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Kormányrendeletek

A Kormány 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelete
a szaporítóanyagokkal kapcsolatos minõségvédelmi bírság megállapításáról szóló
369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minõségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban KR.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bírság mértékét az eset összes körülményére – az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértõ
állapot idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértés értékre és mennyiségre, a jogsértéssel
elért elõnyre, a jogsértést elkövetõ gazdasági súlyára, az elkövetés szándékosságára, az okozott kár mértékére (helyre
nem hozható, súlyos, nemzetgazdasági szintû genetikai, illetve gazdasági kár) – tekintettel kell meghatározni.”
(2) A KR. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság
másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság
legmagasabb mértékét.”

2. §

A KR. 4. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A minõségvédelmi bírság mértéke legfeljebb 300 000 forint]
„c) a jogszabályban elõírt vizsgálati kötelezettség elmulasztása”
[esetén.]

3. §

A KR. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A minõségvédelmi bírság mértéke
a) géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag (a továbbiakban: szennyezett szaporító
anyag) forgalomba hozatala esetén 100 000 forinttól 2 000 000 000 forintig;
b) a szennyezett szaporító anyag tétel elkülönítésére vonatkozó vagy a szennyezettség tényével kapcsolatos értesítési
kötelezettség be nem tartása esetén 50 000 forinttól 1 000 000 forintig;
c) zárolt növényi kultúrára vonatkozó betakarítási tilalom megsértése esetén 100 000 forinttól 10 000 000 forintig;
d) a szennyezett szaporító anyag tétel vagy a köztermesztésbe bocsátott szennyezett szaporító anyagból származó
növényi kultúrára vonatkozó megsemmisítési kötelezettség be nem tarása esetén késedelmes naponként
100 000 forinttól 10 000 000 forintig
terjed, de legfeljebb a jogszabálysértést elkövetõ által elért nettó árbevételének tíz százaléka.
(2) A nettó árbevételt a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évre vonatkozó éves
beszámoló vagy az egyszerûsített éves beszámoló (a továbbiakban együtt: beszámoló) szerinti konszolidált nettó
árbevétel alapján kell meghatározni. Ha a jogszabálysértést elkövetõ mûködési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat
éves szintre kell vetíteni. Ha a jogszabálysértést elkövetõ a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelõzõ
üzleti évben elért nettó árbevételérõl nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthetõ információ, a bírság összegének
meghatározásakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az irányadó. Beszámolóval még nem
rendelkezõ jogszabálysértést elkövetõ esetében az eljárás megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek
hiányában a jogszabálysértést elkövetõ által a hatóság felhívására közölt, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvénynek a
közbensõ mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításának napjával, mint fordulónappal
kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe venni.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 46. napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelete
a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek
kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdésének b) és k) pontjában,
a 10. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és
üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) rendkívüli helyzet: olyan, átlagosan négyévenként egynél többször nem várható esemény vagy események
kombinációja, amelyek az adott helyen károsan hatnak ki a fürdõvíz minõségére;”

2. §

Az R. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a fürdõvízprofil a vízminõség hosszabb távú romlási trendjét vagy cianobaktériumok, illetve makroalgák
elszaporodási tendenciáját mutatja, a megyei tisztifõorvos – szükség szerint – megteszi az alábbi intézkedéseket:
a) meghatározza a felmerülõ egészségkockázatot és az elfogadhatóságot,
b) feltárja és megszünteti az okokat, valamint
c) tájékoztatja a nyilvánosságot.
Az eljárás során a megyei tisztifõorvos a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzõt szakértõként igénybe
veheti.”

3. §

Az R. 8. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) bekezdésben felsorolt vízszennyezõ anyagok jelenlétének észlelése esetén a kistérségi népegészségügyi
intézet az ezt rögzítõ jegyzõkönyv kézhezvételét követõen azonnal megteszi a megfelelõ intézkedéseket, beleértve
a jegyzõ és a nyilvánosság tájékoztatását.”

4. §

Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fürdõvízminõség-értékelés alapján a „kifogásolt” osztályba tartozó fürdõvíz esetében – ideértve az ideiglenesen
„kifogásolt” minõségûnek osztályozott fürdõvizeket is –, az ilyen osztályozást követõ elsõ fürdési idénytõl kezdõdõen
a kistérségi népegészségügyi intézet az alábbi intézkedéseket teszi:
a) a fürdõzés tilalmát rendeli el, melyrõl tájékoztatja a fürdõhely üzemeltetõjét és kötelezi arra, hogy
aa) egyértelmû és egyszerû figyelmeztetõ jelzéssel felhívja a nyilvánosság figyelmét a nem megfelelõ vízminõségre,
ab) tájékoztassa a nyilvánosságot a szennyezés okairól és az intézkedések megtételének elrendelésérõl,
b) a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzõ szükség szerinti szakértõként történõ igénybevételével
megállapítja a „kifogásolt” minõségi állapotra vezetõ okokat, valamint megteszi a szennyezés okainak megelõzését,
csökkentését, vagy megszüntetését célzó, hatáskörébe tartozó intézkedéseket.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézkedéseket azonnal meg kell tenni, amennyiben a kistérségi népegészségügyi
intézet olyan rendkívüli eseményrõl szerez tudomást, amely a fürdõzõk egészségét, illetve a fürdõvizek minõségét
ténylegesen vagy várhatóan veszélyezteti.”

5. §

(1) Az R. 11. § (7) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Minden fürdõvízre vonatkozóan évente, amint az információ rendelkezésre áll, és a fürdési idény teljes idõtartama
alatt, a fürdõvizek 300 méteres körzetén belül, a fürdõzõk számára jól megközelíthetõ és látható módon,
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engedélyezett fürdõvíz esetében a kistérségi népegészségügyi intézet, kijelölt fürdõhely esetében az üzemeltetõ
hozzáférhetõvé teszi:”
(2) Az R. 11. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a megfelelõ helyi médiában, valamint a honlapján – indokolt
esetben több nyelven is – minden évben, amint az rendelkezésre áll, közzéteszi az illetékességi területét érintõen:
a) a nyilvántartott fürdõvizek listáját,
b) minden egyes fürdõvíz elmúlt három évre vonatkozó osztályozását és fürdõvíz-profilját, ideértve az utolsó
osztályozást követõen végzett minõségellenõrzés eredményeit,
c) a „kifogásolt” osztályba sorolt fürdõvizek esetén a szennyezés okainak megszüntetésére és a fürdõzõk szennyezés
expozíciójának megakadályozására, valamint a szennyezés elhárítására tett – a 10. § (1) bekezdésében foglalt –
intézkedéseket,
d) rövid távú szennyezésnek kitett fürdõvizek esetén általános tájékoztatást:
da) azokról a körülményekrõl, amelyek feltehetõleg rövid távú szennyezéshez vezetnek,
db) a szennyezés elõfordulásának valószínûségérõl és valószínûsíthetõ idõtartamáról,
dc) a szennyezés okairól,
dd) a szennyezés okainak elhárítására és a fürdõzõk expozíciójának megakadályozására tett intézkedésekrõl.
(10) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a (9) bekezdés b)–d) pontjaiban foglalt információt amint az
rendelkezésre áll, de legkésõbb minden év december 15-éig teszi közzé.
(11) Az OTH a nyilvántartott fürdõvizek és kijelölt fürdõhelyek, valamint a tartós fürdési tilalom alá esõ fürdõvizek
listáját minden fürdési idény kezdete elõtt, amint az rendelkezésre áll, de legkésõbb június 15-ig a honlapján
közzéteszi.”
(3) Az R. 11. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A kistérségi népegészségügyi intézet adatszolgáltatása alapján a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
és az OTH a honlapján keresztül közérthetõ módon tájékoztatja a nyilvánosságot
a) az emelkedett cianobaktérium-burjánzással összefüggõ egészségügyi kockázatról és a cianobaktériumra különösen
érzékeny személyek magatartására vonatkozó ajánlásokról,
b) a makroalgák elszaporodásának tendenciájáról és az ezzel összefüggõ egészségügyi kockázatról.”
6. §

Az R. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A kistérségi népegészségügyi intézet a nyilvánosság számára lehetõséget biztosít az e rendelet
végrehajtásában való részvételre – különösen a fürdõvizek listájának megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére
vonatkozóan – javaslatok, észrevételek és panaszok megtétele útján. A kistérségi népegészségügyi intézet a
nyilvánosság észrevételeinek, javaslatainak fogadását minden elérhetõségén keresztül – beleértve a személyes
konzultáció lehetõségét is – biztosítja.
(2) A kistérségi népegészségügyi intézet e rendelet végrehajtásakor köteles a nyilvánosságtól megszerzett információt
megfelelõen figyelembe venni.
(3) A kistérségi népegészségügyi intézet a honlapján és a helyi médiában tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy az e
rendelet végrehajtásában milyen módon vehet részt.
(4) A kistérségi népegészségügyi intézet minden szezont követõen legkésõbb október 15-éig jelenti a megyei
népegészségügyi szakigazgatási szervnek a nyilvánosság bevonásával és tájékoztatásával kapcsolatos tapasztalatokat
és a megtett intézkedéseket.
(5) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv minden év november 15-éig összesített jelentést küld az OTH-ba a
kistérségi népegészségügyi intézetek és a saját, a nyilvánosság tájékoztatásával és bevonásával kapcsolatos
tapasztalatairól és intézkedéseirõl.”

7. §

Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fürdõvizek minõségét érintõ határon átnyúló hatások tekintetében az érintett tagállamokkal, illetve az Európai
Unió tagjai közé nem tartozó érintett szomszédos államokkal történõ együttmûködés során a két- és többoldalú
vízügyi keretegyezmények jelentik a megfelelõ információcsere és az ilyen hatások ellenõrzése érdekében szükséges
együttes fellépés keretrendszerét.”
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8. §

Az R. 14. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A rövid távú szennyezések e rendeletben elõírt kezelése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat
gondoskodik az ilyen szennyezésnek kitett vizeket érintõ jelentõsebb csapadékesemények lehetõség szerinti
elõjelzésérõl és a legalább 15 mm-es csapadékesemények bekövetkezésének visszaigazolásáról. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat az elõrejelzést és az utólagos tájékoztatást a kistérségi népegészségügyi intézetnek küldi
meg. A rövid távú szennyezési veszélynek kitett fürdõvizek listájáról az Országos Meteorológiai Szolgálatot az OTH
tájékoztatja.
(2b) A kistérségi népegészségügyi intézet intézkedik arról, hogy a rövid távú szennyezésnek kitett fürdõhelyek
üzemeltetõihez eljusson az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzése annak érdekében, hogy az üzemeltetõk a
fürdõzõk tájékoztatására irányuló kötelezettségüknek eleget tehessenek.”

9. §

Az R. 2. § e) pont ea) és eb) alpontjában, 3. § (1)–(3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1), (3) és
(6) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) és (6) bekezdésében, 9. § (1), (5) és (7) bekezdésében, 10. § (3),
(5) bekezdésében, (6) bekezdés c) pontjában és (8) bekezdésében, 11. § (3) és (5) bekezdésében és 7. melléklet
7. pontjában a „kistérségi” szövegrész helyébe a „kistérségi népegészségügyi” szöveg lép.

10. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §
(3) bekezdésében az „a fürdõvízprofil megállapítására irányuló eljárásban” szövegrész helyébe az „a fürdõvízprofil
megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminõség romlása esetén lefolytatott
eljárásban” szöveg lép.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

12. §

Ez a rendelet a fürdõvizek minõségérõl és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. február 15-i
2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 9. pontjának, 5. cikk (4) bekezdésének, 7. cikkének, 8. cikk
(1) és (2) bekezdésének, 9. cikk (1) és (2) bekezdésének, 10. cikkének, 11. cikkének, 12. cikk (2) és (3) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Közigazgatási és Igazságügyi miniszter 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelete
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával
kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának szabályairól
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont i) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következõket
rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 15. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 4. Határon túli magyarok
programjainak támogatása alcíme alatti fejezeti kezelésû elõirányzatokra (a továbbiakban: határon túli elõirányzatok).

2. §

A határon túli elõirányzatokból egyedi kérelem benyújtása útján nyújtható vissza nem térítendõ, illetve részben vagy
egészben visszatérítendõ támogatás.

2. A támogatási igény benyújtása
3. §

(1) A határon túli elõirányzatokra egyedi kérelemhez benyújtott idegen nyelvû dokumentumokhoz, valamint az
elszámolásokhoz magyar nyelvû fordítást is csatolni kell.
(2) Államháztartáson kívüli szervezet egyedi kérelme esetén a kérelmezõnek az 1. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött
nyilatkozatot a kötelezettségvállaló rendelkezésére kell bocsátania.

4. §

Ha a benyújtott támogatási igény nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, valamint a kötelezettségvállaló által elvárt
formai követelményeknek, az igény benyújtójának körülményeit (különösen székhelye, telephelye földrajzi távolságát
és a kérelem benyújtásához rendelkezésére álló feltételeket) figyelembe vevõ határidõ kitûzésével – a hibák,
hiányosságok egyidejû megjelölése mellett – fel kell hívni az igény benyújtóját a hiba kijavítására, a hiányosság
pótlására.

5. §

Ha a támogatási igény elõterjesztõje a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat nem
pótolja a megadott határidõn belül, az igényt további vizsgálat nélkül el kell utasítani, és errõl a támogatási igény
elõterjesztõjét értesíteni kell.

3. Szerzõdéskötés
6. §

(1) A támogatási igény elfogadásáról szóló döntés a szerzõdéskötési ajánlat elfogadásának minõsül, melyre a következõk
szerint meghatározott határidõig az ajánlati kötöttség szabályait kell alkalmazni: érvényét veszíti a támogatási döntés,
ha az értesítésben megjelölt határidõre a támogatottnak felróható okból a támogatási szerzõdés nem jön létre.
(2) Támogatás az igényeltnél kisebb összegben is nyújtható azzal, hogy ez esetben a támogatottnak a tényleges
támogatási összegnek megfelelõ költségvetési tervet kell benyújtani.
(3) A támogatás feltétele:
a) az összeg kifizetése ütemezésének és idõpontjának meghatározása, a következõ évre (évekre) ütemezhetõ
kötelezettségek esetében évenkénti bontásban meghatározva;
b) a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség meghatározása;
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c)

a vonatkozó számviteli, adóügyi, társadalombiztosítási jogszabályok és a támogatás magyarországi felhasználása
során a hatályos közbeszerzésekrõl szóló törvény elõírásainak érvényesítése a támogatás felhasználása során.
(4) A támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított vagyon, a mûködtetési kötelezettség elõírt idõtartama alatt,
csak a kötelezettségvállaló elõzetes jóváhagyásával és a szerzõdésben vállalt foglalkoztatási, illetve szolgáltatási
és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe, illetve terhelhetõ meg.
Ha a támogatásból megvalósuló beruházásokkal létrehozott értékre, vásárolt ingatlanra a kötelezettségvállaló
a támogatási szerzõdésben elidegenítési és terhelési tilalmat kötött ki, az ingatlan-nyilvántartásba való
bejegyeztetésének kötelezettsége és a bejegyeztetés költségei a támogatottat terhelik. A pénzügyi teljesítésre csak
a bejegyeztetésrõl, vagy annak kezdeményezésérõl szóló igazolás benyújtását követõen kerülhet sor.

4. A támogatás folyósítása
7. §

(1) Pénzügyi teljesítésre érvényes szerzõdés alapján, kizárólag a kötelezettségvállaló által meghatározott, ellenõrzött és
a szerzõdésben meghatározott támogatott pénzforgalmi számlájára, vagy a támogatott által megjelölt engedményes
számlájára, banki átutalással kerülhet sor.
(2) A támogatott mûködéséhez nyújtott támogatások biztosítása egy összegben vagy idõarányosan történik. Az
idõarányostól eltérõ folyósítást a támogatott megfelelõ indokokkal alátámasztott írásbeli kérelemmel
kezdeményezheti. Az idõarányostól eltérõ felhasználás engedélyezésére – mennyiben jogszabály eltérõen nem
rendelkezik – a kötelezettségvállaló jogosult. Abban az esetben, ha az eltérõ finanszírozást megalapozó indokok
a szerzõdés megkötését követõen merülnek fel, a szerzõdést módosítani szükséges.
(3) A támogatási összeget a kötelezettségvállaló a szerzõdéskötést követõen, a megfelelõ dokumentumok rendelkezésre
állása esetén a támogatott szerzõdésben megjelölt számlájára átutalja.
(4) Abban az esetben, ha a támogatási szerzõdésben részelszámolási kötelezettséget is elõírtak, annak elmulasztása,
illetve nem megfelelõ teljesítése esetén a kötelezettségvállaló a további költségvetésbõl nyújtott támogatás
folyósítását felfüggeszti, amíg a támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.

5. A támogatás felhasználása és a támogatással történõ elszámolás
8. §

(1) A támogatás összegének felhasználása a szerzõdés kötelezõ mellékletét képezõ pénzügyi elszámolási szabályzatnak
megfelelõen történik.
(2) A támogatás összegének felhasználásáról készített pénzügyi elszámolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) összesítõ kimutatást a szerzõdés mellékleteként benyújtott költségvetési tervben szereplõ tételek
felhasználásáról;
b) a támogatás felhasználását igazoló számlák, bizonylatok eredeti példányon záradékolt és hitelesített másolatait
a költségvetési terv szerinti bontásban;
c) készpénzes kifizetés esetén a készpénz kiadás tényét igazoló bizonylatot;
d) átutalással teljesített számlamásolat mellett a pénzforgalmi számla terhelésérõl szóló banki igazolást, vagy
kivonatot, amelyen a kifizetett számla összegét meg kell jelölni;
e) bérköltség elszámolása esetén a pontos jogcímek meghatározását, valamint a bérfizetést megalapozó jogviszony
igazolásokat.
(3) Az elszámoláshoz felhasznált bizonylatok eredeti példányaira szövegszerûen fel kell vezetni a támogatásból
felhasznált összeget és a támogatási szerzõdés iktatószámát vagy nyilvántartási számát, majd ezt követõen kell
a dokumentumról a másolatot elkészíteni. A másolatra az eredeti irattal történõ egyezõségre vonatkozó záradékot kell
felvezetni, majd alá kell írni a nyilatkozatot.
(4) Az elszámolással egyidejûleg a támogatás fel nem használt részét a támogatott köteles az elõirányzat javára
a támogatási szerzõdésben meghatározott számlára visszautalni.
(5) A szakmai teljesítésrõl szóló igazolás a támogatott szakmai beszámolóján és pénzügyi elszámolásán, valamint
a teljesítés eredményeként létrehozott tárgyi eszköz, szellemi termék, egyéb alkotás, továbbá a megvalósított
program hasznosíthatóságának, mûködéshez nyújtott támogatás esetén a mûködés eredményességének szakmai
megítélésén alapul.
(6) A támogatottnál folytatott szakmai és pénzügyi ellenõrzésrõl a támogatás dokumentációjához csatolandó feljegyzést
kell készíteni, melyet az elszámolás ellenõrzése során figyelembe kell venni. Az ellenõrzés során helyszíni ellenõrzésre
is sor kerülhet, melyrõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A helyszíni ellenõrzés során különösen vizsgálni kell a támogatás
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hasznosulását, az eredeti számlák záradékolását, a támogatásból megvalósított beszerzések, felújítások megtörténtét,
a beszerzett tárgyi eszközök leltárba vételét és meglétét. Szerzõdésszegés esetén a kötelezettségvállalót írásban kell
értesíteni és a szerzõdésben foglaltak betartására a támogatottat fel kell szólítani.
(7) A kötelezettségvállaló kérheti a szakmai beszámoló kiegészítését. Ha a beszámolóval kapcsolatosan problémát állapít
meg, a kötelezettségvállaló határidõ kitûzésével felszólítja a támogatottat a hiánypótlásra.
(8) Ha a támogatott határidõben maradéktalanul nem tesz eleget az elszámolási kötelezettségének, a támogatás
jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül, ezért a kötelezettségvállaló intézkedik annak visszafizettetése
iránt.
(9) A támogatott a támogatás összegébõl kizárólag akkor számolhatja el az egyes költségek után járó általános forgalmi
adót (bruttó elszámolás), amennyiben a támogatott tevékenységével kapcsolatban általános forgalmi adó levonására,
vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A támogatott a támogatás összegét más jellegû adó – ide nem értve
a bérjellegû adót, illetve járulékot – kifizetésére nem használhatja fel.

6. Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

10. §

E rendelet szabályait alkalmazni kell a hatálybalépését megelõzõen – az 1. § szerinti forrás terhére – kötött szerzõdések
alapján nyújtott támogatások e rendelet hatálybalépését követõ felhasználásának és elszámolásának eljárási
rendjére is.

11. §

Hatályát veszti
a) a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet 62. §
(1) bekezdésében az „az oktatási és nevelési támogatás tekintetében a tankönyv- és taneszköz támogatáshoz,
illetve a hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatáshoz a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjérõl szóló kormányrendelet szerint” szövegrész,
b) a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet 62. §
(3) bekezdése.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelethez
NYILATKOZAT
támogatási döntéshez
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
nyilvántartásba vételt elrendelõ bíróság:
nyilvántartásba vételi végzés száma:
adószám:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszám:
képviselõje, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
– a kérelemhez csatolt mellékletben foglalt adatok, információk, dokumentumok teljes körûek, valódiak és
hitelesek;
– szervezetünk nem áll felszámolási, csõd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt és az ebben
esetlegesen bekövetkezett változásokról a szerzõdés lejártáig bezárólag bejelentési kötelezettség terhel;
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az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek [valamint a 15. §
(11) bekezdése szerinti vizsgálandó szervezet adatait rendelkezésre bocsátja];
az általam képviselt szervezet a kapott támogatás felhasználása során a vonatkozó jogszabályok szerint jár el,
és fokozott figyelemmel érvényesíti a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási elõírásokat;
a kapott támogatás magyarországi felhasználása során a közbeszerzésekrõl szóló törvény rendelkezései szerint
járok el;
az általam képviselt szervezetnek a Magyar Köztársaság felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és
illetéktartozása nincs;
az általam képviselt szervezetnek ....................................................................... (a székhely, illetve telephely szerinti ország)
felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és illetéktartozása nincs;
hozzájárulok, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. 18/C. §
(13) bekezdésében meghatározott eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és
vámhatóságtól;
hozzájárulok ahhoz, hogy az Áht. 18/C. § (13) bekezdésben meghatározott adatokat az ott meghatározott
eljárásban felhasználják;
az általam képviselt szervezetnek nincs az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása;
hozzájárulok az általam képviselt szervezet támogatási igényében foglalt adatainak, valamint a támogatásra
vonatkozó adatok, így a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás
összege nyilvánosságra hozatalához;
a kapott támogatás tekintetében beszámolási és elszámolási kötelezettségemet teljesítem;
a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában szervezetünk más pályázaton is részt vett, illetve
a Magyar Köztársaság vagy más állam költségvetésébõl támogatást igénybe vett az alábbiak szerint:
Támogató szervezet
megnevezése

–
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Támogatás tárgya

Pályázott összeg

Elnyert összeg

az általam képviselt szervezetnek a magyar államháztartás alrendszerébõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és
ki nem egyenlített tartozása nincs.

Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességû, meg nem fizetett, az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülõ
esedékes támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. A visszatartott összegrõl a támogató írásban értesít.
Hozzájárulok, hogy a támogató, az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat
Auditáló Fõigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegû támogatások nyilvántartásában
részt vevõ szervek és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a Magyar Államkincstár által mûködtetett
monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésben elhelyezkedésétõl
függetlenül – hozzáférjenek.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében az általános
forgalmi adó levonására
jogosult,
nem jogosult.
Kelt:
...................................................................
Aláírás/Cégszerû aláírás
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Határozatok Tára

A Kormány 1262/2011. (VIII. 4.) Korm. határozata
az egyes egyházakkal kötendõ megállapodásokkal kapcsolatos, a 2011. július 1.
és 2011. december 31. közötti idõszakra szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátására vonatkozó kormányzati feladatokról
A Kormány a 2011. évi egyházi kiegészítõ támogatás 2011. július 1-jét követõ folyósítása érdekében felkéri a közigazgatási és
igazságügyi minisztert és a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Kormány nevében
a) a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyével,
b) a Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel (Statusquo Ante),
c) a Hetednapi Adventista Egyházzal,
d) a HIT Gyülekezetével,
e) a Keresztény Advent Közösséggel,
f) a Krisztusban Hívõ Nazarénusok Gyülekezetével,
g) a Magyar Pünkösdi Egyházzal,
h) a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközséggel,
i) a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel,
j) a Magyarországi Krisna-tudatú Hívõk Közösségével,
k) a Magyarországi Metodista Egyházzal és
l) az Üdvhadsereg Szabadegyház – Magyarország egyházzal
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására irányuló, 2011. július 1. és 2011. december 31. közötti
idõszakra vonatkozó megállapodást kössön, az egyházak 2011. július 1-jén meglévõ szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményei és azok meglévõ kapacitása tekintetében.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2011. augusztus 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1263/2011. (VIII. 4.) Korm. határozata
az Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulásban való
részvételhez történõ hozzájárulásról
A Kormány hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Belügyminisztérium – a bemutatott egyezmény- és alapszabály-tervezet szerinti –
Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulásban (EUKN EGTC) tagként részt vegyen.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1264/2011. (VIII. 4.) Korm. határozata
az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértõként foglalkoztatott kormánytisztviselõk
feladatainak és foglalkoztatási feltételeinek felülvizsgálatáról
A Kormány a nemzeti szakértõként történõ foglalkoztatás kormányzati költségvetésre gyakorolt hatásának csökkentése, illetve
a magyar kormányzati, szakpolitikai érdekek erõteljesebb figyelembe vétele érdekében a következõket határozza:
1. Felül kell vizsgálni – különösen a kormányzati költségvetési kiadások csökkentése érdekében – az Európai Unió
intézményeiben nemzeti szakértõként foglalkoztatott köztisztviselõkrõl szóló 209/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet és az
Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértõként foglalkoztatott és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
utáni támogatások igénylési rendjérõl szóló 146/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
honvédelmi miniszter
Határidõ:
azonnal
2. A miniszterek bekérik az általuk kiküldött nemzeti szakértõk aktualizált önéletrajzát, továbbá felhívják az irányításuk,
illetve felügyeletük alá tartozó szerveket az általuk kiküldött nemzeti szakértõk önéletrajzának bekérésére.
Felelõs:
valamennyi miniszter
Határidõ:
2011. augusztus 30.
3. A miniszterek az általuk kiküldött nemzeti szakértõiket konzultációra – 2 napra – hazarendelik. A szakmai konzultáció
célja az eddigi tevékenységrõl szóló beszámolás, illetve a nemzeti szakértõként történõ foglalkoztatás
indokoltságának felülvizsgálata. A szakmai konzultációt háromtagú bizottság elõtt kell lefolytatni. A bizottság tagjai:
a tárca nemzeti szakértõjének tevékenységi területéért felelõs államtitkára, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium közigazgatási államtitkára és a Külügyminisztérium EU ügyekért felelõs államtitkára. A szakmai
konzultáció eredményeként a nemzeti szakértõt a miniszter továbbra is a korábbiaknak megfelelõen foglalkoztatja,
vagy hazarendeli, vagy a foglalkoztatását módosítja.
Felelõs:
valamennyi miniszter a közigazgatási és igazságügyi minisztérium közigazgatási államtitkárának
és a Külügyminisztérium EU ügyekért felelõs államtitkárának bevonásával
Határidõ:
2011. szeptember 15.
4. A miniszterek felhívják az irányításuk, illetve felügyeletük alatt álló szerveket (kiküldõ szerv), hogy az általuk kiküldött
nemzeti szakértõket konzultációra – 2 napra – rendeljék haza. A szakmai konzultációt négytagú bizottság elõtt kell
lefolytatni. A bizottság tagjai: a kiküldõ szerv vezetõje, az irányító, felügyelõ minisztérium terület irányításáért,
felügyeletéért felelõs állami vezetõje, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára és a
Külügyminisztérium EU ügyekért felelõs államtitkára. A szakmai konzultáció eredményeként a nemzeti szakértõt a
küldõ szerv továbbra is a korábbiaknak megfelelõen foglalkoztatja, vagy hazarendeli, vagy a foglalkoztatását
módosítja.
Felelõs:
valamennyi miniszter a közigazgatási és igazságügyi minisztérium közigazgatási államtitkárának
és a Külügyminisztérium EU ügyekért felelõs államtitkárának bevonásával, továbbá az irányított,
felügyelt szervek vezetõi
Határidõ:
2011. szeptember 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1265/2011. (VIII. 4.) Korm. határozata
a szociális konzultáció pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatos kormányzati feladatokról
1. A Kormány a szociális konzultáció pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 867,9 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását
rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet X. Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal cím, valamint
a 15. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím, 24. Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok
támogatása jogcím-csoport javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím
terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1265/2011. (VIII. 4.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

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

Fejezetszám

Címszám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

X.
001766

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
5

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatal
1

Mûködési költségvetés
3

15

Dologi kiadások

789,1

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

272556

Célõirányzatok
24

Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok
támogatása
1

Mûködési költségvetés
5

XI.
297102

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Egyéb mûködési célú
kiadások

78,8

Miniszterelnökség
3

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Rendkívüli kormányzati intézkedések
a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

–867,9

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma
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A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

ElõKiJogir.- emelt Fejecím- cso- elõzetszám portir.név
szám szám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Fejezetszám

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

X.
001766

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
5

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal

15

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

272556

789,1

Célõirányzatok
24

Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok
támogatása

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

78,8

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

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

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

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

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

Összesen

867,9

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

867,9

IV.
negyedév

25960

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 92. szám

A Kormány 1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozata
a 2015. évi Felnõtt Nõi Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén
szükséges kormányzati intézkedésekrõl
1. A Kormány támogatja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a 2015. évi Felnõtt Nõi Kosárlabda
Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatát, amelynek érdekében vállalja, hogy a rendezési jog
elnyerése esetén
a) a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére 2012-ben 250 ezer eurónak, 2014-ben 175 ezer eurónak és
2015-ben 175 ezer eurónak megfelelõ forintösszegû állami támogatást biztosít a 2015. évi Felnõtt Nõi Kosárlabda
Európa-bajnokság rendezéséért a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség részére fizetendõ licencdíj megfizetéséhez;
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a 2012., 2014. és 2015. évi állami költségvetés tervezése során
b) a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére – elszámolási, és a fel nem használt rész tekintetében
visszafizetési kötelezettség mellett – 100 millió forint összegû állami támogatást biztosít, amely a 2015. évi Felnõtt
Nõi Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési költségeire használható fel.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a 2015. évi költségvetés tervezése során
2. A Kormány felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az 1. pont b) alpontja szerinti állami támogatás
jogszerû felhasználásának ellenõrzését a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal útján biztosítsa.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2015. november 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozata
a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezetei közötti elõirányzat-átcsoportosításokról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az
alábbi átcsoportosításokat rendeli el:
a) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. melléklet
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1. Honvédelmi Minisztérium cím 2. Egyéb HM szervezetek alcím terhére,
a Kvt. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 11. Rendõrtiszti Fõiskola cím javára 250 ezer forint
átcsoportosítását az 1. melléklet szerint;
b) a Kvt. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 7. Rendõrség cím terhére, a Kvt. 1. melléklet XIII. Honvédelmi
Minisztérium fejezet 2. Magyar Honvédség cím 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím javára
101 633 ezer forint átcsoportosítását a 2. melléklet szerint;
c) a Kvt. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 12. Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság cím
terhére, a Kvt. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 12. Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság cím
javára 51 511 ezer forint átcsoportosítását a 3. melléklet szerint;
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d)

a Kvt. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 12. Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság cím
terhére, a Kvt. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 12. Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság cím
javára 77 727 ezer forint átcsoportosítását a 4. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

XIII.

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

198279

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Egyéb HM szervezetek
Mûködési költségvetés
3

XIV.

Dologi kiadások

–250

Belügyminisztérium
11

Rendõrtiszti Fõiskola
1

Mûködési költségvetés
3

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Dologi kiadások

Címszám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

250

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

BEVÉTELEK
Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Honvédelmi Minisztérium
2
1

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Honvédelmi Minisztérium
1

001799

A módosítás
jogcíme

ElõKiJogir.- emelt Fejecím- cso- elõzetszám portir.név
szám szám

Címnév

Alcímnév

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

25962
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A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

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

XIII.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

•

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

2011. évi 92. szám
A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Honvédelmi Minisztérium
1

Honvédelmi Minisztérium

198279

2

Egyéb HM szervezetek

XIV.

–250

Belügyminisztérium

001799

11

Rendõrtiszti Fõiskola

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

250

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

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

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

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

I.
negyedév

Összesen

idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

II.
negyedév

250

III.
negyedév

IV.
negyedév

250

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

2. melléklet az 1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

XIII.

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Honvédelmi Minisztérium
2

206895

Magyar Honvédség
1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
1

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

68 461

34 230

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

18 485

9 242

Dologi kiadások

14 687

4 895

3
XIV.
001580

Jogcímcsop.név

A módosítás
jogcíme

Belügyminisztérium
7

Rendõrség
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

–68 461

–34 230

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

–18 485

–9 242

3

Dologi kiadások

–14 687

–4 895

b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

•

MAGYAR KÖZLÖNY
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A módosítás
jogcíme

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

ElõKiJogir.- emelt Fejecím- cso- elõzetszám portir.név
szám szám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Jogcímcsop.név

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

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

XIII.

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Honvédelmi Minisztérium
2

Magyar Honvédség

206895

1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

XIV.

101 633

48 367

–101 633

–48 367

Belügyminisztérium

001580

7

Rendõrség

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

b) a következõ év költségvetésébe beépülõ
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

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

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Összesen

idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

101 633

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

3. melléklet az 1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

XIV.
001711

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Kiemelt elõirányzat neve

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Belügyminisztérium
12

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
1

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

6 654

3 515

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

1 569

785

43 288

21 639

3
XVII.
000516

Elõir.csop.név

A módosítás
jogcíme

Dologi kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

12

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1

Mûködési költségvetés

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

25964

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Fejezetnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Fejezetszám

Címszám

1

Személyi juttatások

–6 654

–3 515

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

–1 569

–785

3

Dologi kiadások

–43 288

–21 639

ElõKiJogir.- emelt Fejecím- cso- elõzetszám portir.név
szám szám

A módosítás
jogcíme

JogAlcímcímcsop.szám
szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

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

XIV.
001711

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

A módosítás
jogcíme

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

Belügyminisztérium
12

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

XVII.
000516

Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

TÁMOGATÁSOK
Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi
azonosító

2011. évi 92. szám

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

•

MAGYAR KÖZLÖNY

51 511

25 939

–51 511

–25 939

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
12

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

b) a következõ év költségvetésébe beépülõ
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

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

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

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

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

Összesen
51 511

5

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

MAGYAR KÖZLÖNY

•

25965
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4. melléklet az 1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

ElõKiJogir.emelt
cím- csoelõszám portir.szám szám

XIV.
001711

Fejezetnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

8 176

21 399

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

2 051

4 980

67 500

112 500

3
XVII.

Dologi kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

12

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

–8 176

–21 399

2

Munkaadókat terhelõ
járulékok

–2 051

–4 980

3

Dologi kiadások

Címszám

JogAlcímcímcsop.szám
szám

XIV.
001711

ElõKiJogir.- emelt Fejecím- cso- elõzetszám portir.név
szám szám

Címnév

Jogcímcsop.név

Alcímnév

Jogcímnév

Elõir.csop.név

XVII.

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

12

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság

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

XIV.
001711

49 010

81 680

–49 010

–81 680

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Belügyminisztérium
12

XVII.
000516

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

TÁMOGATÁSOK
Fejezetszám

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
jogcíme

Belügyminisztérium
12

000516

–67 500 –112 500

b) a következõ év költségvetésébe beépülõ

BEVÉTELEK
Fejezetszám

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
1

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Belügyminisztérium
12

000516

A módosítás
jogcíme

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

28 717

57 199

–28 717

–57 199

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
12

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
b) a következõ év költségvetésébe beépülõ
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

14

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma

25966
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Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

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

I.
negyedév

Összesen

II.
negyedév

•

2011. évi 92. szám

III.
negyedév

IV.
negyedév

28 717

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

A Kormány 1268/2011. (VIII. 4.) Korm. határozata
a Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése, valamint a Kormány
által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm.
határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm.
határozat 10. pontja alapján a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány
a) hozzájárul a Puskás Tivadar Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratának (a továbbiakban:
alapító okirat) a mellékelt tartalom szerinti módosításához, és megállapítja az alapító okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövegét;
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az alapító okiratnak a melléklet szerinti módosítása érdekében
a Közalapítvány társalapítóival megállapodjon;
c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány
nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele
iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a
Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a
Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítõben közzétegye.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és egyidejûleg hatályát veszti a Puskás Tivadar Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról szóló 1101/2011. (IV. 15.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1269/2011. (VIII. 4.) Korm. határozata
az egyes közösségi közlekedési vállalatok adóssága átvállalásának és a PPP-projektek
felülvizsgálatának elveirõl
1. A Kormány
a) elrendeli, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a nemzetgazdasági miniszter bevonásával határozza meg a MÁV
csoport, elsõdlegesen a MÁV Zrt. és a MÁV Trakció Zrt., valamint a BKV Zrt. hitelviszonyon alapuló adóssága
átvállalásának elveit, tartalmát és ütemezését azzal, hogy az átvállalás összege nem haladhatja meg a MÁV
csoport esetében a 300 milliárd forintot, a BKV Zrt. esetében a 78 milliárd forintot;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
b) felkéri a fõpolgármestert az 1. pont a) alpontjában foglalt tárgyalásokon való részvételre;
c) felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter közremûködésével, a Magyar
Állam nevében eljárva az Államadósság Kezelõ Központ Zrt. bevonásával az 1. pont a) alpont szerinti
adósságátvállalások jogi és pénzügyi feltételeirõl állapodjon meg az érintett felekkel, és az 1. pont h) alpont
szerint elõkészített, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
szóló törvénytervezet (a továbbiakban: költségvetési törvénymódosítás tervezete) kihirdetését követõen hajtsa
végre az átvállalásokat;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatosan
d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az adósságátvállalás kapcsán készítsen elõterjesztést a Kormány
részére, mely tartalmazza:
da) a társaságok ésszerû alapokon nyugvó, költség-hatékony átalakítására,
db) a nemzeti közlekedési irányító szervezet keretében elérhetõ legnagyobb megtakarítására,
dc) a jelenleg fennálló díj- és kedvezményrendszer átalakítására, valamint
dd) az adósságállomány újratermelõdésének elkerülését biztosító mûködési modellre
vonatkozó javaslatot;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. szeptember 30.
e) elrendeli a köz- és magánszféra együttmûködésében megvalósuló (ún. PPP) beruházások állami tulajdonba vételi
lehetõségének célszerûségi és hatékonysági szempontokon alapuló haladéktalan felülvizsgálatát a közpénzek
takarékos és átlátható felhasználásának elõmozdítása érdekében, az állami feladatellátás infrastrukturális
feltételeinek hosszú távú megteremtése céljából a PPP-beruházások megszüntetésére 2011. évben kerülhet sor
legfeljebb 200 milliárd forint összeghatárig úgy, hogy a megszüntetés további évekre vonatkozó
kötelezettségvállalást – a létesítmény üzemeltetésén kívül – nem jelenthet;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
érintett miniszterek
Határidõ:
azonnal
f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki az állami tulajdonba veendõ PPP-beruházások
kiválasztásának gazdasági-pénzügyi és ágazati-szakmai szempontokat egyaránt figyelembe vevõ
szempontrendszerét, valamint ez alapján konkrét, lehetõség szerint projekt-mélységû javaslatát és azt terjessze a
Kormány elé;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
g) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont f) alpontjában foglalt kormány-döntést követõen
állapodjon meg a beruházásokat tulajdonló magánpartnerekkel az állam által kezdeményezett megszüntetés
feltételeirõl, gondoskodjék a technikai háttér (elsõsorban a jogi munka) elõkészítésérõl, ezzel kapcsolatos
javaslatát terjessze a Kormány elé;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2011. szeptember 30.
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h)

felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont a) és 1. pont c)–g) alpontokban foglaltak végrehajtása
érdekében készítse elõ a költségvetési törvénymódosítás tervezetét.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
az adósságátvállalások, illetve a megszüntetés meghatározását követõen azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 59/2011. (VIII. 4.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya,
a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Szlovén Köztársaság Kormánya
és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös államhatáron átvezetõ közúti kapcsolatok
fejlesztésérõl szóló keret-megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szerb
Köztársaság Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Szlovén Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri
Kabinetje között a közös államhatáron átvezetõ közúti kapcsolatok fejlesztésérõl szóló keret-megállapodások
(a továbbiakban: Megállapodások) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodások létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a Megállapodások létrehozását követõen a
Megállapodások végleges szövegeinek megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok tervezeteit
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

