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Kormányrendeletek

A Kormány 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelete
a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról,
a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló
178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint
a kockázatkezelési tervek készítésérõl, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„b) árvíz: a rendes körülmények között vízzel nem borított földterület ideiglenes víz alá kerülése (elöntése), kivéve
a belvízbõl és a szennyvízrendszerekbõl eredõ elöntéseket;”

2. §

(1) A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elõzetes kockázatbecslést a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi területére vonatkozóan
a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott részvízgyûjtõkre kell
elkészíteni, figyelembe véve az országon kívüli vízgyûjtõ területek kockázatainak Magyarországra gyakorolt hatását.”
(2) A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Az elõzetes kockázatbecslés tartalmazza)
„e) a jövõbeni ár- és belvizeknek az emberi egészségre és javakra, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági
tevékenységre gyakorolt lehetséges káros hatásainak értékelését, figyelembe véve a domborzatot, a vízfolyások
elhelyezkedését, valamint hidrológiai, hidraulikai és geomorfológiai tulajdonságait (beleértve az árterületeket, mint
természetes árvízvisszatartó területeket), az ár- és belvízvédelmi infrastruktúra kiépítettségét és mûködését, a lakott
területek és gazdasági tevékenységre szolgáló területek elhelyezkedését, valamint a várható hosszú távú
fejleményeket, beleértve az éghajlatváltozásnak az árvizek elõfordulására gyakorolt esetleges hatását is.”

3. §

A Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A veszély- és kockázati térképek alapján a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi részére Országos Árvízi
Kockázatkezelési Koncepciót (a továbbiakban: Koncepció) kell készíteni, mely tartalmazza az országos szintû árvízi
kockázatkezelési célkitûzéseket, alapelveket és prioritásokat az árvízi kockázatkezelés rendje, a kockázatkezelés és
a kockázatviselés, valamint a kockázatok csökkentése tekintetében. A Koncepció kiterjed az árvíznek és a belvíznek
az emberi egészségre, az emberi javakra, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt
lehetséges káros következményeinek csökkentésére, valamint – amennyiben indokolt – a nem szerkezeti jellegû
intézkedésekre, az árvíz és belvíz valószínûségének csökkentésére összpontosítva.
(2) A Koncepció tervezetének elkészítésérõl – az Országos Vízügyi Fõigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok útján – a
vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelõs miniszter gondoskodik, az érintett miniszterek irányítása, felügyelete
alatt álló közigazgatási szervek bevonásával és gondoskodik az Országos Vízgazdálkodási Tanács véleményének
beszerzésérõl.
(3) A Koncepció elfogadására a Kormány javaslatot tesz az Országgyûlésnek.”

4. §

A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kockázatkezelési célkitûzések meghatározása, valamint a kockázatkezelési terv készítése és felülvizsgálata során
gondoskodni kell arról, hogy azok összhangban legyenek a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló
kormányrendelet szerint megvalósuló környezeti célkitûzésekkel és vízgyûjtõ-gazdálkodási tervekkel, valamint azok
felülvizsgálatával, lehetõséget adva a két terv integrálására.”
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5. §

A Korm. rendelet 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Országos Kockázatkezelési Tervet a Kormány határozattal fogadja el.”

6. §

A Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Az elõzetes kockázatbecslést, a tervezési egységeknek a 3. § (4) bekezdés szerinti meghatározását, a veszélyés kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítését a Duna vízgyûjtõkerület 2. mellékletben
meghatározott, határon átnyúló részvízgyûjtõi tekintetében, a 2. mellékletben meghatározott európai uniós
tagállamok, hatáskörrel rendelkezõ szerveivel történõ folyamatos információcsere mellett, összehangolva kell
elvégezni. A nem európai uniós tagállamok esetében is biztosítani kell a koordináció lehetõségét a vonatkozó
kétoldalú szerzõdések és megállapodások szabályai szerint, illetve az Európai Unió Duna Makro-regionális
Stratégiájának keretében.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeket a Duna vízgyûjtõkerületre vonatkozó – a Duna védelmére és
fenntartható használatára irányuló együttmûködésrõl szóló Egyezmény Duna Védelmére Szolgáló Nemzetközi
Bizottsága által elfogadott – követelményekkel és feladatokkal összhangban kell végezni. Ha egységes nemzetközi
kockázatkezelési terv nem készíthetõ, a tervet a Duna vízgyûjtõkerület magyarországi területére és annak
részvízgyûjtõire kell elkészíteni.”

7. §

A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kockázatkezelési terv elkészítése és felülvizsgálata során tájékoztató és egyeztetõ fórumok szervezésével
biztosítani kell, hogy a terv tartalmát a társadalom, különösen a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv készítésébe és
felülvizsgálatába bevont személyek megismerhessék és véleményezhessék.”

8. §

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontjában az „a folyó vízgyûjtõ kerületének” szövegrész helyébe az „a Duna
vízgyûjtõkerület magyarországi területének” szöveg lép.

9. §

A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §

A Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. §

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

12. §

Ez a rendelet az árvízkockázatok értékelésérõl és kezelésérõl szóló, 2007. október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikk 1. pontjának, 4. cikk (1) és (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdésének, 9. cikk 2. és 3. pontjának,
valamint Melléklete A. pont I.1. alpontjának való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelethez
A Korm. rendelet 1. melléklet 1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kockázatkezelési terv alkotóelemei)
„1.1. az elõzetes kockázatbecslés következtetései a 3. § elõírásainak megfelelõen, a Duna vízgyûjtõkerület
magyarországi részvízgyûjtõinek összefoglaló térképe formájában, feltüntetve a kockázatkezelési terv tervezési
egységét képezõ, 3. § (4) bekezdés szerint meghatározott területeket;”

2. melléklet a 113/2012. (VI. 5.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Duna vízgyûjtõkerület határon átnyúló magyarországi részvízgyûjtõi
A

B

C

D

1.
2.

A részvízgyûjtõ neve

Érintett országok

Az együttmûködés módja

Szakaszhatár

Vág, Garam, Ipoly

Kétoldalú magyar–szlovák

Ipoly

3.
4.

Rába, Lajta
Duna (1)

Kétoldalú magyar–osztrák
Kétoldalú magyar–szlovák

(1) Morva–Ipoly

5.

Duna (3)

Szlovákia,
Magyarország
Ausztria, Magyarország
(Ausztria), Szlovákia,
Magyarország
Magyarország,
Horvátország, Szerbia

6.

Dráva–Mura

7.

Felsõ-Dráva és Mura

8.

Alsó-Dráva

9.

Tisza

Ausztria, Szlovénia,
Horvátország,
Magyarország
Ausztria, Szlovénia,
Horvátország,
Magyarország
Horvátország,
Magyarország
Ukrajna, Románia,
Szlovákia,
Magyarország, Szerbia

Kétoldalú magyar–horvát
Kétoldalú magyar–szerb
Kétoldalú horvát–szerb
Kétoldalú magyar–szlovén
Kétoldalú magyar–horvát

(3)
Dunaföldvár*–Dráva

Kétoldalú osztrák–szlovén,
magyar–horvát
közremûködéssel
Kétoldalú magyar–horvát
Kétoldalú magyar–román
Kétoldalú magyar–szerb
Kétoldalú magyar–szlovák
Kétoldalú magyar–ukrán

* Dunaföldvár kizárólag mederbeli határ, mivel az alatta lévõ Duna-szakasz a Dráva-torokig a jeges árvízvédekezés szempontjából közös érdekû
Horvátországgal és Szerbiával."
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete
a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes szabályairól
Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlõségi program helyzetelemzését a helyi esélyegyenlõségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlõségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdésében elõírt célcsoportokra és esélyegyenlõségi területekre
vonatkozó, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti adatok felhasználásával készíti el az 1. mellékletben
meghatározott, egységesen rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók,
anonimizált adatok alapul vételével.
(2) A helyzetelemzésben – a Korm. rendelet 4. §-a szerinti szempontrendszer alapján – a 2. mellékletben meghatározott
tartalmi elemeknek megfelelõen a települési önkormányzat megvizsgálja a település esélyegyenlõségi helyzetét és
problémáit. A települési önkormányzat az esélyegyenlõségi problémák vizsgálatához további – a helyi sajátosságok
bemutatását segítõ – tartalmi elemeket is meghatározhat.

2. §

(1) A települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján a Korm. rendelet 5. §-ának megfelelõ, öt évre szóló intézkedési
tervet készít a 3. mellékletben meghatározott forma szerint.
(2) Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell
meghatározni a helyi esélyegyenlõségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket.
(3) Az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek,
koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlõségi program célkitûzéseinek összhangjáról, különös tekintettel
a közoktatási esélyegyenlõségi tervre és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitûzéseire.
(4) Az intézkedési tervben esélyegyenlõségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt eredményeit,
fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erõforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelõsét.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
Egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatók a helyi esélyegyenlõségi program elkészítéséhez
Az adatok forrása: az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://teir.vati.hu)
adatbázisai.
Számítás: az egyes mutatókra vonatkozóan, a területi folyamatok áttekintése érdekében – az adatok rendelkezésre
állásának függvényében – legalább 5 éves idõsor.
Mutató megnevezése

Lakónépesség száma

Lakónépesség számának
változása

Állandó népesség
összetétele nemek és
korcsoportok szerint

Öregedési index

15-17 évesek száma

Állandó vándorlások
egyenlege

Mutató tartalma

Lakónépesség száma az év
végén (a népszámlálás
végleges adataiból
továbbvezetett adat)
Lakónépesség száma az év
végén (a népszámlálás
végleges adataiból
továbbvezetett adat).
Változás az elõzõ év
százalékában
Állandó népesség száma
Állandó népesség, férfiak
aránya
Állandó népesség, nõk
aránya
Állandó népességbõl a
0-2 évesek aránya
Állandó népességbõl a
0-14 éves férfiak aránya
Állandó népességbõl a
0-14 éves nõk aránya
Állandó népességbõl a
15-17 éves férfiak aránya
Állandó népességbõl a
15-17 éves nõk aránya
Állandó népességbõl a
18-59 éves férfiak aránya
Állandó népességbõl a
18-59 éves nõk aránya
Állandó népességbõl a
60-64 éves férfiak aránya
Állandó népességbõl a
60-64 éves nõk aránya
Állandó népességbõl a
65-X éves férfiak aránya
Állandó népességbõl a
65-X éves nõk aránya
A 65 év feletti állandó
lakosok 100 fõ 0-14 éves
korú állandó lakosra jutó
száma
15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma
17 éves gyermekek száma
Az állandó jellegû oda- és
az elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma

Mértékegység

Gyakoriság

Forrás

fõ

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

%

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

fõ és százalék éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

fõ

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

fõ

népszámlálási adat

TeIR – Népszámlálási
adatok

fõ

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
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Természetes szaporodás

Az élveszületések és
halálozások különbözete

fõ

éves

Munkanélküliségi ráta
nemek szerint

Regisztrált munkanélküli/
nyilvántartott álláskeresõ
férfiak száma/állandó
népességbõl 15-64 éves
férfiak száma
Regisztrált
munkanélküli/nyilvántartott álláskeresõ nõk
száma/állandó
népességbõl 15-64 éves
nõk száma
Általános iskolát végzett
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
8 általánosnál kisebb
végzettségû regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
20 év alatti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
20-24 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
25-29 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
30-34 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
35-39 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
40-44 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
45-49 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
50-54 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
55-59 év közötti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
59 év feletti regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
Álláskeresési segélyben
részesülõk száma
Járadékra jogosult
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma

százalék

negyedéves

fõ

negyedéves

TeIR – Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

fõ

negyedéves

TeIR – Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

fõ

negyedéves

fõ

negyedéves

TeIR – Nemzeti Munkaügyi
Hivatal
TeIR – Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

fõ

negyedves

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
iskolai végzettség szerint

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
korcsoport szerint

Álláskeresési segélyben
részesülõk száma
Járadékra jogosult
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

TeIR – Nemzeti Munkaügyi
Hivatal
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Rendszeres szociális
segélyben/foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban
részesülõ regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
180 napnál hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
Általános iskolai
végzettséggel nem
rendelkezõ 15 éves és
idõsebb népesség aránya
nemenként

A napközis tanulók száma
az általános iskolákban

Általános iskolában tanuló
1-4. évfolyamosok száma a
nappali oktatásban

Általános iskolában tanuló
5-8. évfolyamosok száma a
nappali oktatásban

Általános iskolai
feladat-ellátási helyek
száma
Az általános iskolai
osztályok száma a
gyógypedagógiai
oktatásban
Az általános iskolai
osztályok száma

A 8. évfolyamot
eredményesen befejezte
a nappali oktatásban

Az óvodai
gyermekcsoportok száma

Rendszeres szociális
segélyben/foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban
részesülõ regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
180 napnál hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresõk száma
=100 – 15-X éves férfi
legalább általános iskola
8. évfolyam a megfelelõ
korúak százalékában
=100 – 15-X éves nõ
legalább általános iskola
8. évfolyam a megfelelõ
korúak százalékában
A napközis tanulók száma
az általános iskolákban
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
/megjegyzés: tartalmazza
az iskolaotthonos
tanulókat is/
Általános iskolában tanuló
1-4. évfolyamosok száma a
nappali oktatásban
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
Általános iskolában tanuló
5-8. évfolyamosok száma
a nappali oktatásban
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
Általános iskolai
feladatellátási helyek
száma (gyógypedagógiai
oktatással)
Az általános iskolai
osztályok száma a
gyógypedagógiai
oktatásban (a nappali
oktatásban)
Az általános iskolai
osztályok száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
A 8. évfolyamot
eredményesen befejezte
a nappali oktatásban
(megjegyzés: az adat
2009. évtõl áll
rendelkezésre a KSH-nál)
Az óvodai
gyermekcsoportok száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
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fõ

negyedéves

TeIR – Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

fõ

negyedéves

TeIR – Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

százalék

népszámlálási adat

TeIR – Népszámlálási
adatok

fõ

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

fõ

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

fõ

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

db

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

db

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

db

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

fõ

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

db

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
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Az óvodai
gyógypedagógiai
gyermekcsoportok száma

Az óvodai
gyógypedagógiai
gyermekcsoportok száma
(megjegyzés: az adat
2008. évtõl áll
rendelkezésre a KSH-nál)
Óvodába beírt gyermekek Óvodába beírt gyermekek
száma
száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
Óvodai feladatellátási
Óvodai feladatellátási
helyek száma
helyek száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
Óvodai nevelést igénylõk
=Éves mutató (vagy átlag):
száma a férõhelyek
Oktatás – 80111-5-01
arányában
óvodai nevelés – óvodai
nev. igénylõk sz./Éves
mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80111-5-02
óvodai nevelés – férõhely
Óvodai nevelést igénylõk
=Éves mutató (vagy átlag):
száma a férõhelyek
Oktatás – 80112-6-01
arányában sajátos nevelési sajátos nev. ig. gyermekek
igényû gyerekek körében
óvodai nevelése – nevelést
igénylõk száma/Éves
mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80112-6-02
sajátos nev. ig. gyermekek
óvodai nevelése – férõhely
Védelembe vett kiskorú
Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
gyermekek száma
december 31-én
december 31-én
Veszélyeztetett kiskorú
Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
gyermekek száma
december 31-én
december 31-én
Védõnõi álláshelyek száma Betöltött védõnõi
álláshelyek száma

db

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

fõ

éves

TeIR – Önkormányzati
adatok

fõ

éves

TeIR – Önkormányzati
adatok

százalék

éves

TeIR – Önkormányzati
adatok

százalék

éves

TeIR – Önkormányzati
adatok

fõ

éves

fõ

éves

db

éves

A 8. évfolyamot
eredményesen befejezte
a felnõttoktatásban

fõ

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

fõ

éves

TeIR – Önkormányzati
adatok

fõ

éves

TeIR – Önkormányzati
adatok

fõ

éves

TeIR – Önkormányzati
adatok

fõ

éves

TeIR – Önkormányzati
adatok

Általános iskolai
felnõttoktatásban tanulók
létszáma

Szakiskolai
felnõttoktatásban
résztvevõk száma
Szakközépiskolai
felnõttoktatásban
résztvevõk száma

Gimnáziumi
felnõttoktatásban
résztvevõk száma

A 8. évfolyamot
eredményesen befejezte
a felnõttoktatásban
(megjegyzés: az adat
2009. évtõl áll
rendelkezésre a KSH-nál)
Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80123-6-01
általános iskolai
felnõttoktatás – tanulók
létszáma
Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80223-6-01
szakiskolai felnõttoktatás –
résztvevõk száma
Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80219-9-01
szakközépiskolai
felnõttoktatás – résztvevõk
száma
Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás – 80216-6-01
gimnáziumi felnõttoktatás
– résztvevõk száma
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A nyilvános könyvtárak
száma

A nyilvános könyvtárak
száma

db

éves

A nyilvános könyvtárak
egységeinek száma (leltári
állomány)
Muzeális intézmények
száma

A nyilvános könyvtárak
egységeinek száma (leltári
állomány)
Muzeális intézmények
száma

db

éves

db

éves

Közmûvelõdési
intézmények száma

Közmûvelõdési
intézmények száma

db

éves

Lakásállomány

Lakásállomány (db)

db

éves

Csak felnõttek részére
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
Felnõttek és gyerekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
A házi gyerekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

Csak felnõttek részére
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
Felnõttek és gyerekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
A házi gyerekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

db

éves

db

éves

db

éves

Házi gyermekorvosok
száma

Házi gyermekorvosok
száma

fõ

éves

Bölcsõdébe beírt
gyermekek száma

Bölcsõdébe beírt
gyermekek száma

fõ

éves

db

éves

db

éves

fõ

éves

fõ

éves

Nyugdíjban, nyugdíjszerû fõ
ellátásban részesülõ férfiak
száma
Nyugdíjban, nyugdíjszerû fõ
ellátásban részesülõ nõk
száma
Rendszeres szociális
fõ
segélyben részesítettek
átlagos száma

éves

Bölcsõdék száma
(önkormányzati, üzemi,
magán stb.)
Családi napköziben
engedélyezett férõhelyek
száma

Bölcsõdék száma
(önkormányzati, üzemi,
magán stb.)
Családi napköziben
engedélyezett férõhelyek
száma december 31-én
(megjegyzés: az adat 2008.
évtõl áll rendelkezésre a
KSH Területi Statisztikai
Adatok Rendszerében)
Nappali ellátásban
Nappali ellátásban
részesülõ fogyatékos
részesülõ fogyatékos
személyek száma
személyek száma
Nappali ellátásban
Nappali ellátásban
részesülõ idõskorúak száma részesülõ idõskorúak száma
Nyugdíjban, nyugdíjszerû
ellátásban részesülõ férfiak
száma
Nyugdíjban, nyugdíjszerû
ellátásban részesülõ nõk
száma
Rendszeres szociális
segélyben részesítettek
száma

éves

éves
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TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
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Foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásban/
Rendelkezésre állási
támogatásban/ bérpótló
juttatásban részesítettek
száma

Rendelkezésre állási
támogatásban/2011. január
1-jétõl 2011. augusztus
31-ig bérpótló juttatásban,
azt követõen
foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásban részesítettek
átlagos száma
Közgyógyellátási
Közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezõk igazolvánnyal rendelkezõk
száma
száma
Idõskorúak járadékában
Idõskorúak járadékában
részesítettek száma
részesítettek évi átlagos
száma
Rendszeres
Rendszeres
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
kedvezményben
kedvezményben
részesítettek száma
részesítettek évi átlagos
száma
Ápolási díjban részesítettek Ápolási díj, alanyi jogon:
száma
támogatásban részesítettek
átlagos száma
Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek átlagos száma
Lakásfenntartási
Lakásfenntartási
támogatásban részesítettek támogatás: összes
száma
támogatásban részesített
személy
Adósságcsökkentési
Adósságcsökkentési
támogatásban részesített
támogatás: összes
személy
támogatásban részesített
személy
Megváltozott
Megváltozott
munkaképességû
munkaképességû
személyek ellátásaiban
személyek ellátásaiban
részesülõk nemenként/
részesülõ férfiak száma
Egészségkárosodott
Megváltozott
személyek szociális
munkaképességû
járadékaiban részesülõk
személyek ellátásaiban
nemenként
részesülõ nõk száma

Alkalmazott rövidítések:
KSH: Központi Statisztikai Hivatal
MÁK: Magyar Államkincstár
OSAP: Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program

fõ

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

fõ

éves

fõ

éves

fõ

éves

TeIR – Szociális ágazat
adatai (KSH, MÁK) OSAP
1206
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere

fõ

éves

TeIR – Szociális ágazat
adatai (KSH, MÁK) OSAP
1206

fõ

éves

TeIR – Szociális ágazat
adatai (KSH, MÁK) OSAP
1206

fõ

éves

TeIR – Szociális ágazat
adatai (KSH, MÁK) OSAP
1206

fõ

éves

TeIR – KSH Területi
Statisztikai Adatok
Rendszere
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2. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A helyi esélyegyenlõségi program helyzetelemzésének tartalmi elemei 1
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését elõíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
1.2 Az esélyegyenlõségi célcsoportokat érintõ helyi szabályozás rövid bemutatása.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal
2.2 A helyi esélyegyenlõségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlõség szempontjából releváns adatok, kutatások
áttekintése, adathiányok kimutatása.
3. A mélyszegénységben élõk és a romák helyzete, esélyegyenlõsége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerõ-piaci integráció
a)
foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
b)
alacsony iskolai végzettségûek foglalkoztatottsága
c)
közfoglalkoztatás
d)
a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezõi (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetõségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben mûködõ foglalkoztatási programok stb.)
e)
fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerõpiacra való átmenetet megkönnyítõ programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
f)
munkaerõ-piaci integrációt segítõ szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnõttképzéshez és
egyéb munkaerõ-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
g)
mélyszegénységben élõk és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történõ
foglalkoztatása
h)
hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
a)
igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
a)
bérlakás-állomány
b)
szociális lakhatás
c)
egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
d)
elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
e)
lakhatást segítõ támogatások
f)
eladósodottság
g)
lakhatás egyéb jellemzõi: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedõ lakások, minõségi
közszolgáltatásokhoz, közmûszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a)
a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzõi (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetõsége, lakásállományának állapota, közmûellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetõségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzõi stb.)
b)
a telepen/szegregátumokban élõk száma, társadalmi problémák szempontjából fõbb jellemzõi (pl. életkori
megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek aránya stb.)
c)
szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendezõdésének folyamatai

1

A tartalmi elemek listájának 3.1-tõl 7.4-ig tartó pontjai alatt szereplõ felsorolások példálózó jelleggel kerültek feltüntetésre.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a)
az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
b)
prevenciós és szûrõprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelezõ szûrésekhez) való
hozzáférés
c)
fejlesztõ és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
d)
közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
e)
sportprogramokhoz való hozzáférés
f)
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
g)
hátrányos megkülönböztetés, az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
h)
pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a)
közösségi élet színterei, fórumai
b)
közösségi együttélés jellemzõi (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
c)
helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlõségi tevékenysége, partnersége a
települési önkormányzattal
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása.
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlõsége, gyermekszegénység
4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzõi (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai
trendek stb.)
a)
veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetû, illetve halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek,
valamint fogyatékossággal élõ gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
b)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
c)
gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülõk száma, aránya
d)
kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülõk száma, aránya
e)
magyar állampolgársággal nem rendelkezõ gyermekek száma, aránya
4.2 Szegregált, telepszerû lakókörnyezetben élõ gyermekek helyzete, esélyegyenlõsége
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû, valamint fogyatékossággal élõ gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a)
védõnõi ellátás jellemzõi (pl. a védõnõ által ellátott települések száma, egy védõnõre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
b)
gyermekorvosi ellátás jellemzõi (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés,
betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
c)
0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
d)
gyermekjóléti alapellátás
e)
gyermekvédelem
f)
krízishelyzetben igénybe vehetõ szolgáltatások
g)
egészségfejlesztési, sport-, szabadidõs és szünidõs programokhoz való hozzáférés
h)
gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei)
i)
hátrányos megkülönböztetés, az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
j)
pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
4.4 A kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élõ gyerekek közoktatási lehetõségei
és esélyegyenlõsége
a)
a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetû, valamint sajátos nevelési igényû és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
b)
a közneveléshez kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
c)
hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között
és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek
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d)

az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
e)
pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása.
5. A nõk helyzete, esélyegyenlõsége
5.1 A nõk gazdasági szerepe és esélyegyenlõsége
a)
foglalkoztatás és munkanélküliség a nõk körében
b)
nõk részvétele foglalkoztatást segítõ és képzési programokban
c)
alacsony iskolai végzettségû nõk elhelyezkedési lehetõségei
d)
hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
5.2 A munkaerõ-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítõ szolgáltatások (pl. bölcsõdei, családi napközi,
óvodai férõhelyek, férõhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidõ, családbarát munkahelyi megoldások
stb.)
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.4 A nõket érõ erõszak, családon belüli erõszak
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehetõ szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
5.6 A nõk szerepe a helyi közéletben
5.7 A nõket helyi szinten fokozottan érintõ társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása.
6. Az idõsek helyzete, esélyegyenlõsége
6.1 Az idõskorú népesség fõbb jellemzõi (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
6.2 Idõsek munkaerõ-piaci helyzete
a)
idõsek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
b)
tevékeny idõskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idõsek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetõségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
c)
hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való
hozzáférés
a)
az idõsek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
b)
kulturális, közmûvelõdési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
c)
idõsek informatikai jártassága
6.4 Az idõseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása.
7. A fogyatékkal élõk helyzete, esélyegyenlõsége
7.1 A településen fogyatékossággal élõ személyek fõbb jellemzõi, sajátos problémái
a)
fogyatékkal élõk foglalkoztatásának lehetõségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
b)
hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
c)
önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
7.2 Fogyatékkal élõ személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való
hozzáférés lehetõségei, akadálymentesítés
a)
települési önkormányzati tulajdonban lévõ középületek akadálymentesítettsége
b)
közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetõségei, fizikai, információs és
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
c)
munkahelyek akadálymentesítettsége
d)
közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
e)
fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
f)
pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetõségek meghatározása.
8. Helyi partnerség, lakossági önszervezõdések, civil szervezetek és for-profit szereplõk társadalmi felelõsségvállalása
a)
a 3–7. pontban szereplõ területeket érintõ civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszervezõdések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
b)
önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
c)
önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
d)
a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlõségi tevékenysége
e)
civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlõségi tevékenysége
f)
for-profit szereplõk részvétele a helyi esélyegyenlõségi feladatok ellátásában.
9. A helyi esélyegyenlõségi program nyilvánossága
a)
a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlõségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének folyamatába
b)
az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
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A honvédelmi miniszter 7/2012. (VI. 5.) HM rendelete
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató
személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól
szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés
i) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 37/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 33. § (3) bekezdése szerinti kiküldöttnek az állomáshelyétõl és az (5) bekezdés szerinti beosztása szintjétõl
függõen külföldi napidíj-kiegészítést a 8. számú melléklet alapján kell megállapítani.”
(2) Az R. 37/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön
ellátott beosztás ideiglenes állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott
beosztás szintje nem egyértelmûen beazonosítható, akkor az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés
összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített
szintjét kell figyelembe venni.”

2. §

(1) Az R. 49. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Azon katonai megfigyelõnek, akinek a nemzetközi szervezet közvetlenül fizet pénzbeli ellátást, az állomáshelyétõl
és a (4) bekezdés szerinti beosztása szintjétõl függõen külföldi napidíj-kiegészítést a 8. számú melléklet alapján kell
megállapítani.”
(2) Az R. 49. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön
ellátott beosztás ideiglenes állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott
beosztás szintje nem egyértelmûen beazonosítható, akkor az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés
összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített
szintjét kell figyelembe venni.”

3. §

(1) Az R. 52. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kiküldöttet az ideiglenes külföldi szolgálatban töltött napokra az e § szerinti feltételekkel külföldi napidíj illeti
meg. A külföldi napidíjra való jogosultság szempontjából irányadó idõtartamot az ideiglenes külföldi kiküldetés
napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R2.)
rendelkezései szerint kell megállapítani azzal, hogy az országhatár átlépésének idõpontját légi és vízi út esetén az
indulás szerinti idõpontot egy órával megelõzõen, az érkezést pedig egy órával követõen kell megállapítani.”
(2) Az R. 52. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A külföldi napidíj egy teljes napi összege megegyezik a Korm. R2. szerinti mértékkel. Az adott napra járó külföldi
napidíj összegének meghatározásakor az (1) és (5) bekezdésekben foglaltakat is figyelembe kell venni.
(5) Amennyiben a kiküldött külföldön térítésmentes élelmezésben részesül, a külföldi napidíjat a Korm.
R2. rendelkezéseinek megfelelõen csökkenteni kell.”

4. §

Az R. 54. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a szállás (a szállodai szoba) ára kötelezõ reggeli árát is tartalmazza, a szállásköltség számlával igazolt
költségét teljes összegben meg kell téríteni a kiküldött részére.”
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Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6. §

(1) Az R.
a) 3. § q) pontjában a „három hónapnál” szövegrész helyébe a „kilencven napnál”,
b) 55. § (2) bekezdésében és 62. § (1) bekezdésében a „kiutazási engedélyben” szövegrész helyébe a „vezénylési
határozatban vagy parancsban, vagy – ha a vezénylésrõl döntési lap készül – döntési lapon”
szöveg lép.
(2) Az R. 42. §-át megelõzõ „Külföldi napidíj és kiküldetési költségek” alcím helyébe a „Kiküldetési költségek” alcím lép.

7. §

(1) Az R. 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

8. §

(1) Hatályát veszti az R.
a) 33. § (2) bekezdésének „külföldi napidíjra és egyéb” szövegrésze,
b) 37/A. § (2)–(4) bekezdése,
c) 49. § (2) és (3) bekezdése,
d) 52. § (2), (3) és (6) bekezdése,
e) 53. §-a,
f) 64. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R. 4. számú melléklete.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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–

–

–

–

GBP

összeg

közalkalmazottak

–

–

–

–

–

–

HUF

–

jogosult
(fõ/ý)

–

–

–

–

–

EUR

–

–

–

–

–

USD

–

–

–

–

–

–

GBP

összeg

–

–

–

–

–

–

HUF

honvéd tisztjelöltek/altiszt-jelöltek

–

jogosult
(fõ/ý)

–

–

–

–

–

EUR

–

–

–

–

–

USD

–

–

–

–

–

–

GBP

összeg

–

–

–

–

–

–

HUF

összesen

S HUF
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részvételi díj

ajándék

kormányváró

VIP váró

posta

internet

telefon

egyéb költségek

összesen

helyi közlekedés

taxi

busz

vonat

repülõ

menetrendszerû szállítási eszközök

összesen

egyéb díj (pl.: komp)

parkolás

autópálya díj

üzemanyag

szolgálati

gépjármû: saját

útiköltség

összesen

vendégéjszakák száma

napi keretösszeg

szállás

–

–

mérték (%)

–

–

nap

összesen

–

–

fõ

HUF

jogosult
(fõ/ý)

kormánytisztviselõk

•

napidíj (célország:…………………………………………………)

„

1. Az R. 7. számú mellékletébe foglalt táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

1. melléklet a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelethez
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jogosult
(fõ/ý)

EUR

USD

–

GBP

összeg

–

HUF

jogosult
(fõ/ý)

I/V. fölötti

I/IV–V.

I/I–III.

II/I–X.

3.

4.

5.

Beosztás szintje

2.

1.

A

A külföldi napidíj-kiegészítés mértéke

EUR

USD

–

GBP

összeg

kormánytisztviselõk

„8. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

2. melléklet a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelethez

mindösszesen

egyéb költségek

útiköltség

szállás

napidíj

összesen

egyéb:……………..

túlsúly díj

konferencia díj

regisztrációs díj

Kitöltés során a felesleges sorok,
oszlopok törölhetõk

állami vezetõk

–

HUF

Állománycsoportok

jogosult
(fõ/ý)
EUR

–

–

8,5 EUR

17,5 EUR

10,0 USD

19,0 USD

29,5 USD

41,5 USD

–

GBP

összeg
USD

UNIFIL
(Libanon)

–

HUF

UNFICYP
(Ciprus)

–

GBP

C

USD

jogosult
(fõ/ý)

közalkalmazottak

B

EUR

összeg

hiv./szerz./önkéntes tart. katonák

–

HUF

D

EUR

USD

39,0 USD

49,5 USD

60,0 USD

72,0 USD

–

GBP

összeg

MINURSO
(Nyugat-Szahara)

jogosult
(fõ/ý)

–

HUF

honvéd tisztjelöltek/altiszt-jelöltek

EUR

–

–

–

–

EUSEC RD
(Kongó)

E

jogosult
(fõ/ý)
USD

–

GBP

összeg

–

HUF

összesen

–

–

–

–

EUMM
(Grúzia)

F

S HUF

”

”
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A nemzetgazdasági miniszter 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya
a) a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. címe alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokra,
b) az elõzõ évekrõl áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõjének (a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá rendelt fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványára, tekintet nélkül annak eredeti
elõirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára és
c) az a) pont szerinti költségvetési fejezetben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésû
elõirányzatokra
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: elõirányzatok] terjed ki.
(2) Ha valamely elõirányzat felhasználásáról jogszabály rendelkezik, e rendeletet csak az abban nem szabályozott
kérdésekben kell alkalmazni.
(3) Az esetleges kölcsönökbõl származó követelések behajtásának, a behajthatatlannak minõsített követelések leírásának
részletes szabályait az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló
kormányrendeletben foglaltak alapján belsõ szabályzatként kiadott számviteli szabályzat tartalmazza.
(4) Ha az elõirányzatok felhasználása polgári jogi szerzõdés alapján történik, a szerzõdés megkötésére és az azt megelõzõ
eljárásokra a miniszter által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezéseit is alkalmazni kell.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában
a) kötelezettségvállaló: a miniszter, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) bekezdése és
az Ávr. 30. §-a szerinti belsõ szabályzatokban megállapított személy,
b) lebonyolító szerv: a miniszter által vezetett minisztérium részére a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban:
Kincstár) – a lebonyolítási céllal rendelkezésre bocsátott elõirányzathoz – vezetett lebonyolítási számla felett
rendelkezõ szerv, amely a teljes vagy részösszegben rendelkezésre bocsátott elõirányzat tekintetében
a költségvetési támogatás továbbadására jogosult, és ellátja az elõirányzat felhasználásával összefüggõ
feladatokat,
c) szakmai kezelõ: az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott, a miniszter által vezetett
minisztérium szervezeti egységének vezetõje.

II. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
3. Közös szabályok
3. §

Az elõirányzatok cél szerinti, idõbeni és szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásáért, a feladatok
végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelõ, a kötelezettségvállaló, a kezelõ szerv
vagy a lebonyolító szerv a felelõs.

10870

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 67. szám

4. §

A támogató visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatást az e rendelet hatálya alá tartozó
elõirányzatai terhére nem nyújt.

5. §

Az elõirányzatok tartalmazzák a kezelésükkel és mûködtetésükkel járó költséget.

6. §

(1) Ha a 26. §, a 34. §, a 36. § és a 40. § szerinti támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. cikk
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minõsül, arra csekély összegû támogatás nyújtható a Szerzõdés 87. és
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) rendelkezéseivel összhangban.
(2) A bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.
(3) Csekély összegû támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha
az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban
meghatározott támogatási intenzitást.

4. A kezelõ szervre és a lebonyolító szervre vonatkozó szabályok
7. §

(1) A kezelõ szerv az általa kezelt, a lebonyolító szerv a lebonyolításra átadott elõirányzatok tekintetében felel
a) a kezelõ szerv az elkülönített számla, a lebonyolító szerv az elkülönített lebonyolítói számla kezelésének
biztosításáért, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultságok (kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés
igazolása, utalványozás) gyakorlásáért, a pénzügyi lebonyolításért (ellenjegyzés, érvényesítés), a pénzügyi,
számviteli elszámolásért és a miniszterrel a feladat ellátására kötött szerzõdésben foglaltak teljesítéséért,
b) dokumentumokkal alátámasztott döntési javaslat összeállításáért,
c) a kifogás tárgyában hozott döntésben foglaltakból adódó, a kezelõ szerv vagy a lebonyolító szerv feladatkörébe
tartozó pénzügyi, adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséért,
d) a kezelõ szerv az Ávr. 13. § (3) bekezdésében meghatározott szabályzatának e rendelet hatálybalépését követõ
30 napon belüli elkészítéséért.
(2) A kezelõ szerv és a lebonyolító szerv a szakmai kezelõt 5 munkanapon belül tájékoztatja
a) a költségvetési támogatás igénylõje és kedvezményezettje által a pályázatok és az egyedi támogatási kérelmek
benyújtásával kapcsolatos eljárással,
b) a támogatási igények befogadásával,
c) a támogatási döntés meghozatalával,
d) a támogatói okiratok kiadásával és a támogatási szerzõdések megkötésével,
e) a költségvetési támogatás folyósításával és visszakövetelésével
összefüggésben tett intézkedésekrõl és döntésekrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ kifogások kivizsgálásával
kapcsolatban.

5. A költségvetési támogatások pályázati úton történõ elosztási módja
8. §

A pályázati úton felhasználásra kerülõ elõirányzatokhoz kapcsolódó pályázati feltételek és pályázati eljárásrend
betartásáról a kötelezettségvállaló gondoskodik.

9. §

Pályázat alapján igényelhetõ költségvetési támogatás kizárólag pályázati eljárás keretében folyósítható.

10. §

A pályázati kiírás csak abban az esetben tehetõ közzé, ha azt a Kincstár részére a kötelezettségvállaló bejelentette.

11. §

A pályázat elbírálása a pályázati kiírásban közzétett szempontrendszer alapján történik.

12. §

(1) A pályázatokról készített döntési listát a szakmai kezelõ – ha kezelõ szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv megbízásra
került, annak javaslatára – terjeszti fel a miniszternek.
(2) A miniszter a szakmai kezelõ javaslatáról annak felterjesztésétõl számított 10 munkanapon belül dönt.

13. §

A miniszter által meghozott támogatói döntést a szakmai kezelõ, ha kezelõ szerv kijelölésre vagy lebonyolító szerv
megbízásra került, a kezelõ szerv vagy a lebonyolító szerv közli a pályázóval.
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6. Az elõirányzatok rendelkezésre bocsátásának módja
14. §

Költségvetési támogatás pénzügyi teljesítésére kizárólag a pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott pénzforgalmi számlára
történõ átutalással, valamint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett
esetében elõirányzat-átcsoportosítással vagy átutalással kerülhet sor.

15. §

Ha e rendelet vagy a támogatási szerzõdés költségvetési támogatás visszafizetésének céljától eltérõ biztosíték
kikötésérõl nem rendelkezik, – támogatási elõleg nyújtása, elõfinanszírozás, valamint több részletben történõ
utófinanszírozás esetén – a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a támogató
hozzájárulásával visszavonható – az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – felhatalmazó nyilatkozatát elõzetesen csatolni kell.

7. A támogatási szerzõdés módosítása
16. §

A támogatási szerzõdés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó
költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja és véghatárideje tekintetében –
az eredeti támogatási szerzõdésben a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridõk lejártának
idõpontja elõtt írásban kezdeményezheti. A kezdeményezést indokolással kell ellátni.

8. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség, a költségvetési támogatás visszafizetése
17. §

(1) A kedvezményezett az elkészített írásbeli beszámolót a támogatónak köteles a támogatási szerzõdésben vagy
támogatói okiratban megállapított határidõn belül megküldeni. A beszámoló szakmai és pénzügyi részbõl áll.
(2) A beszámoló szakmai része tartalmazza a támogatott program (projekt) megvalósításának helyét és idõpontját
a pályázati kiírásban, a támogatási szerzõdésben vagy a támogatói okiratban a szakmai beszámoló elkészítésére
meghatározott feltételek szerint.
(3) A beszámoló pénzügyi része – ha a pályázati kiírás, támogatási szerzõdés vagy támogatói okirat másként nem
rendelkezik – a következõket tartalmazza:
a) az elszámolni kívánt számlák tekintetében a számlaszámot, a számla kiállítójának nevét, címét, adószámát,
a számla kiállításának idejét és teljesítési idõpontját, a szolgáltatás megnevezését, a nettó és bruttó számlaértéket
és a költségvetési támogatás terhére elszámolt összeget tartalmazó számlaösszesítõt;
b) a személyi juttatásokra, a munkaadókat terhelõ járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan
cégszerûen aláírt olyan összesítõt, amely tartalmazza
ba) a feladat ellátásban részt vevõ személyek nevét,
bb) az illetmény bruttó összegét, a levont személyi jövedelemadó-elõleg mértékét, a munkaadót terhelõ
járulék és a szociális hozzájárulási adó mértékét havonkénti kimutatásban az éves jövedelemre
vonatkozóan oly módon, hogy egy esetleges tételes ellenõrzés során a kifizetések egyértelmûen
azonosíthatóak legyenek,
c) az elszámolás alá esõ valamennyi, a számviteli elõírásoknak megfelelõ számla, számviteli bizonylat
kedvezményezett által hitelesített másolatát, amelyek rávezetve tartalmazzák a támogatási szerzõdés
iktatószámát és a támogatási szerzõdés alapján fizetett összeget, a kontírozást, a könyvelõ aláírását és a könyvelés
dátumát;
d) a számla, számviteli bizonylat c) pont szerinti másolatához csatolni kell:
da) – szolgáltatás esetében – a megrendelõt, a szerzõdést vagy a teljesítésigazolást;
db) – hirdetés, mûsorfüzet esetében – az elkészített hirdetést, mûsorfüzetet;
dc) – rendezvény esetében – a részletes programot a résztvevõk listájával;
dd) – étkezési, élelmezési, szállodai és éttermi számlák esetében – a felhasználó személyének és a felhasználás
eseményének feltüntetésére szolgáló jelenléti ívet és a teljesítésigazolást;
e) a kedvezményezett által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumok, így különösen a banki átutalás
vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat vagy a számviteli
elõírásoknak megfelelõ egyéb dokumentum kedvezményezett által hitelesített másolatait;
f) azokat a további dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy
a támogatási szerzõdésben meghatároz.
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(4) A fel nem használt összeget – elõfinanszírozás és költségvetési támogatási elõleg esetén – a kedvezményezett a végsõ
elszámolás benyújtását és elfogadását követõen a támogatási szerzõdés számára történõ hivatkozással, a támogatási
szerzõdésben foglaltak szerint – utalja vissza.
18. §

A támogatott program, projekt lezárása a teljes költségvetési támogatási összeg elszámolásáról készített pénzügyi
elszámolás alapján a kedvezményezett nyilatkozatával és annak a támogató általi elfogadásával történik.

19. §

A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás értékelését a támogató az adatok beérkezésétõl számított 60 napon
belül elvégzi és ennek eredményérõl a kedvezményezettet értesíti.

20. §

Az elszámolás során szükség esetén hiánypótlás rendelhetõ el, az elszámolásra megállapított határidõbe
a hiánypótlásra elõírt határidõ nem számít bele.

9. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenõrzése
21. §

A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatás felhasználását és hasznosulását – a beszámoló
követelményeire is figyelemmel – megfelelõ módon dokumentálni és azt az ellenõrzéskor bemutatni.

22. §

(1) A költségvetési támogatás helyszíni ellenõrzése során vizsgálni kell a költségvetési támogatás hasznosulását,
az eredeti számlák záradékolását, a költségvetési támogatásból megvalósított beszerzések, felújítások megtörténtét,
a beszerzett tárgyi eszközök leltárba vételét és meglétét.
(2) A helyszíni ellenõrzés megállapításairól és az abból levont következtetésekrõl jegyzõkönyv készül.

III. FEJEZET
EREDETI ELÕIRÁNYZATTAL RENDELKEZÕ ELÕIRÁNYZATOK
10. Kárrendezési célelõirányzat 25–02–05.
23. §

(1) Ezen elõirányzat fedezetet nyújt:
a) a kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítás 1991. július 1. elõtti rendszerébõl származó állami kötelezettségekre,
b) a gépjármû szavatossági károk alapján az 1971. január 1. napja elõtti rendszer alapján kifizetett kártérítésekre,
c) az állami vezetõi mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megilletõ kártérítésekrõl
szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján azoknak a személyeknek a kártérítési igényének megtérítésére
szolgál, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tûzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy
személyhez fûzõdõ joga sérelmet szenvedett,
d) Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati kötelességük teljesítése
közben okozott károk megtérítésére.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti károsultak lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján történik.
(4) Az elõirányzat kezelõ szerve a Kincstár.
(5) Az elõirányzat esetében a teljesülés elõirányzat módosítás nélkül túllépheti az elõirányzatot.

11. Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja 25–02–12.
24. §

(1) Az elõirányzat a 2003. szeptember 1-jétõl bevezetett általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás költségeinek
biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján, a biztosító társasággal megkötött szerzõdés
szerint történik.

12. ÁBPE Módszertani és Képzési Központ mûködtetése 25–02–33.
25. §

(1) Az elõirányzat az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Módszertani és Képzési Központ mûködtetési költségei
biztosítására szolgál.
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(2) Az elõirányzat kedvezményezettje a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel utófinanszírozás útján történik.

13. Nemzetközi befektetéseket támogató célelõirányzat 25–02–51.
26. §

(1) Az elõirányzat a nemzetközi és a hazai potenciális befektetõk felkutatásához, munkahelyteremtõ beruházások
Magyarországon történõ megvalósulásához, hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatásához,
a magyar beszállítói háttér fejlesztéséhez, a magyar export növekedéséhez, hazai vállalkozások számára új üzleti
lehetõségek felkutatásához, valamint a külgazdasági szakdiplomaták kiadásaihoz szükséges forrást biztosítja.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei államháztartáson kívüli szervezetek lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ- és utófinanszírozással, vagy pályázat útján, utófinanszírozással
történik.
(4) Elõfinanszírozás esetében biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.
(5) Az elõirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv is
megbízható.

14. Európai Innovációs és Technológiai Intézet mûködésének támogatása 25–06–04.
27. §

(1) Az elõirányzat célja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti
Székhely-megállapodásról szóló törvény végrehajtása kapcsán az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
(a továbbiakban: EITI) elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalás alapján az EITI épületei bérleti díjának,
valamint az alkalmazottak munkabérének finanszírozása.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei az EITI és az ingatlant bérbeadó gazdasági társaság.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján történik.

15. Megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testületek
támogatása 25–14–01–01.
28. §

(1) Az elõirányzat a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény (a továbbiakban: Fgytv.) által létrehozott békéltetõ testületek
tagjainak, a békéltetõ testületi tagok díjazásáról szóló kormányrendeletben megállapított mértékû díjazásának és
a testületek mûködési költségeinek fedezetéül szolgál.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK).
(3) Az elõirányzat felhasználása a Fgytv. rendelkezéseinek megfelelõen, egyedi döntéssel, elõfinanszírozás útján történik.
Elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõfinanszírozás esetében biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó, kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

16. Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 25–14–01–02.
29. §

(1) Az elõirányzat a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek költségvetési támogatásának forrását biztosítja.
A költségvetési támogatás a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek kereset indításának költségeinek
fedezésére, valamint oktatási és tájékoztatási célokat szolgál.
(2) Az elõirányzatból a fogyasztóvédelmi egyesületek pályázati úton vissza nem térítendõ költségvetési támogatásban
részesülhetnek. A pályázatban azok az egyesületek, illetve azon szövetségeik vehetnek részt, amelyek alapszabályban
meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, a bíróság 2009. december 31-éig jogerõsen nyilvántartásba
vette és alapszabályaiknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy
tagjainak száma legalább ötven fõ.
(3) A tárcaközi bírálati bizottság döntési javaslatát a pályázatok hiánytalan beérkezésétõl számított 60 napon belül teszi
meg.
(4) A tárcaközi bírálati bizottság tagjai a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter képviselõje mellett az egészségügyért
felelõs miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter, a környezetvédelemért felelõs miniszter,
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az oktatásért felelõs miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter és a pénz- tõke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelõs miniszter egy-egy – az adott feladatkörre tekintettel jelölt – képviselõje.
(5) Az elõirányzat felhasználása pályázat útján elõfinanszírozással történik.
(6) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.
(7) Az elõirányzat kezelõ szerve a Wekerle Sándor Alapkezelõ.

17. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 25–14–05.
30. §

(1) Az elõirányzat vissza nem térítendõ költségvetési támogatást biztosít a Magyar Szabványügyi Testület, valamint
a Nemzeti Akkreditáló Testület részére az alap- és nemzetközi feladataik ellátására.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei a Magyar Szabványügyi Testület, valamint a Nemzeti Akkreditáló Testület.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés útján, elõ- és utófinanszírozással történik, elõleg folyósítása lehetséges.
(4) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

18. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 25–30–01.
31. §

(1) Az elõirányzat a miniszter felelõsségi körébe tartozó ágazatoknak a védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási
feladatokkal kapcsolatos teendõi finanszírozására szolgál a minõsített idõszakokban az ágazatok
mûködõképességének, a lakosság ellátásának, az állam irányíthatóságának biztosítása, a Magyar Honvédség,
a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erõk szükségleteinek kielégítése céljából.
(2) A minõsített idõszaki igények kielégítéséhez szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari kapacitások
biztosításához és fenntartásához – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló törvény és a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai
végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben szabályozott feltételek szerint – nyújtható vissza nem
térítendõ költségvetési támogatás.
(3) Az elõirányzat kedvezményezettjei gazdasági társaságok, valamint nonprofit szervezetek lehetnek.
(4) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés útján, utófinanszírozás útján történik.

19. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok 25–30–02.
32. §

(1) Az elõirányzat a miniszternek az 1. mellékletben meghatározott nemzetközi szervezetekben betöltött tagságához
kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségeinek finanszírozásául szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntés alapján utófinanszírozás útján történik.
(3) Ha évközben új nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettség keletkezik, úgy annak kifizetését ennek
az elõirányzatnak a terhére kell teljesíteni.

20. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 25–30–03.
33. §

(1) Az elõirányzat az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavédelmi rendszere korszerûsítésének, az érintett szervezetek
felkészítésének, a minisztérium fõügyeletének, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer mûködtetésének
finanszírozására, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer normál és magasabb szintû mûködési
állapotára meghatározott feladatok ellátását biztosító anyagi-pénzügyi költségeinek a biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei államháztartáson kívüli szervezetek és nonprofit szervezetek lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel történik, amelyen belül utófinanszírozás lehetséges.

21. Nemzetgazdasági programok 25–30–09.
34. §

(1) Az elõirányzat a következõk ellátására szolgál:
a) külgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátása,
b) Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztése,
c) Duna Stratégiához kapcsolódó projektek megvalósítása,
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d)
e)

(2)
(3)
(4)
(5)

védelmi és biztonsági ipar versenyképessége,
gazdaságstratégiai programok megalapozásához, konzultációjához, kommunikációjához és végrehajtásához
kapcsolódó kiadások finanszírozása,
f) turizmusfejlesztési stratégiai feladatok megvalósítása,
g) területfejlesztési stratégiai tervezési feladatok ellátása,
h) A K+F és Innováció programok és feladatok támogatása,
i) KKV-fejlesztési stratégiai feladatok megvalósítása.
A költségvetési támogatás kedvezményezettjei gazdasági társaságok, határon túli szervezetek és nonprofit
szervezetek lehetnek.
Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ- és utófinanszírozással vagy pályázat útján elõ- és
utófinanszírozással történik. Elõleg folyósítása lehetséges.
Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.
Az elõirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szerv is
megbízható.

22. Szervezetátalakítási alap 25–30–10.
35. §

A Kvtv. 78. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport felhasználásának szabályait
kormányrendelet állapítja meg.

23. ClusterCOOP program támogatása 25–30–11.
36. §

(1) Az elõirányzat az EU Közép Európai Program (CEP) keretében 2010. decemberében nyertesnek ítélt ClusterCOOP
pályázat hét ország tíz partner szervezetének közös projektjének fedezetéül szolgál. A Kis és Középvállalkozások
(a továbbiakban: KKV) clustereken keresztüli nemzetközi együttmûködésének fejlesztését szolgálja.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei gazdasági társaságok lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján, megkötött szerzõdés alapján történik.

24. MKIK támogatása 25–35–00.
37. §

(1) Az elõirányzat a MKIK egyes közfeladatai költségvetési támogatására szolgál.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettje a MKIK.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ- és utófinanszírozás útján, elõleg folyósításának lehetõségével
történik.
(4) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

25. Ipartestületek Országos Szövetsége 25–36–00.
38. §

(1) Az elõirányzat az Ipartestületek Országos Szövetsége feladatainak költségvetési támogatására szolgál. A kis- és
középvállalkozói szektor fejlõdését elõsegítõ szövetség támogatásával a kis- és középvállalkozások hatékonyságának
fokozása is a cél.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ- illetve utófinanszírozás útján történik.
(3) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

26. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 25–43–00.
39. §

(1) Az elõirányzat az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság költségvetési
támogatásának, mûködési költségeinek biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, támogatási szerzõdés alapján, elõfinanszírozás útján történik.
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(3) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.

27. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 25–44–00.
40. §

(1) Az elõirányzatról valósul meg a helyi önkormányzatok, továbbá Budapest területén a fõvárosi önkormányzat és azon
egyes kerületi önkormányzatok, amelyek önállóan szedik be az adót (a továbbiakban: önkormányzatok) turisztikai
tevékenységének költségvetési támogatása.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei a fenti önkormányzatok.
(3) Az elõirányzatról nyújtott költségvetési támogatásokról az elõirányzat szakmai kezelõjének javaslata alapján
a miniszter dönt.
(4) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, elõ- vagy utófinanszírozás útján történik.
(5) Elõfinanszírozás esetén biztosítékul szolgál a kedvezményezett azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó,
kizárólag a támogató hozzájárulásával visszavonható nyilatkozata.
(6) Az elõirányzaton rendelkezésre álló költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására az elõirányzat
terhére lebonyolító szerv is megbízható.

28. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 25–46–00.
41. §

(1) Az elõirányzat a polgári peres és peren kívüli eljárásokkal, jogi tevékenységgel összefüggõ költségek finanszírozására
szolgál.
(2) Az elõirányzat kedvezményezettjei jogi személyek, magánszemélyek, gazdasági társaságok és nemzetközi
szervezetek lehetnek.
(3) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján, megbízási szerzõdés alapján, hatósági vagy
bírósági határozat szerint történik.

29. Kötött segélyhitelezés 25–47–00.
42. §

(1) Az elõirányzat a kötött segélyhitelezési program mûködtetésének biztosítására szolgál.
(2) Az elõirányzat tartalmazza a segélyhitelezéssel összefüggõ szakértõi tárgyalások dologi költségeinek, valamint
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeirõl és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló
kormányrendelet alapján a miniszter által teljesítendõ egyéb feladatok finanszírozásának összegét is.
(3) Az elõirányzat kedvezményezettje a Magyar Export – Import Bank Zrt.
(4) Az elõirányzat egyedi döntéssel, utófinanszírozás útján kerül felhasználásra.

30. Fejezeti általános tartalék 25–50–00.
43. §

(1) Az elõirányzat a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél és fejezeti kezelésû elõirányzatoknál évközben felmerülõ,
az évközben elõre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami
feladatok ellátásának finanszírozására szolgál.
(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat átcsoportosítással az évközi feladatok alakulása függvényében történik.

31. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 25–51–00.
44. §

(1) Az elõirányzat a Kormány határozatában meghatározott célra és ütemezés szerint használható fel.
(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat átcsoportosítással a Kormány határozatában foglaltak szerint történik.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
45. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 33/2011. (VIII. 31.) NGM rendelet.
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A 26. §, a 34. §, a 36. § és a 40. § a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelethez
A nemzetközi szervezetek, amelyekben a nemzetgazdasági miniszter tagsággal rendelkezik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A Géntechnológia és Biotechnológia Nemzetközi Központja – International Centre for Genetic Engineering ans
Biotechnológy (ICGEB),
Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO),
Az ENSZ szakosodott szervezete a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – International Labour
Organization (ILO),
Ellenõrzõ és Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – International Confederation Of Inspection And
Certification Organisations (CEOC),
EPSON programmal kapcsolatos feladatok ellátása,
Európai Nukleáris Kutatási Szervezet – the European Organization for Nuclear Research (CERN),
Európai piacorientált K+F együttmûködés – European market oriented R&D cooperation (EUREKA),
Európai szervezet a Nukleáris Kutatásért LHC, ALICE és fenntartási és mûködtetési költségek (CERN LHC) (ALICE)
(CMS)
Fúzió az energiáért – Fusion for energy (F4E/ITER),
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet – Organisation for Economic Cooperation and
Development (a továbbiakban: OECD) Nemzetközi tudományos együttmûködés – Global Science
Forum (OECD GSF),
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet Acél Bizottsága – OECD Steel Committee (OECD SD),
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet Helyi Gazdaság és Foglalkoztatás-fejlesztési Program
– OECD Local Economic and Employment Development (OECD-LEED),
Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fóruma – International Forum for Travel and Tourism
Advocates (IFTTA),
International Organization of Assay Offices.
Kármán Intézet (NATO VKI von Kármán Intézet)
Kézi lõfegyverek vizsgálatára létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság – Commission Internationale
Permanente (CIP),
Nemzetközi Mérésügyi Szervezet – International Organization of Legal Metrology (OIML),
Nemzetközi Meteorológiai Intézetek Európai Szövetsége – European Association of National Metrology
Institutes (EURAMET),
Nemzetközi Súly és Mértékügyi Hivatal – Bureau International des Poids et Measures (BIPM),
Nemzetközi Vásári Iroda – Bureau International des Expositions (BIE),
Nyugat-Európai Törvényes Meteorológiai Együttmûködés – Western European Legal Metrology
Cooperation (WELMEC),
OECD Global Forum,
OECD Turisztikai Bizottsága – OECD Tourism Committee (OECD TC),
Turisztikai Világszervezet – World Tourism Organization (UNWTO),
Vegyifegyver Tilalmi Szervezet – Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),
Wassenaari Megállapodás – Wassenaar Arrangement (WA).
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A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5033/2012/6. számú határozata
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a dr. Horváth Zsuzsanna jogtanácsos által képviselt Budapest Fõváros
Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci utca 62–64.) indítványa alapján
Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) ellen a Budapest Fõváros
XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselõ-testületének
a változtatási tilalom elrendelésérõl szóló, a 25/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2011. (I. 27.)
önkormányzati rendelete törvényellenességének vizsgálatára irányuló nemperes eljárásban
meghozta az alábbi
határozatot:
A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat
Képviselõ-testületének a változtatási tilalom elrendelésérõl szóló – a 25/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelettel
módosított – 4/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a törvénysértõ ezért azt megsemmisíti.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített
rendelkezés a határozat Magyar Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
A Kúria önkormányzati tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ nyolc
napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.
A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás
I.

1. Budapest Fõváros Kormányhivatala a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
98. § (2) bekezdés a) pontja és 99. § (1) bekezdés alapján törvényességi észrevételt tett Budapest Fõváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzat Képviselõ-testületének a változtatási tilalom elrendelésérõl szóló, a 25/2011. (V. 2.)
önkormányzati rendelettel módosított (a továbbiakban: Mód. Ör.) 4/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelet (Ör.) 2. §-a
ellen a jelölt jogsértés megszüntetésére. A képviselõ-testület a törvényességi észrevételt megtárgyalta,
de a törvénysértést nem szüntette meg. A kormányhivatal 2011. december 6-án indítvánnyal fordult az
Alkotmánybírósághoz és kérte az Ör. 2. §-a felülvizsgálatát és megsemmisítését az alábbi indokok alapján: Az Ör.
változtatási tilalmat rendelt el Budapest XIV. kerület teljes területére a rendeletben meghatározott kivételekkel.
A Mód. Ör. az Ör. 2. §-át akként módosította, hogy kimondta: a változtatási tilalom nem áll fenn az abban felsorolt
helyrajzi számmal ellátott területeken. Budapest Fõváros Kormányhivatala (a továbbiakban: indítványozó) véleménye
szerint a változtatási tilalom elrendelésének ez a módja szemben áll az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 12. § (1) bekezdésével és 21. § (1)–(2) bekezdésével, továbbá
a Mód. Ör. által bevezetett az a megoldás, hogy egyes helyrajzi számú ingatlanokat kiemel a változtatási tilalom
hatálya alól, azonban a telektömb többi ingatlanára nézve a változtatási tilalmat változatlanul fenntartja ellentétes
– a 125/2008. (X. 17.) AB határozat által a jogalkotásra is irányadó – rendeltetésszerû joggyakorlás követelményével.
Mindezek alapján kérte az indítványozó az Alkotmánybíróságtól az Ör. – Mód. Ör. által megállapított – 2. §-ának
felülvizsgálatát és megsemmisítését.
2. 2012. január 1-én hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye. Az Alaptörvény 25. Cikk. (2) bekezdés c) pontja szerint
a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. A bíróságok
szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 24. § (1) bekezdés f) pontja
értelmében a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl.
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 72. § (1) bekezdése szerint az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés
c) pontja alapján a bírósághoz kell áttenni az e törvény hatálybalépését megelõzõen a fõvárosi és megyei
kormányhivatal, illetve jogelõdje által elõterjesztett olyan indítványt, amely jogszabály alkotmányellenességének
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utólagos vizsgálatára irányuló eljárásban önkormányzati rendelet vizsgálatára irányult, és az indítvány tartalmában
önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését állítja.
Ez Alapján az Alkotmánybíróság az indítványt áttette a Kúriára.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján 30 napos határidõ tûzésével megküldte az indítványt Budapest
Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának az indítvánnyal kapcsolatos állásfoglalása beszerzése céljából.
Az önkormányzat az állásfoglalás nyújtásának lehetõségével – s ezáltal álláspontjának a Kúria Önkormányzati
Tanácsával való ismertetésével – a felhívás ellenére nem élt.
II.

Az indítvány megalapozott.
1. Az Ör. megalkotásakor a Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
változtatási tilalmat rendelt el – a közterületek és a rendelet 1. §-ában meghatározott utcák által lehatárolt területek
kivételével – Budapest XIV. kerület teljes területére. Az önkormányzat az Ör. megalkotásakor az Étv. 21. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazásra és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladat-ellátásra hivatkozott. Az Ör. megalkotását követõ pár hónap múlva
fogadta el az önkormányzat a Mód. Ör.-t. A Mód. Ör. kiegészítette az Ör. 2. §-át egy „listával”, amely tömbszám, határoló
utcák és helyrajzi szám feltüntetésével tételesen sorolja fel, hogy az Ör. által elrendelt változtatási tilalom mely további
területeken (ingatlanokon) nem áll fenn. Az önkormányzat a Mód. Ör. megalkotása kapcsán az Étv. 20. §
(2) bekezdésére és az Ötv. 8. § (1) bekezdésére hivatkozott.
Az Ör. jelenleg hatályos szövege így amellett, hogy Budapest XIV. kerület teljes területére továbbra is elrendeli
a változtatási tilalmat két irányú kivételt határoz meg. Egyrészt az Ör. 1. § értelmében a közterületekre és az ott
meghatározott utcák által határolt területekre nem terjed ki a változtatási tilalom [ezt a felsorolást az indítvány
benyújtását követõen bõvítette az önkormányzat az 56/2011. (XI. 23.) rendelet 8. § (3) bekezdésével, és a 9/2012. (III. 2.)
rendelet 1. §-ával]. Másrészt az Ör. 2. §-a az említett helyrajzi számokkal is jelölt „listát” érintõen rendelkezik úgy, hogy
az Ör. által elrendelt változtatási tilalom nem áll fenn ezeken a területeken (sem). Az indítvány csak a módosított
Ör. 2. §-ának vizsgálatára és megsemmisítésére irányul, így a Kúria Önkormányzati Tanácsa a vizsgálatot e tekintetben
folytatta le.
2. Az Étv. 20. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az érintett területre változtatási tilalom rendelhetõ el a helyi építési
szabályzat, a szabályozási terv készítésének idõszakára annak hatálybalépéséig. Az Étv. 12. § (1) bekezdés szerint
a szabályozási terv a település közigazgatási területére vagy külön-külön annak egyes – legalább telektömb nagyságú
– területrészeire készülhet. Az Étv. 13. § (5) bekezdése értelmében a helyi építési szabályzatot is legalább
telektömbökre kiterjedõen kell készíteni. Az Étv. 2. § 26. pontja szerint telektömb: a telkek olyan csoportja, amelyet
minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol. Az Étv. 21. § (1) bekezdése
értelmében a helyi építési szabályzat, illetõleg a szabályozási terv készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte
esetén a helyi építési szabályzat, illetõleg a szabályozási terv készítésének idõszakára azok hatálybalépéséig, de
legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elõ.
A 21. § (2) bekezdés pedig kimondja, hogy a változtatási tilalom – ha az azt elrendelõ önkormányzati rendelet rövidebb
idõrõl nem rendelkezik – három év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszûnik.
Az Étv. 22. §-a a változtatási tilalom alá esõ területekkel kapcsolatos tulajdoni korlátozásokról rendelkezik, így a
változtatási tilalom alá esõ területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévõ építményt átalakítani, bõvíteni,
továbbá elbontani, illetõleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelõ változtatást végrehajtani
nem szabad.
3. Az Ör. a kerület egész közigazgatási területére rendelte el a változtatási tilalmat azzal, hogy kivételeket határozott meg.
Az Ör. így nem azokat a területeket (telektömböket) jelölte meg amelyekre nézve a változtatási tilalom fennáll, hanem
fordítva, azokat amelyekre nézve a változtatási tilalom – s az ezzel együtt járó tulajdoni korlátozás – nem érvényesül.
Az indítványozó ezt a szabályozás-technikát nem támadta. Az Ör. a kivételek között – az indítványozó által jelölt
módon – nemcsak telektömböket, hanem egyes telektömbökön belül bizonyos helyrajzi számú ingatlanokat is kivett
a változtatási tilalom alól azzal, hogy a telektömb többi ingatlanára nézve a változtatási tilalmat fenntartotta.
Az Ör. vizsgált 2. §-a ezáltal kilépett a „legalább telektömb nagyságú” Étv. 12. § (1) bekezdésben meghatározott
törvényi keretekbõl.
Az Alkotmánybíróság a 125/2008. (X. 17.) AB határozatában – Vác Város Önkormányzatának a változtatási tilalomról
szóló rendelete vizsgálata kapcsán – megállapította, hogy az „Étv. elõírásai szerint a helyi építési szabályzat, illetve
a szabályozási terv – amelyek elkészítésére, illetve felülvizsgálatára adott írásbeli megállapodás a változtatási tilalom
rendelettel történõ meghatározásának formai feltétele – a település közigazgatási területére, vagy külön-külön annak
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egyes – legalább telektömb nagyságú – területrészleteire készülhet. Az Étv. fogalmi rendszerében a telektömb:
a telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol”
(ABH 2008, 1474, 1480.) Erre az érvelésre tekintettel a 139/2008. (XI. 20.) AB határozat Dunakeszi Város
Önkormányzatának a változtatási tilalom elrendelésérõl szóló rendelete vizsgálata kapcsán kifejtette, hogy a rendelet
„nem felel meg ezeknek a törvényi elõírásoknak, mivel nem a telektömbre, hanem ezen belül csupán egyetlen
ingatlanra rendelte el a változtatási tilalmat, így az ellentétes az Étv. 21. § (1) bekezdésének
rendelkezéseivel.”(ABH 1998, 1482, 1485.)
4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elõtt lévõ Ör. 2. §-a hasonló szabályozást tartalmaz amennyiben – ahogy az
indítványozó állítja – a telektömbön belül bizonyos helyrajzi számú ingatlanokat kiemel a változtatási tilalom hatálya
alól. A változtatási tilalom célja az építési szabályozások meghatározó átalakítása elõtt egy adott terület megóvása
attól, hogy azon visszafordíthatatlan beavatkozások történjenek. Ezért fogalmaz úgy az Étv. 20. § (1) bekezdés
a) pontja, hogy a változtatási tilalom a helyi építési szabályzat, a szabályozási terv készítésének idõszakára annak
hatálybalépéséig rendelhetõ el az érintett területre. Az Étv. 12. § (1) bekezdése a szabályozási tervhez, az Étv. 13. §
(5) bekezdése a helyi építési szabályzathoz fûzi a legalább telektömb nagyságú területrész feltételt. E jogszabályi
rendelkezések összevetése alapján – összhangban az Alkotmánybíróság fenti határozataival – a Kúria Önkormányzati
Tanácsa megállapította, hogy a változtatási tilalom önkormányzati rendelettel történõ meghatározásának feltétele,
hogy – a település közigazgatási területére, vagy külön-külön annak egyes – legalább telektömb nagyságú
területrészleteire készülhet. E követelményt sérti az az önkormányzati szabályozás, amely úgy rendeli el az adott
település egész közigazgatási területére a változtatási tilalmat, hogy az alól kivételeket – a telektömb nagyság
követelményét sértve – helyrajzi számok által megjelölt ingatlanonként határoz meg (ahogy az Ör. jelen ügyben
vizsgált 2. §-a teszi).
5. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a Ör. – Mód. Ör.-el megállapított – 2. §-a
ellentétben áll az Étv. 2. § 26. pontjával, 12. § (1) bekezdésével, 13. § (5) bekezdésével és 21. § (1) bekezdésével, ezért
e rendelkezést a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) pontja szerint elrendelte határozatának a Magyar
Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített rendelkezés a Bszi. 56. § (2) bekezdés alapján a határozat Magyar
Közlönyben való közzétételét követõ napon veszti hatályát.
A Kúria egyben a Bszi. 55. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendelte, hogy a határozat közzétételére – a Magyar
Közlönyben való közzétételt követõ nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon
kerüljön sor.
A jelen határozat elleni jogorvoslat lehetõségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.
Budapest, 2012. május 7.
Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

Dr. Marosi Ildikó s. k.,

elõadó bíró

bíró
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Határozatok Tára

A Kormány 1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozata
a Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttmûködés kereteinek meghatározásáról
A Kormány
1. elismeri a Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának az elmúlt 100 év során szerzett
érdemeit a magyar ifjúság nevelése, valamint a magyar nemzeti nyelv és kultúra megõrzése területén,
2. egyetért azzal, hogy a miniszterelnök a Kormány nevében a Magyar Cserkészszövetséggel az 1. melléklet szerinti
együttmûködési megállapodást aláírja,
Felelõs:
miniszterelnök
Határidõ:
2012. június 15.
3. egyetért azzal, hogy a miniszterek a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló törvénynek
megfelelõ stratégiai partnerségi megállapodást kössenek a Magyar Cserkészszövetséggel, és folyamatos
egyeztetéseket folytassanak a Magyar Cserkészszövetséggel az együttmûködés újabb területeinek meghatározása
céljából,
Felelõs:
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidõ:
2012. december 31.
4. felhívja a minisztereket, hogy feladatkörükben eljárva e kormányhatározattal összhangban alakítsák ki az ágazati
együttmûködés kereteit a Magyar Cserkészszövetséggel,
Felelõs:
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidõ:
2012. december 31.
5. törekszik arra, hogy a Magyar Cserkészszövetség taglétszámának növelése érdekében a miniszterek ágazati
feladataihoz igazodó költségvetési támogatás nyújtásának lehetõségét biztosítsa.
Felelõs:
feladatkörükben érintett miniszterek
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a központi költségvetésrõl szóló törvény tervezése során
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozathoz
Együttmûködési megállapodás
Amely létrejött egyrészrõl
Magyarország Kormánya (képviseli Orbán Viktor miniszterelnök, a továbbiakban: Kormány),
másrészrõl a
Magyar Cserkészszövetség (székhely: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a – 2. emelet, nyilvántartási szám: 60.001/1989,
képviseli Buday Barnabás országos elnök, a továbbiakban: MCSSZ) között
preambulum
Szerzõdõ felek
– elismerve, hogy az MCSSZ 1912. december 28-án történt megalapítása óta igen fontos szerepet töltött be
a magyar ifjúság nevelése területén,
– elismerve, hogy az kommunista diktatúra az MCSSZ 1948-as magyarországi betiltásával, tagjainak üldözésével,
vagyonának államosításával szinte helyrehozhatatlan kárt okozott a magyar cserkészetben,
– értékelve, hogy a magyar cserkészet Magyarországon és a környezõ országokban élõ magyarság körében,
valamint a világon szórványban élõ magyarok közt is megõrizte az általa képviselt értékeket a kommunizmus
évtizedei alatt,
– tudomásul véve, hogy az MCSSZ 1948-as betiltása elõtt jelentõs vagyonnal rendelkezett, amiért a hatályos
jogszabályok alapján kárpótlásban nem részesülhetett,
– elismerve, hogy az MCSSZ a mai magyar társadalom és az állam számára is igen hasznos önkéntes munkát szervez
és végez önkéntesei által,
– elismerve, hogy az MCSSZ a World Organization of the Scout Movement (WOSM) tagjaként több millió fiatalt
megmozgató világméretû kapcsolatrendszerrel rendelkezik,
– elismerve, hogy az MCSSZ a Civil tv., valamint a Ptk. rendelkezései alapján önkéntesen létrehozott,
önkormányzattal rendelkezõ civil szervezet, amely a Cserkésztörvények szabályai és szellemisége alapján az
alapszabályában meghatározott céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
– elismerve, hogy az MCSSZ mellett a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának más tagszervezetei is aktív szerepet
vállalnak az országhatáron túl élõ magyar ifjúság nevelésében.
– annak elõmozdítása érdekében, hogy az MCSSZ a társadalom szempontjából hasznos tevékenységét minél több
önkéntes bevonásával, minél szélesebb körben végezhesse,
– annak érdekében, hogy a cserkészet értékei minél több magyar gyermekhez és fiatalhoz eljuthassanak,
– az Alaptörvény D) cikke, VIII. cikk (2) bekezdése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezései által
szabott keretek közt
a következõ megállapodást kötik:
I.

Az együttmûködés célja és keretei
1. Szerzõdõ Felek
a) eszközeikhez és lehetõségeikhez mérten támogatják és végrehajtják a gyermek- és ifjúságnevelést érintõ
nevelési-oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, humanitárius és nemzetközi fejlesztési együttmûködésük
elõmozdítására, bõvítésére, valamint további hasonló területekre történõ kiterjesztésére irányuló lépéseket,
b) tanulmányozzák az együttmûködés keretében elfogadott projekteket és a lehetõ leghatékonyabban elõsegítik
azok megvalósulását,
c) az együttmûködés keretében arra törekszenek, hogy olyan jogszabályok és kormányzati döntések
születhessenek, amelyek alkalmasak arra, hogy biztosítsák az MCSSZ által végzett közcélú ifjúságnevelési
tevékenységek mûködtetését Magyarországon, a MCSSZ és a Kormány/Minisztériumok közötti együttmûködést
az ifjúságneveléssel kapcsolatos tevékenységek végrehajtásában, ezzel pedig a fiatalok testi, lelki, érzelmi, társas
és szellemi fejlõdését, társadalmi elkötelezettségét segítsék elõ,
d) az együttmûködés keretében folyamatos párbeszédet folytatnak egymással, amelynek elõsegítésére az aláíró
Felek, közös munkacsoportokat hoznak létre,
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e)

célul tûzik ki a magyarországi és az államhatáron túli magyar cserkészet erõsítését, és egy, a magyar nemzet iránt
elkötelezett és hazánk jövõ nemzedékéért felelõs cserkészmozgalom megerõsítését ezen szervezetek
támogatásán keresztül.
2. A Szerzõdõ Felek az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében megállapodnak abban, hogy az MCSSZ a saját
tevékenységi területükön a magyar hatóságokkal való tárgyalásokra jogosult szervezeteket (a továbbiakban: kijelölt
szervezet) jelöl ki. A kijelölt szervezet ilyen tárgyalást akkor folytathat, ha a kijelöléssel szemben Magyarország
Kormánya nem emel kifogást. A kijelölt szervezeteket a Felek a jelen megállapodáshoz késõbbiekben csatolandó
kiegészítõ jegyzõkönyvekben határozzák meg.
3. A kijelölt szervezet
a) elláthat minden olyan nevelési-oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, katasztrófavédelmi, sport, valamint
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan állami vagy helyi
önkormányzati szerv vagy intézmény számára,
b) az a) alpont szerinti tevékenységi körben intézményt létesíthet és tarthat fenn, szolgáltatásokat nyújthat és
projektet hajthat végre,
c) a magyar hatóságokkal kötött külön megállapodás alapján – a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen – részt
vehet az 1. pont a) alpontjában meghatározott közfeladatok ellátásában.
4. Az MCSSZ kötelezettséget vállal az általa kijelölt szervezetnek az állami és helyi önkormányzati szervekkel,
intézményekkel való együttmûködése biztosítására a jelen megállapodás végrehajtásából eredõ feladatok hatékony
ellátása érdekében.
II.

Támogató intézkedések
5. A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás céljának betöltését a következõ intézkedéseivel
segíti:
a) az MCSSZ társadalmi célokat szolgáló fejlesztési intézkedések megvalósításába történõ bevonása pályázati
projekteken keresztül,
b) jogszabályban meghatározott állami közfeladat MCSSZ vagy a kijelölt szervezet általi ellátása esetén, az állami
vagy helyi önkormányzati szervvel, intézménnyel azonos feltételek szerinti költségvetési támogatás biztosítása,
c) a magánszemélyek személyi jövedelemadójuk egy százalékáról a kijelölt szervezet és az általa létrehozott, önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ közhasznú szervezetek javára való rendelkezés biztosítása.
6. Az 5. pont szerinti intézkedések nem zárják ki a kijelölt szervezet részére az átvállalt közfeladat hatékonyabb ellátása
érdekében az állami szervek, intézmények, a helyi önkormányzat és a helyi és helyi önkormányzati szervek,
intézmények által nyújtható egyéb támogatást, így különösen a tulajdonukban lévõ ingatlanok térítésmentes
tulajdonba adását vagy azok hosszútávra szóló ingyenes használatra történõ átengedését.
7. A Kormány a jog által biztosított kereteken belül védelmet nyújt az MCSSZ, valamint a WOSM nevével, lobogójával,
címerével és más jelvényeivel való visszaélések ellen.

III.

Egyeztetések a Szerzõdõ Felek között
8. A Szerzõdõ Felek a jelen megállapodás végrehajtásában kölcsönösen együttmûködve járnak el, és annak teljesítését
érintõ minden lényeges körülményrõl egymást tájékoztatják.
9. A Szerzõdõ Felek – a cserkészmunkára való közvetlen kihatása esetén – a következõ tárgykörökkel kapcsolatos
jogszabályok és azok módosítása elõkészítésénél együttmûködési kötelezettséget vállalnak:
a) ifjúságpolitikai ügyek,
b) oktatási ügyek (közoktatás, köznevelés),
c) honvédelmi nevelés,
d) nemzetpolitika,
e) társadalmi felzárkóztatás,
f) civil szféra szabályozás,
g) önkéntesség,
h) környezet és természetvédelem,
i) kulturális örökség gondozása,
j) egészséges életmódra nevelés, sport és táboroztatás,
k) támogatáspolitika.
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A Szerzõdõ Felek a jogszabályok és azok módosítása elõkészítésében vállalt együttmûködési kötelezettségük
teljesítésére közös munkacsoportokat alakítanak és mûködtetnek. A közös munkacsoportok évente legalább kétszer
üléseznek, az üléseket az ágazati feladatokért felelõs miniszter hívja össze. A közös munkacsoport létszámát,
szervezetét és mûködését az MCSSZ és az ágazati feladatokért felelõs miniszter jelen megállapodáshoz fûzött
kiegészítõ jegyzõkönyvekben állapítja meg.
11. A Szerzõdõ Felek a közös munkacsoportokon túli aktuális feladataik meghatározása érdekében, valamint a szakmai,
koncepcionális kérdések megtárgyalása céljából évente legalább két alkalommal személyes egyeztetést tartanak.
12. A személyes részvétellel történõ egyeztetést bármelyik Szerzõdõ Fél kezdeményezhet a másik Szerzõdõ Félhez
intézett írásos javaslatában, amelyben a javaslatot tevõ Szerzõdõ Fél megjelöli a személyes részvétellel történõ
egyeztetés tervezett idõpontját, valamint a személyes részvétellel történõ egyeztetéssel érinteni kívánt témaköröket.
13. Szerzõdõ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egyeztetéseiken felmerülõ adatokat, információkat az azokra
irányadó adatvédelmi és titoktartási szabályok szerint kezelik.
IV.

Záró rendelkezések
14. Jelen megállapodást a Felek határozatlan idõre kötik.
15. A megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. Felmondás esetén
a megállapodás hatálya a felmondás közlésétõl számított 90. napon szûnik meg.
16. A jelen megállapodás megszüntetése nem érinti a jelen megállapodás hatálya alatt megkötött egyedi
megállapodások hatályát és a megkezdett projektek befejezését.
Magyarország Kormánya nevében
Orbán Viktor

A Magyar Cserkészszövetség nevében
Buday Barnabás

miniszterelnök

országos elnök
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A Kormány 1184/2012. (VI. 5.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a gazdasági konzultáció pénzügyi
fedezetének biztosításához 976,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal cím, valamint a 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím, 1. KIM felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése szerint
a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatal cím, valamint a 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím,
1. KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára az 1. pont alapján
átcsoportosított összeg tekintetében elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséget
állapít meg; az 1. pont szerinti költségvetési forrás jogszerû felhasználását a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal ellenõrzi.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
a közigazgatási és igazságügyi miniszter útján a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke
Határidõ:
2012. szeptember 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI.

X.

3

20

5

2

1

3

1

1
2
3

X.

5
20

2

1

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

976 000

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

127 000

849 000

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

976000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

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

•

Összesen

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
CélĘirányzatok
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Alcím
név

Alcím
név

-976 000

127 000

104 200

14 016
3 784
727 000

Módosítás
(+/-)

MAGYAR KÖZLÖNY

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

232292

001766

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:

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

1

2

1

Cím
név

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

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
MĦködési költségvetés
Személyi juttaások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
CélĘirányzatok
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
MĦködési költségvetés
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

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:

297102

232292

001766

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

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

1. melléklet az 1184/2012. (VI. 5.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozata
a Steindl Imre Program bõvítésérõl
A Kormány
1. kifejezi azon szándékát, hogy a budapesti Kossuth Lajos tér újjáépítését, mélygarázs és látogatóközpont létrehozását
célzó Steindl Imre Program egészüljön ki a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium központi épülete korhû
tetõzetének visszaállításával és a Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének székháza
homlokzatának helyreállításával a tér rekonstrukciójával összhangban,
2. a Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége székház épülete tulajdonjogának megszerzésére
1000,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszafizetési kötelezettséggel Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. szeptember 30.
3. a további években szükséges forrást (2013. évben 10 240,0 millió forint és a 2014. évben 10 240,0 millió forint)
a költségvetés tervezése során az adott évi költségvetési törvényben biztosítja.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a mindenkori központi költségvetés elõkészítése során
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Cím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

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

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: 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: 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

2

Cím
név

ElĘir.
csop.
név
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

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

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Összesen

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1
Felhalmozási jellegĦ kiadások
1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
329639
2
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai,ingatlanvásárlásai
XI.
Miniszterelnökség
297102
3
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

XLIII.

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

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

1. melléklet az 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozathoz

1 000,0

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-1 000,0

1 000,0

Módosítás
(+/-)

1000,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

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

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

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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A Kormány 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozata
a költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok 2011. évi
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának, valamint meghiúsult maradványának
felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított
jogkörében a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból az 1. mellékletben részletezettek szerint
12 386 559 ezer forint felhasználását engedélyezi és a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. az Ávr. 153. § (1) bekezdése szerint a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt
elõirányzat-maradványból
a) az Emberi Erõforrások Minisztériumánál 1 000 000 ezer forint felhasználását engedélyezi a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minõség és Szervezetfejlesztési Intézet irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények felújítási,
beruházási igényeinek támogatására,
b) a Vidékfejlesztési Minisztériumnál összesen 64 017 ezer forint felhasználását engedélyezi vízügyi feladatok
ellátására, tanyafejlesztési programra, továbbá a Nagyboldogasszony barlang felújítására és a 3. melléklet szerinti
átcsoportosítást rendeli el.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozathoz
Ezer forintban

Megnevezés

Országgyûlés
Köztársasági Elnökség
Állami Számvevõszék
Bíróságok
Magyar Köztársaság Ügyészsége
Egyenlõ Bánásmód Hatóság
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Külügyminisztérium
Uniós fejlesztések
Emberi Erõforrások Minisztériuma
Összesen

Az 1156/2012. (V. 16.) Korm.
határozat 1. pont b) alpontja
szerint visszahagyott
maradványból felhasználható
összeg

384 951
45 000
441 023
3 686 523
1 620 744
506
50 000
3 267
2 016 300
895 308
3 227 937
15 000
12 386 559

VIII.

VI.

V.

I.

Fejezetszám

3

2

1

2

1

4

2

1

Címszám

1

1

1

1

2

1

1

2

1

3

1

1

5

5

5

5

3

5

5

3

5

4

5

5

5

4

Alcímnév

JogcímJogcímcsop.név
név
ElĘir.-csop.-név

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

MĦködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

MĦködési költségvetés

MĦködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

MĦködési költségvetés

Fejezeti tartalék
MĦködési költségvetés

JogerĘsen megállapított kártérítések célelĘirányzata
MĦködési költségvetés

Magyar Köztársaság Ügyészsége
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
EU tagságból eredĘ feladatok
MĦködési költségvetés

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Fejezeti tartalék

Bíróságok
Bíróságok

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Fejezeti tartalék

Állami SzámvevĘszék
Állami SzámvevĘszék

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

Egyéb mĦködési célú kiadások
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
A Kárpát-medencei Magyar KépviselĘk Fóruma
Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Fejezeti tartalék
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai
MĦködési költségvetés

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
MĦködési költségvetés

Kiemelt elĘirányzat neve

-1 600 000

-20 651

-93

-3 661 600

-166

-24 757

-361 000

-7 590

-72 433

54 000

-384 200

-726

-25

330 951

Ezer forintban

•

6

2

2

1

3

Címnév

OrszággyĦlés
OrszággyĦlés Hivatala
OrszággyĦlés hivatali szervei
MĦködési költségvetés

ElĘir.- Kiemelt
JogcímFejezetJogcímcsoport- elĘir.csop.név
szám
szám
szám
szám

2011. évi maradványok átcsoportosítása

MAGYAR KÖZLÖNY

4

3

16

2

8

13

4

1

Alcímszám

2. melléklet az 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozathoz

10890
2012. évi 67. szám

XVII.

20

10

8

7

5

1

2

1

5

3

Címszám

2

Alcímszám

20

19

12

2

1

1

1

1

1

2

1

1

3

3

2

1

1

1

1

3

3

3

5

5

5

5

3

5

5

7

4

3

5

5

5

5

4

4

4

Címnév

Alcímnév

JogcímJogcímcsop.név
név

MĦködési költségvetés

ElĘir.-csop.-név

MĦködési költségvetés

Felhalmozási költségvetés

MĦködési költségvetés

MĦködési költségvetés

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

ElĘzĘ évi felhalmozási célú elĘirányzat-maradvány átvétel

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

Kiemelt elĘirányzat neve

Egyéb felhalmozási kiadások
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
EU szabványok honosítása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Szakképzési feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Központi fejlesztési feladatok
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

Felhalmozási költségvetés

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Ágazati célelĘirányzatok
Energia felhasználási hatékonyság javítása
MĦködési költségvetés

Közlekedésbiztonsági Szervezet

Felhalmozási költségvetés

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
MĦködési költségvetés

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
MĦködési költségvetés

MĦködési költségvetés

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Iigazgatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

BĦnügyi FĘigazgatóság

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
MĦködési költségvetés

Vidékfejlesztési Minisztérium
MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
MĦködési költségvetés

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
EgyenlĘ Bánásmód Hatóság

ElĘir.- Kiemelt
JogcímFejezetJogcímcsoport- elĘir.csop.név
szám
szám
szám
szám

-34 712

-8 044

-6

-475 316

-29 190
0
-2 327

-1 097

10 000

106 300

-35 255

-213 550

-14 094

-64 060

-3 267

7 000 000

1 910 000

69 494

•

XVI.

XII.

X.

Fejezetszám
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Fejezetszám

Címszám

38

34

32

20

10

5

Alcímszám

2

1

5

36

33

30

10

47

45

42

39

37

36

23

2

1

1

3

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

5

4

5

3

5

5

3

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

ElĘir.- Kiemelt
JogcímFejezetJogcímcsoport- elĘir.csop.név
szám
szám
szám
szám
Címnév
ElĘir.-csop.-név

Kiemelt elĘirányzat neve

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások
Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatása
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Közlekedési ágazati feladatok
TEN-T projektek
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
Infokommunikációs szolgáltatások konszolidáció
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Egyéb feladatok
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

Állami többletfeladatok
MĦködési költségvetés

NATO tagságból adódó ágazati feladatok
MĦködési költségvetés

Vasúthálózat fejlesztése
Felhalmozási költségvetés

Kockázati céltartalék
MĦködési költségvetés

MĦködési költségvetés

Decentralizált területfejlesztési programok
MĦködési költségvetés

JogcímJogcímcsop.név
név

Egyéb mĦködési célú kiadások
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Nemzeti beruházás ösztönzési célelĘirányzat
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Kis- és középvállalkozói célelĘirányzat
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
BKSZ mĦködésének támogatása

Alcímnév

-5 798

1 900 000

-199 007

-22 606

-6 540

-9 100

-2 693

-9 408

-6 739

-103 205

-248 373

-658

-8 000

-106 415

-1 685

-36

-408 386
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XX.

20

2

5

2

Címszám

46

24

3

36

8

Alcímszám

11

2

1

3

2

27

21

11

3

1

3

2

2

2

2

1

1

2

3

5

4

3

3

3

3

5

5

3

4

Címnév

Alcímnév

JogcímJogcímcsop.név
név

Felhalmozási költségvetés

MĦködési költségvetés

ElĘir.-csop.-név

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb mĦködési célú kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

Kiemelt elĘirányzat neve

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. fĘutak
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Kozéhiós Alap támogatásábjól megvalósuló környezetvédelmi projektek
Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisának védelme 2001/HU/16/P/PE/009
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Az ivóvízminĘség javítása a magyarországi Észak-alföldi régióban
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezési rendszer
Felhalmozási költsévetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Emberi ErĘforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése
MĦködési költségvetés
ElĘzĘ évi mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatásával összefüggĘ bértámogatás
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

Uniós Fejlesztések

Lakossági EU tájékoztatási feladatok
Európai Uniós Kiadványok - Európa tükör
MĦködési költségvetés

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás
MĦködési költségvetés

Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

ElĘir.- Kiemelt
JogcímFejezetJogcímcsoport- elĘir.csop.név
szám
szám
szám
szám



-15 000

15 000

-337 172

-22 039

-356 494

-2 512 232

-1 473

-262

-51 177

52 912
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XII.

Fejezetszám

20

14

Címszám

2

30

16

7

3

AlcímJogcímszám csop.-szám

Jogcímszám

1

1

3

1

3

ElĘir.csoportszám

3. melléklet az 1186/2012. (VI. 5.) Korm. határozathoz

5

5

4

5

4

Kiemelt
elĘir.-szám
JogcímCím-név Alcím-név
csop.-név

Jogcímnév
Kiemelt elĘirányzat neve

MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel

ElĘir.csop.-név

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Környezetvédelmi célelĘirányzatok
Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévĘ vízilétesítmények fenntartása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Vízügyi feladatok támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú elĘirányzat-maradvány átvétel
Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások

Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti park igazgatóságok

Fejezetnév

2011. évi maradványok átcsoportosítása

-18 706

-2 237

39 852

-39 852

20 943

Átcsoportosítás (+/-)

Ezer forintban
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A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (VI. 5.) NGM határozata
a Magyar Export–Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény
3. § (3) bekezdése hatálybalépése naptári napjának megállapításáról
A Magyar Export–Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény 4. § (3) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
11. §-a alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ határozatot hozom:
Összhangban a Magyar Export–Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLV. törvény (a továbbiakban: törvény)
4. § (2) bekezdésével megállapítom, hogy a törvény 5. §-a szerinti részvényátruházások részvénykönyvi bejegyzése,
mint hatálybalépési feltétel 2012. május 23-án bekövetkezett, egyúttal megállapítom, hogy a törvény 3. §
(3) bekezdése hatálybalépésének naptári napja: 2012. május 23.
Dr. Matolcsi György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 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.

