maximális összegeinek megállapítására a vonatkozó uniós elõírásokban
foglaltak figyelembevételével kerülhet sor.

4. §

(1) A támogatások kifizetése a kincstártól történõ lehívást követõen a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH), illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) mint az elõirányzat kezelõjének
közremûködésével történik.
(2) Az elõirányzat terhére megvalósuló kötelezettségvállalások jogszabályi alapon történnek.
(3) Az elõirányzat terhére megvalósuló kifizetéseket határozat alapján az MVH, valamint egyes kamattámogatási
konstrukciók esetén a NAV teljesíti.

5. §

(1) Éven túli kötelezettség abban az esetben vállalható, amennyiben az elõirányzatra éven túli kötelezettségvállalást
a 7. §-ban megjelölt jogszabály már lehetõvé tette.
(2) Évközben újonnan felmerülõ éven túli kötelezettség az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével, a miniszter
engedélyével vállalható.

6. §

A miniszter az elõirányzat felhasználásáról, valamint a miniszter által jóváhagyott, év közben esetlegesen szükségessé
váló új keretfelosztásról támogatási jogcímenkénti bontásban, negyedévente a negyedévet követõ hó 20-áig
tájékoztatja az államháztartásért felelõs minisztert.

7. §

E rendelet hatálya alá tartozó 2012. évben mûködõ támogatási jogcímek – figyelemmel a költségvetési törvény
65. §-ában foglaltakra is – az alábbiak:
a) az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az
ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló miniszteri rendelet, valamint az ahhoz kapcsolódó csekély összegû (de minimis) támogatások,
nemzeti támogatási jogcímek,
b) a sertés- és a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló miniszteri rendeletek
szerinti támogatási jogcímek,
c) az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjérõl szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,
d) a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról szóló
miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,
e) az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti
támogatási jogcím,
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f)

a minõségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegû támogatásáról szóló miniszteri rendelet
szerinti támogatási jogcím,
g) egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási
jogcím,
h) a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezõgazdasági termelõk hitelhez jutási lehetõségérõl szóló miniszteri
rendelet szerinti támogatási jogcím,
i) az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciók keretében nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokról szóló
miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,
j) a mezõgazdasági biztosítás díjhoz nyújtott támogatás igénybevételi feltételeirõl szóló miniszteri rendelet szerinti
támogatási jogcím,
k) a mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásához és mûködéséhez nyújtandó állami hozzájárulás
igénybevételének rendjérõl és feltételeirõl szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,
l) a szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról
szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,
m) a cukorrépa termelõk nemzeti kiegészítõ támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,
n) a tejtermelõk által igénybe vehetõ átmeneti állami támogatásról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási
jogcím,
o) a jégesõ-elhárítás támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcím,
p) a költségvetési törvény 1. melléklet, XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 10. Nemzeti agrár
kárenyhítés jogcímcsoport szerinti támogatás kiegészítése,
q) szárított takarmány csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási
jogcím,
r) a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló törvény alapján
igénybe vehetõ egyéb támogatásokról szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogcímek,
s) agrárfinanszírozás, mezõgazdasági hitelek kamattámogatása (hitelkonstrukciók, csekély összegû – de minimis –
támogatások) (determináció)
valamint
t) egyéb, év közben meghirdetett támogatási jogcímek.
8. §

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

A Kormány 8/2012. (II. 1.) Korm. rendelete
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet
és a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés
c) pontjában, a 2–4. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. §

A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[Az általános rendõri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szervei:]
„ f) a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság.”

3. §

Az R2. a következõ 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § A Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság az országos rendõrfõkapitány közvetlen irányítása alatt végzi az
ORFK, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet pénzügyi, költségvetési, vagyongazdálkodási
feladatainak ellátását.”

4. §

Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 8/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez
1. Az R1. vezetõi alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendõrségrõl szóló törvényben
meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat C:19 mezõje helyébe a
következõ mezõ lép:
„
[19.]

[Munkakör (beosztás)]
igazgató (NNI, RRI, Központi GEI)

”
2. Az R1. vezetõi alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendõrségrõl szóló törvényben
meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat C:22 mezõje helyébe a
következõ mezõ lép:
„
[22.]

[Munkakör (beosztás)]
rendészeti rendõrfõkapitány-helyettes (BRFK),
gazdasági rendõrfõkapitány-helyettes (BRFK)

”
3. Az R1. vezetõi alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendõrségrõl szóló törvényben
meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat C:23 mezõje helyébe a
következõ mezõ lép:
„
[23.]

[Munkakör (beosztás)]
igazgató (ORFK RSZKK, ORFK DOK)

”
4. Az R1. vezetõi alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendõrségrõl szóló törvényben
meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat C:33 mezõje helyébe a
következõ mezõ lép:
„
[33.]

[Munkakör (beosztás)]
igazgatóhelyettes (Központi GEI)
”
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5. Az R1. vezetõi alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendõrségrõl szóló törvényben
meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat C:38 mezõje hatályát
veszti.
6. Az R1. vezetõi alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendõrségrõl szóló törvényben
meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázatot követõ
rövidítésekben szereplõ „OKI: Oktatási Igazgatóság” szövegrész hatályát veszti.
7. Az R1. vezetõi alapmunkaköröket meghatározó 2/A. számú melléklet „A rendõrségrõl szóló törvényben
meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázatot követõ rövidítések
kiegészül a következõ sorokkal:
[Rövidítések:]
„Központi GEI: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
ORFK RSZKK: ORFK Rendészeti Szervek Kiképzõ Központja
ORFK DOK: ORFK Dunakeszi Oktatási Központ”.

2. melléklet a 8/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez
1. Az R2. 1. mellékletének 2. pontja a következõ 2.6. ponttal egészül ki:
[Az általános rendõri szerv egyes feladatok ellátására létrehozott szerveinek székhelye:]
„2.6. Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság, Budapest”

A Kormány 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelete
az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minõsítése iránti eljárás részletes
szabályairól
A Kormány a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A minõsítés iránti kérelem
1. §

(1) A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: innovációs
törvény) 30/A. § (1) bekezdése szerinti minõsítés (a továbbiakban: minõsítés) iránti kérelemnek (a továbbiakban:
minõsítés iránti kérelem) tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ nevét és székhelyét, valamint a kapcsolattartást lehetõvé tevõ adatait és adószámát;
b) ha a kérelmezõ képviselõvel jár el, a képviselõ nevét és a kapcsolattartást lehetõvé tevõ adatait, mellékelve
a képviseleti jogosultság igazolását;
c) a minõsítés iránti kérelem tárgyát képezõ projekt, valamint – projektrész minõsítése esetén – a minõsített
projektrész (a továbbiakban együtt: projekt) címét;
d) a projekt tudományági besorolását;
e) a projekt megkezdésének és várható befejezésének idõpontját (hónap pontossággal), azzal, hogy a projekt
megkezdésének megjelölt idõpontja nem lehet késõbbi, mint a kérelem benyújtását követõ egy év;
f) a projekt összefoglalását, ideértve – ahol értelmezhetõ – a projekttel kapcsolatos, világviszonylatban mértékadó
technika állásának ismertetését, valamint a kutatás-fejlesztési célkitûzések, a kutatási módszertan és a projekt
mérföldköveit és munkaszakaszait leíró ütemezés bemutatását;
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g)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

megállapodás alapján, közös tevékenység keretében megvalósított projekt esetén a felek által elvégezni
tervezett feladatok megnevezését, azok projektbeli arányával és tervezett költségével;
h) annak megjelölését, hogy a kérelmezõ kéri-e a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési
arányainak meghatározását (a továbbiakban: arány-meghatározás) is, és ha igen, a projekt ennek elvégzéséhez
szükséges kiegészítõ jellemzését, különösen a projektben nevesített egyes tevékenységekhez kapcsolódó
költségek bemutatását;
i) annak megjelölését, hogy a kérelmezõ kéri-e annak megállapítását is, hogy a projekt keretében megvalósítandó,
meghatározott tevékenységet a kérelmezõ a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
(a továbbiakban: Tao.) értelmében saját tevékenységi körben végzi-e, és ha igen, az adott tevékenység ennek
elvégzéséhez szükséges kiegészítõ jellemzését, ideértve a kérelmezõ által végezni kívánt tevékenység
megjelölését, leírását, a kapcsolódó költségek bemutatását, valamint minden olyan iratot, amely alátámasztja,
hogy az adózó a tevékenységet a saját eszközeivel és alkalmazottaival, a saját eredményére és kockázatára fogja
végezni;
j) a kérelmezõ vállalkozás méretbeli besorolására, iparjogvédelmi aktivitására és korábbi kutatás-fejlesztési
tevékenységére vonatkozó – a formanyomtatvány vagy az elektronikus ûrlap szerinti – nyilatkozatokat;
k) a vezetõ kutató megnevezését, munkaköri leírását és kutatási szakterületét, valamint a projekthez rendelt
személyi állomány létszámát, iskolai végzettség szerinti bontásban;
l) a projekt költségeinek besorolását költségkategóriák szerint;
m) a kérelem mellékleteinek felsorolását;
n) a minõsítés iránti kérelemért, továbbá az arány-meghatározás és a saját tevékenységi körben végzett
kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti kérelemért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésének igazolását;
o) a kérelmezõ vagy a képviselõ aláírását.
A minõsítés iránti kérelem tartalmazhatja:
a) a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési arányainak kérelmezõ általi meghatározását;
b) a vezetõ kutatón kívül a projektben részt vevõ, további meghatározó személyek bemutatását.
A nem elektronikus úton benyújtott minõsítés iránti kérelmet – mellékletekkel együtt – két azonos példányban kell
benyújtani.
A minõsítés iránti kérelemhez benyújtott mellékletek – a képviseleti jogosultság és a díjfizetés igazolásán kívül –
csupán a kérelemben foglaltak értelmezését szolgálják.
Az arány-meghatározás és a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti
kérelem csak a minõsítés iránti kérelemben terjeszthetõ elõ.
A minõsítés iránti kérelemben a kérelmezõ egy adott projekt minõsítését igényelheti. Egy projektnek minõsül egy
adott kutatás-fejlesztési cél elérésére irányuló módszeres tevékenység, amely egy tudományos problémával vagy
olyan tudományos problémák csoportjával foglalkozik, amelyeket egyetlen általános kutatási gondolat köt össze.
A minõsítés iránti kérelemben csak olyan projekt minõsítését lehet igényelni, amelyben a kérelmezõ részt vesz.
A minõsítési kérelmet csak egy kérelmezõ nyújthatja be, együttes kérelem benyújtásának nincs helye.
Kutatás-fejlesztési megállapodás alapján, közös tevékenység keretében megvalósított projekt esetén a minõsítés
kérdésében hozott döntés hatálya csak a kérelmezõre, valamint a kérelemben leírt, általa végzett tevékenységre
terjed ki.

2. A minõsítés iránti kérelem elektronikus úton való benyújtása
2. §

(1) A minõsítés iránti kérelem elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által erre a célra
rendszeresített elektronikus ûrlap (a továbbiakban: elektronikus ûrlap) használatával nyújtható be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézés lehetõsége a kormányzati portálon keresztül vagy közvetlenül a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren érhetõ el.
(3) A kérelmezõ vagy képviselõje az általa kitöltött elektronikus ûrlapot az annak beérkezését követõen megjelenített
kapcsolati mutatón (linken) tekintheti meg és töltheti le; a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a beérkezett beadványt
az ügyfél elektronikus levélcímére nem küldi vissza.
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus ügyintézés általános szabályait kell alkalmazni.
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3. §

A kérelmezõ vagy képviselõje a 2. § (1) bekezdése szerinti kérelmet elektronikus úton a Kormány által
biztosított azonosítási szolgáltatás igénybevételével történõ bejelentkezést követõen nyújthatja be.

4. §

A minõsítés iránti, elektronikus úton benyújtott kérelem mellékleteként az 1. mellékletben meghatározott
szabványoknak és mûszaki elõírásoknak megfelelõ adatmegjelenítési formátumokat alkalmazó dokumentumok
nyújthatók be.

5. §

(1) A minõsítés iránti, elektronikus úton benyújtott kérelemnek – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel –
tartalmaznia kell az 1. §-ban elõírt kellékeket és ki kell elégítenie az 1. §-ban meghatározott követelményeket.
(2) A minõsítés iránti kérelem elektronikus úton való benyújtása esetén a kérelmezõnek vagy a képviselõnek a kérelmet
nem kell aláírnia.

3. A minõsítési eljárás általános szabályai
6. §

(1) A minõsítési kérelmet el kell utasítani, ha a projekt tárgya, célkitûzése vagy megvalósításának módja a közrendbe vagy
a közerkölcsbe ütközik.
(2) A minõsítés iránti kérelem – a hiánypótlás kivételével – nem módosítható. A minõsítés iránti kérelem a hiánypótlás
során sem módosítható úgy, hogy a módosított kérelemben foglalt projekt a benyújtott kérelemben foglaltaktól
lényeges elemeiben eltérjen.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában nem lényeges elemekben való eltérésnek minõsül, ha az 1. § (1) bekezdés b), e), j), k) és
l) pontjaiban, valamint az 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt adatokban a hiánypótlás során változás következik be.

7. §

A minõsítési eljárásban – ha szakértõ kirendelésére kerül sor – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projekt által
érintett tudományterületen jártas, független szakértõt rendel ki.

8. §

(1) A minõsítési eljárásban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj a kérelem benyújtásának napján esedékes.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének idõpontja átutalás útján történõ teljesítés esetében a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala külön jogszabályban megjelölt pénzforgalmi számláján történõ jóváírást megelõzõ második banki
munkanap, külföldrõl indított átutalás esetében a jóváírást megelõzõ ötödik banki munkanap. A banki munkanapok
számításánál a kincstár munkarendje az irányadó. Ha a teljesítés készpénz-átutalási megbízás útján történik,
a megfizetés napja a készpénz-átutalási megbízás postára adásának napja.

4. Alaki vizsgálat
9. §

(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a minõsítés iránti kérelmet – a következõ sorrendben – megvizsgálja abból
a szempontból, hogy
a) megfizették-e az igazgatási szolgáltatási díjat;
b) a kérelem kielégíti-e az 1. §-ban, valamint – elektronikus benyújtás esetén – a 3–5. §-okban meghatározott alaki
követelményeket.
(2) Ha a minõsítési eljárásban nem fizették meg az igazgatási szolgáltatási díjat, a kérelmezõt – a mulasztás
jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiány nyolc napon belül történõ pótlására és
ennek igazolására. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat nem kezdhetõ meg addig, amíg az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetését a kérelmezõ nem igazolta.
(3) Ha a minõsítés iránti kérelem nem felel meg az (1) bekezdés b) pontja alapján vizsgált követelményeknek, a kérelmezõt
– a mulasztás jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiányok nyolc napon belül történõ
pótlására, vagy – ha a minõsítés iránti kérelem az 1. § (6) bekezdésének nem felel meg – arra, hogy jelölje meg azt
a projektet, amelynek a minõsítését kéri. A minõsítés iránti kérelmet el kell utasítani, ha a hiánypótlás, illetve
a kérelmezõ nyilatkozata ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha – erre vonatkozó felhívás esetén –
a kérelmezõ megjelöli a kérelemben foglalt egyik projektet, a 10. § szerinti érdemi vizsgálat csak erre a projektre
terjed ki.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 12. szám

633

5. Érdemi vizsgálat
10. §

(1) Ha a minõsítés iránti kérelem megfelel a 9. § alapján vizsgált feltételeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a
minõsítés iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy
a) nem kell-e elutasítani a 6. § (1) bekezdése alapján;
b) a projekt az innovációs törvény 30/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek
tekinthetõ-e;
c) nem került-e sor a kérelemnek a 6. § (2) bekezdésébe ütközõ módosítására.
(2) Ha a minõsítés iránti kérelem tartalma alapján a minõsítés nem végezhetõ el, a kérelmezõt fel kell hívni – a kifogás
természete szerint, a mulasztás jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett – a hiányok nyolc napon belül
való pótlására vagy nyolc napon belüli nyilatkozattételre. A minõsítés iránti kérelmet el kell utasítani, ha a hiánypótlás,
illetve a nyilatkozat ellenére sem alkalmas a minõsítés elvégzésére.
(3) Ha a kérelmezõ hiánypótlásában vagy nyilatkozatával a kérelmet a 6. § (2) bekezdésébe ütközõ módon módosította,
a minõsítés iránti kérelmet el kell utasítani. Erre a jogkövetkezményre a hiánypótlási vagy a nyilatkozattételi
felhívásban a kérelmezõt figyelmeztetni kell.

11. §

Ha a projekt részben vagy egészben kutatás-fejlesztési tevékenységnek minõsül, és a kérelmezõ a minõsítés iránti
kérelemben arány-meghatározást is kért, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – a minõsítés iránti kérelemben
foglaltak alapján – megvizsgálja, hogy a projekt vagy a kutatás-fejlesztésnek minõsített projektrész milyen arányban
tekinthetõ alapkutatásnak, alkalmazott kutatásnak, illetve kísérleti fejlesztésnek.

12. §

(1) Ha a projekt részben vagy egészben kutatás-fejlesztési tevékenységnek minõsül, és a kérelmezõ a minõsítés iránti
kérelemben meghatározott tevékenység tekintetében kérte annak megállapítását is, hogy az saját tevékenységi
körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenységnek minõsül, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a minõsítés iránti
kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy a kérelmezõ az adott tevékenységet a Tao. alapján saját
tevékenységi körében végzi-e.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala úgy ítéli meg, hogy a minõsítés iránti
kérelemben foglaltak alapján a kérdés nem ítélhetõ meg, a kérelmezõt – a mulasztás jogkövetkezményeire történõ
figyelmeztetés mellett – felhívja a hiányok nyolc napon belül való pótlására vagy nyolc napon belüli nyilatkozattételre.
Ha a kérelmezõ a felhívásra nem válaszol, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csupán a saját tevékenységi körben
végzett kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti kérelem tárgyában szüntetheti meg az eljárást. A saját
tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti kérelmet el kell utasítani, ha
a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem alkalmas a minõsítés elvégzésére.

6. Minõsítés
13. §

(1) Ha a minõsítés iránti kérelem megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala a projektet határozatban minõsíti abból a szempontból, hogy az az innovációs törvény 30/A. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetõ-e. A Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala döntésében kizárja a kutatás-fejlesztési tevékenységek körébõl a projekt azon tevékenységeit,
a) amelyek nem minõsülnek kutatás-fejlesztésnek;
b) amelyek elsõdlegesen nem a projekt céljait szolgálják, és emiatt a projekt végrehajtásához nem
nélkülözhetetlenek; vagy
c) amelyeket nem a projekt elõsegítése érdekében végeznek.
(2) Ha a projekt részben vagy egészben kutatás-fejlesztési tevékenységnek minõsül, és a kérelmezõ a minõsítés iránti
kérelemben arány-meghatározást is kért, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – a minõsítés iránti kérelemben
foglaltak alapján – a minõsítésrõl szóló határozatában meghatározza, hogy a projekt vagy a kutatás-fejlesztésnek
minõsített projektrész milyen arányban tekinthetõ alapkutatásnak, alkalmazott kutatásnak, illetve kísérleti
fejlesztésnek.
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(3) Ha a projekt részben vagy egészben kutatás-fejlesztési tevékenységnek minõsül, és a kérelmezõ a minõsítés iránti
kérelemben kérte annak megállapítását is, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység saját tevékenységi körben
végzett kutatás-fejlesztési tevékenységnek minõsül, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – feltéve, hogy a kérdés a
kérelem alapján eldönthetõ – a minõsítésrõl szóló határozatában megállapítja, hogy a kérelmezõ a kérelemben
meghatározott tevékenységet a Tao. alapján saját tevékenységi körében végzi-e.
(4) Az innovációs törvény 30/C. § (3) bekezdésének alkalmazásában a projekt változatlan megvalósításának minõsül, ha az
1. § (1) bekezdés b), e), j), k) és l) pontjaiban, valamint az 1. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt adatokban a projekt
megvalósítása során változás következik be, azzal, hogy – az 1. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában – a projekt
megkezdésének valós idõpontja és a minõsítés iránti kérelemben megjelölt idõpontja közötti eltérés nem lehet több
6 hónapnál.

7. Záró rendelkezés
14. §

Ez a rendelet 2012. február 1-jén 17 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelethez
1. Képi adatmegjelenítési formátumok
JPEG (.jpg), PNG (.png)
2. Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum
Portable Document Format (.pdf), legalább 1.4. verzió (ISO 19005-1:2005 PDF/A; ISO 15930-1-6 PDF/X), azzal, hogy az
e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betûkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága
(pl. nyomtatása, szövegének kereshetõsége vagy másolhatósága) nem korlátozható.
3. Szövegszerû adatmegjelenítési formátumok
eXtensible Markup Language (XML)
Rich Text Format (RTF)
Open Document Format (ODF)
Portable Document Format (.pdf), legalább 1.4. verzió (ISO 19005-1:2005 PDF/A; ISO 15930-1-6 PDF/X), azzal, hogy az
e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betûkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága
(pl. nyomtatása, szövegének kereshetõsége vagy másolhatósága) nem korlátozható.
Karakterszinten túli jellemzõket nem használó, a 4. pontban meghatározott karakterformátumot alkalmazó állomány
(egyszerûszöveg-formátum)
4. Karakterszintû megjelenítésre vonatkozó formátumok
ISO/IEC 646:1991 (7 bites karakterkészlet információcsere biztosításához, ASCII)
ISO 8859-1:1998 (Latin-1,8 bites grafikus karakterkészlet)
ISO 8859-2:1999 (Latin-2), a magyar referenciakészletre vonatkozóan az MSZ 7795-3:1992 ASCII és ASCII/PC kód
szerinti eltéréssel is
ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)
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A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2012. (II. 1.) KIM rendelete
a kutatás-fejlesztési tevékenység minõsítése iránti eljárásban fizetendõ igazgatási szolgáltatási
díjakról
A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § c) és q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben és a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke véleményének kikérésével –, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló
5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Díjfizetési kötelezettség
1. §

(1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozó, a kutatás-fejlesztésrõl és
a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: innovációs törvény) 30/A. § (1) bekezdése
szerinti minõsítési eljárásért (a továbbiakban: minõsítési eljárás) e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat
(a továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) A minõsítési eljárás díján felül külön díjat kell fizetni, ha a kérelmezõ a minõsítési eljárásban kéri a minõsíteni kért
projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési arányainak meghatározását (a továbbiakban:
arány-meghatározás).
(3) A minõsítési eljárás díján felül külön díjat kell fizetni, ha a kérelmezõ a minõsítési eljárásban kéri annak megállapítását
is, hogy a minõsíteni kért projektet a kérelmezõ a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
szerinti saját tevékenységi körben végzi-e (a továbbiakban: saját tevékenység megállapítása).
(4) Az (1)–(3) bekezdésben szabályozott díjak a Hivatal bevételét képezik.

2. A minõsítési eljárás díjai
2. §

(1) A minõsítési eljárás díja 83 000 forint.
(2) Az arány-meghatározás iránti kérelem díja 20 000 forint.
(3) A saját tevékenység megállapítása iránti kérelem díja 30 000 forint.

3. A díjfizetés módja
3. §

(1) A minõsítési eljárásért, az arány-meghatározás iránti kérelemért és a saját tevékenység megállapítása iránti kérelemért
fizetendõ díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni az
azonosítási adatok (ügyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével.
(2) A Hivatal elnöke engedélyezheti a díjaknak az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõ módon történõ megfizetését,
ideértve a letéti számla útján történõ díjfizetést is.

4. A díjak kezelése és nyilvántartása
4. §

A díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint – a 6–7. §-okban szabályozott esetek kivételével –
visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
jogszabályi elõírásokat kell alkalmazni.

636

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 12. szám

5. A díjak visszafizetése
5. §

(1) Ha a Hivatal részére teljesített befizetés rendeltetése nem azonosítható, a befizetõt a Hivatal hiánypótlásra hívja fel.
(2) Ha a befizetõ nem azonosítható vagy nem értesíthetõ, illetve az (1) bekezdés szerinti hiánypótlás eredménytelen, de
a visszafizetéshez szükséges adatok a Hivatal rendelkezésére állnak, a Hivatal a befizetett összeget visszafizeti.

6. §

(1) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a Hivatal a visszafizetendõ összeget a visszafizetést megelõzõen
csökkenti a Hivatalnak a Magyar Államkincstárban vezetett számlája terhére benyújtott átutalási megbízások
jutalékainak, díjainak, illetve a postai pénzforgalmi megbízások után a posta által felszámított díjaknak az összegével.
(2) A Hivatal nem téríti vissza azt a befizetést, amelynek összege nem éri el a 300 forintot, vagy amelynek esetében
a visszatérítés költségei elérik vagy meghaladják a visszafizetendõ összeget.

6. Hatálybalépés
7. §

Ez a rendelet 2012. február 1-jén 17 órakor lép hatályba.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1017/2012. (II. 1.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról
és árufuvarozásról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény végleges szövegének
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1018/2012. (II. 1.) Korm. határozata
a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk számára nyújtott
jövedelempótlék fedezetének biztosításáról
A Kormány a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülõk kompenzációja érdekében
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 27. §
(15) bekezdésében kapott jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
fejezet 24. Céltartalékok cím 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és
terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja alcímrõl 4400,0 millió forint átcsoportosítását a Kvtv.
1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 21. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap cím 4. Különféle
jogcímen adott térítések alcímen belül e határozattal létrehozásra kerülõ 5. Gyermekgondozási díjban és
terhességi-gyermekágyi segélyben részesülõk kompenzációja jogcím-csoport javára az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XX.

21

24

4

2

5

ElĘJogJogAlir.Címcímcímcímcsop.név
csop.név
név
Kiemelt elĘirányzat
név
név
neve

KIADÁSOK

Az elĘirányzatok
felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idĘarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal
4 400,0

Összesen

a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

4 400,0

I.
negyedév

A
módosítás
jogcíme

II.
negyedév

Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
Különféle jogcímen adott térítések
Gyermekgondozási díjban és terhességigyermekágyi segélyben részesülĘk
kompenzációja

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Céltartalékok
Közszférában foglalkoztatottak
bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és
terhességi-gyermekágyi segélyben részesülĘk
kompenzációja

Kiemelt FejeelĘ- zetir.- név
szám

Fejezet
1 példány
Állami SzámvevĘszék 1 példány
Magyar Államkincstár 1 példány
Nemzetgazdasági
2 példány
Minisztérium
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/–) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki

Az elĘirányzat-módosítás érvényessége:

332939

329928

X.

Államháztartási Fejezetegyedi
szám
azonosító

ElĘJogJog- ir.AlcímCímcím- csocímcsop.szám
szám portszám
szám
szám

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

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XX. Nemzeti ErĘforrás Minisztérium

1. melléklet az 1018/2012. (II. 1.) Korm. határozathoz

III.
negyedév

4 400,0

-4 400,0

Módosítás
(+/–)

IV.
negyedév

A módoA módosítást
sítás
elrendelĘ
követjogkezĘ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Millió forintban, egy tizedessel
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A Kormány 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozata
az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetésérõl
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a alapján meghozza az alábbi határozatát:
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs
K+F Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) megszüntetését, arra hivatkozással, hogy az Alapítvány céljainak
megvalósítása, feladatának további ellátása kizárólagos állami tulajdonban álló közhasznú nonprofit gazdasági
társaság által hatékonyabban megvalósítható.
2. A Kormány
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Törvényszéknél
az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán
felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az
átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésérõl;
c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy biztosítsa, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal az Alapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolóját;
d) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány feladatait – ideértve az Alapítvány megszûnésekor fennálló
kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ
Innovációs Nonprofit Kft. lássa el, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg az ennek érdekében
szükséges intézkedéseket.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
3. Az Alapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – az Alapítvány vagyona értéke erejéig –,
valamint a jogutód nélkül megszûnõ Alapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Kormány az ÉMI
Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft.-t kéri fel. Az Alapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt
vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat, és az Alapítvány által vezetett nyilvántartásokat, dokumentumokat is –
a Kormány az ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. támogatására fordítja, amely vagyont az ÉMI
Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti
feladatokra fordítani.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
az Alapítvány bírósági nyilvántartásból való törlését követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt
intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
az Alapítvány bírósági törlését követõen azonnal
5. 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. hat.) 4. pontja a következõ 4.8. alponttal egészül ki:
(A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert és a kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelõs minisztert, hogy a közalapítványok és alapítványok által ellátott feladatok felett szakmai felügyeletet gyakorló
miniszter bevonásával tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és alapítványok megszüntetése
érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása
központi költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet által történik. Az átalakítás során a megszüntetésre
kerülõ alapítvány vagy közalapítvány által ellátott feladatok tekintetében a szakmai szempontú döntéshozatali
mechanizmus megerõsítése érdekében tanácsadó testület hozható létre a megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy
közalapítvány kuratóriumának bázisán.)
„4.8. Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány,”
6. A Korm. hat. 4. pontjában a „Határidõ: 2011. június 15.; a 4.22. pont tekintetében 2011. december 31.” szövegrész
helyébe a „Határidõ: 2011. június 15., a 4.22. pont tekintetében 2011. december 31., valamint a 4.8. pont tekintetében
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az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetésérõl szóló 1019/2012. (II. 1.)
Korm. határozat hatálybalépését követõen azonnal” szöveg lép.
7. A Korm. hat. 5. pontja a következõ 5.4. alponttal és 5.4.1. ponttal egészül ki:
(A 4. pont szerint megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány mûködése felett szakmai felügyelet gyakorlásával
a Kormány megbízza)
„5.4. a nemzeti fejlesztési minisztert
5.4.1. az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány”
(tekintetében.)
8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Korm. hat. 1.3. és 3.3.1. pontja,
valamint az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági
társasággá történõ átalakításáról szóló 1120/2011. (IV. 28.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1020/2012. (II. 1.) Korm. határozata
a 2012. évi gyümölcsös ültetvények, valamint gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ,
gyümölcsfával betelepített területek összeírásához szükséges adatátvétel elõkészítésérõl
1. A Kormány a 2012. évi gyümölcsös ültetvények, valamint gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával
betelepített területek összeírásához szükséges adminisztratív adatok biztosításának érdekében elrendeli, hogy
kezdõdjön meg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Központi Statisztikai
Hivatal, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, valamint Nemzeti Kataszteri
Program Nonprofit Kft. között az adatátvétel részletes, pénzügyi, technikai és egyéb feltételeit meghatározó
megállapodás elõkészítése, annak érdekében, hogy a megállapodás a gyümölcsös ültetvények, valamint a
gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi
XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat szerinti határidõre megkötésre kerüljön.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1021/2012. (II. 1.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, kormánytisztviselõk tartós
külszolgálatának ellátása érdekében 27 633,0 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím
terhére, a XVIII. Külügyminisztérium fejezet 2. Külképviseletek igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XVIII.

XII.

2

1

1
2

1
2

XVIII.

XII.

2

1

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

fĘ

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

Cím
név

Alcím
név

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

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki

ElĘir.
csop.
név
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

A módosítás jogcíme

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Összesen
27 633

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

004118

004240

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

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

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
név

Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

1

1

Alcím
név

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

004118

004240

Cím
név

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

I.n.év
6 908

27 633

-27 633

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

21 758
5 875

-21 758
-5 875

Módosítás
(+/-)

II. n.év
6 908

ezer forintban
III.n.év IV.n.év
6 908
6 909

ezer forintban
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

ezer forintban
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

ezer forintban
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

•

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

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium

1. melléklet az 1021/2012. (II. 1.) Korm. határozathoz

MAGYAR KÖZLÖNY
2012. évi 12. szám

641

642

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 12. szám

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.

