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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2/2012. (I. 11.) MNB rendelete
a „Madách Imre: Az ember tragédiája” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Madách Imre: Az ember tragédiája címû mûve megjelenésének 150. évfordulója alkalmából
– „Madách Imre: Az ember tragédiája” megnevezéssel 3000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2012. január 12.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 20 gramm, átmérõje 34 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme elõlapján, a bal felsõ mezõben Madách Imre portréja látható, a portrétól jobbra a „2012” verési évszám,
balra a „BP.” verdejel olvasható. A portré alatti vízszintes sorokban a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható.
Az emlékérme jobb felsõ szélén a „MAGYARORSZÁG” körirat olvasható. Az emlékérme elõlapjának képét az
1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Az ember tragédiája címû mûhöz kapcsolódó jelenet ábrázolása látható:
Ádám és Éva a Földgolyón áll, mögöttük Lucifer árnyszerû alakja magasodik, kitárt szárnyakkal. A Földgolyó
ábrázolásában, egymás alatti ívelt sorokban az „AZ EMBER” és a „TRAGÉDIÁJA” felirat olvasható. Az emlékérme szélén,
bal oldalon a „MADÁCH IMRE” felirat olvasható, jobb oldalon Szöllõssy Enikõ tervezõmûvész mesterjegye található.
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

Az emlékérmébõl 6000 darab készíthetõ, amelybõl 4000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhetõ.

4. §

Ez a rendelet 2012. január 12-én lép hatályba.
a Magyar Nemzeti Bank elnöke helyett:
Karvalits Ferenc s. k.,
általános hatáskörû alelnök
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1. melléklet a 2/2012. (I. 11.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet a 2/2012. (I. 11.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 1/2012. (I. 11.) HM rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés
e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (4) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, valamint a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés
c) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában
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. §
(2) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 5. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról
szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása
1. §

2. §

(1) A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002.
(I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 40. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Egészségkárosító veszélynek kitett beosztásokban szolgálatot teljesítõk pótlékára (a továbbiakban: egészségi
veszélyességi pótlék) az jogosult, akinek a szolgálati tevékenységét a napi szolgálatteljesítési idõ több mint 50%-ában
– ionizáló sugárzásnak kitett beosztásokban legalább 3 órában – egészségkárosító kockázati tényezõnek kitett
körülmények között kell végeznie, vagy a védelem csak egyéni védõeszköz olyan állandó vagy tartós használatával
valósul meg, amely a viselõje számára fokozott megterhelést jelent.”
(2) Az R1. 40. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egészségkárosító kockázati tényezõk fennállását – a helyszíni vizsgálat alapján, az országos szakmai gyakorlatot
figyelembe véve – az MH Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálata állapítja meg. Az egészségkárosító kockázati
tényezõk megállapításánál a honvédelemért felelõs miniszter által kiadott külön jogszabály az irányadó.”
Hatályát veszti az R1. 40. § (2) bekezdése.

2. A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló
20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosítása
3. §

A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002. (IV. 10.) HM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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3. A Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes belsõ ellenõrzési jogosítványainak
átruházásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet módosítása
4. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruházásáról
szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „HM Központi Ellenõrzési és
Hatósági Hivatal (a továbbiakban: fejezetszintû központi ellenõrzési szervezet, HM KEHH)” szövegrész helyébe a „HM
Belsõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban: fejezetszintû központi ellenõrzési szervezet, HM BEF)” szöveg lép.
(2) Az R3. 2. § (2) és (6) bekezdésében, 3. § (3)–(4) bekezdésében, 4. § (3) és (5) bekezdésében a „HM KEHH” szövegrész
helyébe a „HM BEF” szöveg lép.
(3) Az R3. 3. § (6) bekezdésében, 4. § (1)–(2), (4), (8) bekezdésében, 5. §-ában a „HM KEHH fõigazgató” szövegrész helyébe
a „HM BEF fõosztályvezetõ” szöveg lép.
(4) Az R3. 4. § (7) bekezdésében a „HM KEHH-hez” szövegrész helyébe a „HM BEF-hez” szöveg lép.
(5) Az R3. 4. § (3) és (5) bekezdésében a „fõigazgató” szövegrész helyébe az „fõosztályvezetõ” szöveg lép.

4. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó
részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló
30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosítása
5. §

6. §

(1) A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint
a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A felügyeleti jogkört gyakorló Szolgálat jogosult a beosztott életét, testi épségét, egészségét súlyosan
veszélyeztetõ személy vagy állományilletékes parancsnoka ellen büntetõ- vagy fegyelmi eljárást kezdeményezni.”
(2) Az R4. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A Szolgálat az általa elvégzett, joghatással járó mérések figyelembevételével végrehajtott kockázatelemzések és
kockázatkezelések alapján, határozatban állapítja meg a meg nem szüntethetõ kockázati tényezõk fennállását, vagy
hiányát.”
(3) Az R4. 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) feladata]
„f) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében a Szolgálat által
meghatározottak végrehajtása.”
(4) Az R4. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A katonai szervezetek egészségkárosító hatás kockázatának kitett beosztásaiban és munkaköreiben az egyéni
védõeszközök állandó vagy tartós használatát a kollektív szerzõdés, vagy az állományilletékes parancsnok (vezetõ)
határozza meg, tekintettel az egészségkárosító veszély (kockázat) mértékére. Az egyes beosztások meghatározásánál
a Szolgálat véleményét ki kell kérni.”
Hatályát veszti az R4. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése.

5. A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzések szintjérõl szóló
41/2007. (XII. 14.) HM rendelet módosítása
7. §

A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzések szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet
(a továbbiakban: R5.) „A honvédelmi szervezetek állományában lévõ fontos és bizalmas munkakörök, és azok
ellenõrzési szintje” címû Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ
munkavédelmi követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosítása
8. §

(1) A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ munkavédelmi
követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 37. § (3) bekezdésében
a „Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal" szövegrész helyébe a „Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal” szöveg lép.
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(2) Az R6. 4. melléklet „Elöljáró parancsnokság” sor „Létszám, szakképzettség, felsõfokú” oszlopában a „2” szövegrész
helyébe a „3” szöveg lép.

7. Záró rendelkezés
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet az 1/2012. (I. 11.) HM rendelethez
1. Az R2. 1. számú melléklet 73. címsorában szereplõ táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Fegyvernemi (szakági) azonosító]
„
73

EGÉSZSÉGÜGY I.

Fegyvernemi (szakági) alcsoport
A
általános
B

belgyógyászat

C

kardiológia

D

hematológia, angiológia

E
F

infektológia
reumatológia

G

bõrgyógyászat

H
I
J
K
L
M
N

repülõorvos
toxikológia
tüdõgyógyászat
ideg- és elmegyógyászat
allergológia, immunológia
gastroenterológia
közegészségügy - járványügy

O
P
Q
R
S
T
U
V
W

foglalkozás egészségügy
pszichológia
fogászat
rehabilitáció
mentõ
csapat egészségügy
állategészségügyi
laboratóriumi
vérellátó

X
Y
Z

egészségügyi anyagellátó
diabetológia, endokrinológia
egészségfejlesztés, egészségnevelés, fizikai
alkalmasságvizsgálati

Munkakör
a
pk., fõigazgató, igazgató, intézetvezetõ, hiv.
vez., honvéd-tiszti fõorvos
b
az „a” pontban szereplõk helyettesei,
honvéd-tisztiorvos
c
MH fõszakorvos, MH fõpszichológus, MH
fõállatorvos, honvéd-tisztiorvos
d
fõnök, rendelõvezetõ, ov., alov., rlg. vez.,
vezetõ közegészségügyi felügyelõ
e
kiem. fõti., fõti., ti., alti.
f
fõorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos,
szakpszichológus
g
közegészségügyi felügyelõ, dietetikus, eü.
tiszt, gyógytornász, eü. fejlesztõ tiszt,
logopédus, szociális munkás, tudományos
munkatárs, fõmunkatárs, pszichológus,
biológus, szakergonómus, ergonómus
h
a „d” pontban szereplõk helyettesei
i
felcser, eü. altiszt
j
légi eü. ti., alti.
k
beosztott
l
vezetõ-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns
m
mûszerész
n
vezetõ-, szakápoló, ápoló, okl. ápoló, dipl.
ápoló
o
kötözõ
p
búvár
q
vezetõ-, fõmûtõs, mûtõs
r
raktárvezetõ, raktáros, ellátó
s
statisztikus
t
technikus
u
gázmester, boncmester
v
gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ
w
kisegítõ, eü. kisegítõ, beteghordó,
mûtõssegéd, eü. katona
x
vezénylõ altiszt
y
masszõr, gyógymasszõr, sterilizáló
z
kiképzendõ
”
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2. Az R2. 1. számú melléklet 75. címsorában szereplõ táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Fegyvernemi (szakági) azonosító]
„
75
ELLENÕRZÉSI ÉS HATÓSÁGI
Fegyvernemi (szakági) alcsoport
A
államháztartási belsõ ellenõrzési
B
munkavédelmi
C
általános ellenõrzési
D
E
F
építésfelügyeleti
G
építésügyi
H
honvédelmi szakhatósági
I
J
jármûvizsgálati
K
katasztrófavédelmi
L
környezetvédelmi
M
munkaügyi
N
O
P
Q
R
S
szabályozott anyagokkal kapcsolatos
T
tûzvédelmi
U
V
veszélyes katonai objektum felügyeleti
W
X
Y
Z

Munkakör
a
fõigazgató, igazgató, parancsnok
b
az „a” pontban szereplõk helyettesei
c
d
fõnök, ov., alov., rlg. vez.
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

a „d” pontban szereplõk helyettesei

kiemelt fõellenõr, fõellenõr, ellenõr

szaktechnikus

”

2. melléklet az 1/2012. (I. 11.) HM rendelethez
1. Az R5. „A honvédelmi szervezetek állományában lévõ fontos és bizalmas munkakörök, és azok ellenõrzési szintje” címû
Melléklet „II. A miniszter közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség
katonai szervezetei” fejezet 1. pont i) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(„C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezettek az alábbi munkaköröket betöltõ, illetve az arra jelölt személyek:)
„i) a miniszter ellenõrzési, fejezet államháztartási belsõ ellenõrzési szervezet vezetõje és helyettese, osztályvezetõje,
osztályvezetõ-helyettese, fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzést végzõ kiemelt fõtiszt, fõtiszt és ügyintézõ,
rendeltetéssel összefüggõ fejezetszintû ellenõrzést végzõ kiemelt fõtiszt, fõtiszt, továbbá a HM Hatósági Hivatal
hatósági és szakhatósági feladatait ellátó munkakörei;”
2. Az R5. „A honvédelmi szervezetek állományában lévõ fontos és bizalmas munkakörök, és azok ellenõrzési szintje” címû
Melléklet „II. A miniszter közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség
katonai szervezetei” fejezet 2. pont g) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(„B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezettek az alábbi munkaköröket betöltõ, illetve az arra jelölt személyek:)
„g) a miniszter ellenõrzési, fejezet államháztartási belsõ ellenõrzési feladatait ellátó szervezet és a HM Hatósági Hivatal
valamennyi munkaköre, amennyiben magasabb szintû ellenõrzés hatálya alá nem tartozik;”
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 18/2012. (I. 11.) KE határozata
a Költségvetési Tanács elnökének kinevezésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 18. §-a alapján dr. Kovács Árpádot 2012. január 10-ei hatállyal a Költségvetési Tanács elnökévé
kinevezem.
Budapest, 2012. január 10.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-9/00181/2012.

A köztársasági elnök 19/2012. (I. 11.) KE határozata
a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöki tisztségében való megerõsítésrõl
A Magyar Mûvészeti Akadémia alakuló közgyûlésének elõterjesztésére – az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja
és (5) bekezdése, valamint a Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 22. § (1) bekezdése alapján –
Fekete Györgyöt a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöki tisztségében megerõsítem.
Budapest, 2012. január 10.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/00105/2012.
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A köztársasági elnök 20/2012. (I. 11.) KE határozata
soron kívüli ülnökválasztásról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján az Országos Bírósági
Hivatal elnökének elõterjesztésére a Fehérgyarmati Városi Bíróság ülnökeinek soron kívüli megválasztását
2012. január 15. napja és 2012. február 29. napja közé esõ idõtartamra tûzöm ki.
Budapest, 2012. január 10.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: V-2/00158/2012.

A köztársasági elnök 21/2012. (I. 11.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a közép-európai régió és azon belül a magyar korcsolyázó sport fellendítése érdekében végzett céltudatos és
áldozatos támogatói tevékenysége elismeréseként
Ottavio Cinquanta, a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség elnöke részére a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. december 20.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. december 23.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/06812/2011.
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A Kormány 1001/2012. (I. 11.) Korm. határozata
Magyarország Honvédelmi Minisztériuma (Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal) és a Svéd Királyság
Försvarsexportmyndigheten (Svéd Védelmi és Biztonsági Export Ügynökség) elnevezésû szervezete
között a JAS-39 Gripen típusú repülõgépek bérletével kapcsolatos részletes feltételeket tartalmazó
Bérleti Megállapodásban foglalt bérleti idõszak módosítására vonatkozó megállapodás aláírásáról
szóló felhatalmazásról
A Kormány:
1. egyetért azzal, hogy a Magyarország Honvédelmi Minisztériuma (Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal) és a Svéd Királyság
Försvarsexportmyndigheten (Svéd Védelmi és Biztonsági Export Ügynökség) elnevezésû szervezete között a JAS-39
Gripen típusú repülõgépek bérletével kapcsolatos részletes feltételeket tartalmazó Bérleti Megállapodásban
(a továbbiakban: Bérleti Megállapodás) rögzített bérleti idõszak (legfeljebb 10 évvel történõ) meghosszabbítása,
valamint az abban foglalt egyes szolgáltatások idõtartamának változtatása és a bérleti díj fizetésének megfelelõ
átütemezése érdekében a Bérleti Megállapodás módosításra kerüljön;
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert, vagy az általa kijelölt személyt, hogy a Bérleti Megállapodás módosításáról
szóló megállapodást aláírja.
Határidõ:
2012. január 31.
Felelõs:
honvédelmi miniszter
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1002/2012. (I. 11.) Korm. határozata
a mezõgazdasági termelés területén energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz
visszatáplálására vonatkozó kötelezettség felfüggesztésérõl
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a mezõgazdasági termelés területén a kizárólag energia elõállítás céljából kitermelt
termálvíz visszatáplálására vonatkozó kötelezettség mind a már megvalósult, mind pedig a jövõben létesülõ kitermelõ
kutak vonatkozásában 2015. június 30-ig felfüggesztésre kerüljön oly módon, hogy a vízhasználat a visszatápláló kút
létesítési engedélye nélkül is engedélyezhetõvé váljon ezen idõpontig, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 78. § (4) bekezdésének b) pontjában szereplõ mentesítés 2020. december 22. napjáig
maradjon hatályban.
2. Az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról,
a felszínen maradó víz elhelyezésével kapcsolatos jogszabályi környezet felülvizsgálatáról, továbbá a vízjogi
engedélyek módosításáról és az engedélymódosítás költségére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatáról készüljön
elõterjesztés a Kormány részére. A jogszabályok felülvizsgálata során figyelemmel kell lenni a környezetvédelem
jogszabályi védelmi szintjével kapcsolatos alkotmányossági követelmények érvényesítésére.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. február 1.
3. A Kormány felhívja a vízgazdálkodásért felelõs minisztert, hogy készítsen elõterjesztést a termálvíz mezõgazdasági
termeléshez kapcsolódó, kizárólag energia elõállítás céljából történõ kitermelésének hosszabb távú – a gazdasági és
fenntarthatósági szempontokat egyaránt figyelembe vevõ – szabályozásának megvalósításához szükséges
feladatokról és azok ütemezésérõl, különös tekintettel egy egységes mérési rendszer és adatbázis kialakítására.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
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4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
5. A Kormány visszavonja az önkormányzati feladatok elõsegítése céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó
termõföldek önkormányzatok részére történõ átadásáról szóló 2063/2006. (IV. 3.) Korm. határozatot.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1003/2012. (I. 11.) Korm. határozata
a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról szóló
1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozatban elrendelt létszámleépítés egyszeri kiadásainak
finanszírozásáról
A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 4. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján, a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról szóló
1413/2011. (XII. 1.) Korm. határozatban elrendelt létszámleépítés egyszeri kiadásainak finanszírozására – elszámolási,
a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettség mellett – a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 3. Különféle kifizetések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 4. Nemzeti Munkaügyi Hivatal cím javára 416 100 ezer forint
átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra: azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. március 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1003/2012. (I. 11.) Korm. határozathoz
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/
Költségvetési év: 2012.
ezer forintban
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csop.
szám

Kiemelt
elĘir.
szám

Al- Jog- Jogcím cím cím
név csop. név
név

ElĘir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat neve

MĦködési költségvetés

327 638

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális
hozzájárulási adó

88 462

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

X.

Célartalékok

24

Különféle kifizetések
235149
3
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
x/ Az összetartozó elĘirányzat változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

egyedi
azonosító

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

4
1

Államházháztartási

A módosítás
következĘ
évre áthúzódó hatása

Nemzetgazdasági Minisztérium

XV.
013389

Fejezet Cím
név név

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

ElĘir.
csop.

Kiemelt

szám

szám

szám

csop.
szám

szám

szám

elĘir.
szám

Fejezet Cím
név

név

Alcím

Jogcím

Jogcím

ElĘir.
csop.

név csop.
név

név

név

-416 100

BEVÉTELEK

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás
következĘ

A módosítást elrendelĘ

(+/-)

évre áthúzódó hatása

jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következĘ
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelĘ
jogszabály/határozat száma

II. negyedév

III. negyedév IV. negyedév

Kiemelt elĘirányzat neve

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csop.
szám

Kiemelt
elĘir.
szám

Al- Jog- Jogcím cím cím
név csop. név
név

ElĘir.
csop.
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt elĘirányzat neve

Nemzetgazdasági Minisztérium

XV.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

4

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

416 100

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

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki

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

Állami SzámvevĘszék

1 példány

teljesítményarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb ........azonnal

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

I. negyedév

idĘarányos

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

416 100

416 100
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1 példány

•

Fejezet

MAGYAR KÖZLÖNY

013389

Fejezet Cím
név név
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A Kormány 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozata
a kormányzati létszámcsökkentésrõl
A Kormány a 2012. évi költségvetési hiánycél teljesítése, valamint a hatékonyan mûködõ állam kialakítása céljából a következõ
határozatot hozza:
1. A Kormány a mellékletben felsorolt költségvetési szerveknél az ott meghatározott mértékû létszámcsökkentés
végrehajtását rendeli el. A költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõje a mellékletben foglaltakhoz képest
magasabb mértékû létszámcsökkentést is elrendelhet.
Felelõs:
fejezetet irányító szervek vezetõi
érintett költségvetési szervek vezetõi
Határidõ:
a felmentések kezdõnapja: legkésõbb 2012. január 18.
a Külügyminisztérium fejezet esetében a mellékletben meghatározott létszám 50 százaléka
tekintetében legkésõbb 2012. január 18., a további 50 százalék tekintetében 2013. január 18.
2. A létszámleépítést az érintett szervek számára az e határozat hatálybalépésekor engedélyezett – a kormánytisztviselõk
esetében a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) szerinti – létszámkeret figyelembevételével kell végrehajtani. A miniszterek
tájékoztassák a közigazgatási és igazságügyi minisztert a saját, illetve – a Korm. határozatban szereplõ – a felügyeletük
és irányításuk alá tartozó szervek vonatkozásában a végrehajtott létszámcsökkentéssel korrigált, engedélyezett
létszámkeretekrõl, figyelembe véve a létszámkereteket érintõ további változásokat is.
Felelõs:
miniszterek
Határidõ:
2012. február 29.
3. A Kormány felkéri a fejezetet irányító szervek vezetõit, vizsgálják meg, hogy a leépítésekhez kapcsolódó egyszeri
kiadások fedezetét a 2011. évi maradvány, illetve a tárgy évi költségvetés terhére tudják-e biztosítani. A vizsgálat
eredményérõl tájékoztassák a nemzetgazdasági minisztert.
Felelõs:
fejezetet irányító szervek vezetõi
érintett költségvetési szervek vezetõi
Határidõ:
folyamatosan
4. Amennyiben az egyszeri költség biztosítására fejezeten belül nincs mód, kérelmezni lehet – az államháztartásért
felelõs miniszter útján – a többletköltségek központi finanszírozását.
Felelõs:
fejezetet irányító szervek vezetõi
Határidõ:
kérelem benyújtására legkésõbb 2012. február 29.
5. A Kormány felkéri a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnökét, hogy a 4. pont szerint biztosított többletköltségek
igénylésének megalapozottságával, a központi forrásból biztosított forrás elszámolásának szabályszerûségével
kapcsolatos ellenõrzést végezze el.
Felelõs:
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke
Határidõ:
2012. július 31.
6. A Kormány a létszámleépítéshez kapcsolódóan az elbocsátottakat támogató rendszer létrehozása érdekében – külön
Intézkedési Terv alapján – Karrier Híd Program indítását rendeli el.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával
Határidõ:
azonnal
7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozathoz
Fejezet / költségvetési szerv

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatás
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Közigazgatási Intézet
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Igazságügyi Szakértõi Kutató Intézetek
Nemzeti Államigazgatási Központ
Fõvárosi és megyei kormányhivatalok
ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ
Közpolitikai Kutatások Intézete
Balassi Intézet
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata
Wekerle Sándor Alapkezelõ
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
ÖSSZESEN
MINISZTERELNÖKSÉG
Miniszterelnökség igazgatás
ÖSSZESEN
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatás
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmérési és Távérzékelési Intézet
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Országos Meteorológiai Szolgálat
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (jogutód szervei, Belügyminisztérium
fejezettel közösen)
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség és a
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek
ÖSSZESEN
BELÜGYMINISZTÉRIUM
Belügyminisztérium fejezet
ÖSSZESEN
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatás
Nemzeti Innovációs Hivatal
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Magyar Államkincstár
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
ÖSSZESEN
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
ÖSSZESEN
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatás
Országos Atomenergia Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Energia Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Közlekedésbiztonsági Szervezet
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság
Közremûködõ Szervezetek
ÖSSZESEN

Létszámcsökkentés
(álláshelyek száma)

83
35
14
37
47
128
2343
7
5
14
54
52
7
2826
19
19
63
188
35
172
34
14
236
742
200
200
14
6
53
243
21
8
5
350
577
577
54
58

19
22
3
12
106
119
393
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KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külügyminisztérium fejezet
ÖSSZESEN

279
279
UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÖSSZESEN

39
39

NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM
Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatás
Egyéb kulturális intézmények
Egyéb oktatási intézmények
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Gyógyító-megelõzõ ellátás országos intézetei (ebben Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet)
Közgyûjtemények
Mûvészeti intézmények
Nemzeti Sport Intézet
Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
ÖSSZESEN
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Központi Statisztikai Hivatal
ÖSSZESEN
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és szervei
ÖSSZESEN
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
ÖSSZESEN

43
110
31
25
67
32
227
17
103
70
167
11
903
70
70
162
162
159
159

A miniszterelnök 1/2012. (I. 11.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási,
tudományos és kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti erõforrás miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és
kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti erõforrás minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés
szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 2/2012. (I. 11.) ME határozata
egyes szociális biztonsági egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti erõforrás miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország és Japán, Macedónia, Albánia, Oroszország, Ukrajna, valamint Szerbia közötti szociális
biztonsági egyezmények (a továbbiakban: egyezmények) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti erõforrás minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az egyezmények létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom a nemzeti erõforrás minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmények létrehozását követõen az
egyezmények szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. 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.

