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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 2/2012. (II. 7.) NGM rendelete
a Karrier Híd programban való részvétel további feltételeirõl, valamint a szociális hozzájárulási
adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról
Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) a megyei (fõvárosi) kormányhivatal munkaügyi központjára (a továbbiakban: munkaügyi központ),
b) az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Atvm.) 462. § (2) bekezdésében meghatározott személyre (a továbbiakban: jogosult), továbbá
c) az Atvm. 462. § (2) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítvánnyal (a továbbiakban: hatósági
bizonyítvány) rendelkezõ foglalkoztatottra (a továbbiakban: munkavállaló), valamint az Atvm.
462. § (1) bekezdésében meghatározott kifizetõre.

2. §

(1) A Karrier Híd Programban (a továbbiakban: Program) az a jogosult vehet részt,
a) akit a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központnak a lakóhelye szerint illetékes kirendeltsége
(a továbbiakban: kirendeltség) a részvételt megalapozó, az Atvm. 462. § (2) bekezdésében meghatározott
jogviszonyának fennállása alatt, a munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható
támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján közvetítést kérõként vagy
a jogviszony megszûnését követõen – feltéve, hogy a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel –
álláskeresõként nyilvántartásba vesz,
b) aki a felvételét az 1. mellékletben meghatározott „Belépési Nyilatkozat” kitöltésével és a kirendeltséghez történõ
benyújtásával 2012. március 30-ig kérelmezte.
(2) A kérelemrõl a kirendeltség dönt. A kirendeltség kizárólag abban az esetben utasíthatja el a kérelmet, ha a jogosult
nem felel meg az Atvm.-ben és az e rendeletben meghatározott feltételeknek.
(3) A Programban résztvevõ köteles a részvételi jogosultságát megalapozó feltételeket, illetve az (1) bekezdés b) pontja
szerinti kérelemben megjelölt adatokat érintõ változást annak bekövetkezésétõl számított 15 napon belül
a kirendeltségnek bejelenteni. Ha a programban résztvevõ a Program alatt keresõ tevékenységre irányuló jogviszonyt
létesít, ennek tényét legkésõbb a keresõ tevékenység megkezdését megelõzõ egy nappal bejelenti a kirendeltségnek.

3. §

(1) A Programban való részvétel megszûnik
a) a Programban résztvevõ személy bejelentésére,
b) ha a Programban résztvevõ a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtásakor nem felelt meg
az Atvm.-ben és az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
c) ha a kirendeltség a Programban résztvevõ személyt törli az álláskeresõként való nyilvántartásából,
d) ha a Programban résztvevõ személynek – a munkaügyi központ által támogatott képzés, valamint
közfoglalkoztatásban történõ részvétel kivételével – az álláskeresõként való nyilvántartása szünetel, vagy
e) ha a Programban résztvevõ személyt a kirendeltség közvetítést kérõ személyként tartja nyilván, és – az
egyszerûsített foglalkoztatás keretében történõ munkavégzés kivételével – a Program alatt keresõ tevékenységre
vonatkozó jogviszonyt létesít.
(2) A Programban történõ részvétel megszüntetését a Programban résztvevõ a 2. melléklet szerinti „Bejelentési
Nyilatkozat”-nak a kirendeltség részére történõ benyújtásával jelentheti be.
(3) A Programban történõ részvétel legkésõbb 2012. október 31-éig tart.
(4) A Programban való részvétel megszûnése az Atvm. 462. §-a szerinti adókedvezményre való jogosultságot nem érinti.
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4. §

(1) A hatósági bizonyítványt az Atvm. 462. § (2) bekezdése szerint kiváltására jogosult személy – a 3. melléklet szerinti
kérelem kitöltésével – igényelheti a kirendeltségtõl.
(2) A hatósági bizonyítványt a kirendeltség a 4. mellékletben meghatározott tartalommal és formában állítja ki.

5. §

(1) A kirendeltség a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet határozattal elutasítja, ha a hatósági bizonyítványt igénylõ
személy az Atvm. 462. § (2) bekezdése, valamint a 2. § (1) bekezdése alapján nem jogosult részt venni a Programban.
(2) A hatósági bizonyítvány kiállításának kelte azonos a hatósági bizonyítvány igénylésére rendszeresített nyomtatvány
kirendeltséghez történõ benyújtásának napjával.

6. §

(1) Ha a hatósági bizonyítvány tulajdonosának adatai megváltoztak, – kérelemre – a kirendeltség a hatósági bizonyítványt
visszavonja és újból kiállítja. A hatósági bizonyítvány elvesztését, megsemmisülését a hatósági bizonyítvány
tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésõbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három
munkanapon belül a kirendeltségnél bejelenteni. A hatósági bizonyítvány igénylésekor a hatósági bizonyítvány
elvesztésérõl vagy megsemmisülésérõl a hatósági bizonyítvány igénylésére jogosult személy nyilatkozatot tesz.
(2) Ha az új hatósági bizonyítvány igénylése a korábbi hatósági bizonyítvány eltulajdonítása következtében válik
szükségessé, a nyomozó hatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát a kirendeltséghez be kell nyújtani.
A hatósági bizonyítvány ismételt kiadásakor a hatósági bizonyítványon fel kell tüntetni az ismételt kiadás okát, és az
eredeti hatósági bizonyítvány érvénytelenségének megállapítását.
(3) Ha a hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ munkavállaló egyidejûleg több foglalkoztatási jogviszonyban is áll,
a foglalkoztatók közül az érvényesítheti a kedvezményt, aki a munkavállaló hatósági bizonyítványát a foglalkoztatás
idõtartama alatt õrzi.

7. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez

Belépési nyilatkozat
Alulírott,
név: .............................................................................................................................................................................................................................;
születési családi és utónév: ................................................................................................................................................................................;
születési hely, idõ (év, hónap, nap): .................................................................................................................................................................;
anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím: ....................................................................................................................................................;
a Karrier Híd Programról (a továbbiakban: Program) szóló tájékoztató anyagban foglaltak megismerését követõen
kérem a Programban való részvételem biztosítását.
Aláírásommal önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy hozzájárulásom írásbeli visszavonásáig, ennek hiányában
a Programban való részvételem idõtartama alatt, valamint az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítvány
érvényességének idõtartama alatt a ......................................................... Munkaügyi Központ az ezen belépési nyilatkozathoz
tartozó adatlapon szereplõ adataimat kezelje, és azokat a Program végrehajtása céljából a Nemzeti Közigazgatási
Intézet, valamint az adókedvezmény jogszerûségének megállapítása céljából a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére
hozzáférhetõvé tegye, valamint munkaerõ-piaci szolgáltatásnyújtás (munkaközvetítés, egyéb szolgáltatás) és
munkaerõpiaci képzésbe vonás esetén a munkaügyi központ kirendeltsége az általa használt szokásos eljárásokban
ezen adataimat kezelje. Fentieken kívül hozzájárulok a Program segítségével történõ elhelyezkedésemmel
kapcsolatos adatok (munkahely földrajzi elhelyezkedése, szakterület, foglalkoztatás típusa, jogviszony jellege)
személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai céllal történõ felhasználásához.
A belépési nyilatkozat aláírásával egyidejûleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény szerint írásbeli tájékoztatást kaptam arról, hogy az adatlapon megadott adataim kezelésérõl
tájékoztatást kérhetek, illetve, hogy kérhetem személyes adataim helyesbítését, valamint arról, hogy az adatkezelõ
gondoskodik az adatok biztonságáról, illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlenné tételérõl, az adatvédelmi
szabályok érvényre juttatásáról.
Tájékoztattak továbbá arról is, hogy jogaim megsértése esetén az adatkezelõ ellen az adatkezelõ székhelye vagy
a lakóhelyem szerint illetékes bírósághoz fordulhatok.
Tudomásul veszem, hogy a Programon belüli tevékenység elsõsorban információ- és munkaerõ-piaci
szolgáltatás-nyújtásra terjed ki. A Programba belépõk mint közvetítést kérõk, illetve álláskeresõk ugyanakkor igénybe
vehetik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által adható álláskeresési ellátást és képzési támogatást abban az esetben,
ha arra jogosultak a jogszabályok szerint. A Programba történõ belépés a lakóhely szerint illetékes munkaügyi központ
kirendeltségén történik. Az álláskeresõként történõ nyilvántartásba vétel, az álláskeresési ellátás megállapítása
a lakcím szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségének eljárása szerint történik.
Vállalom, hogy amennyiben elhelyezkedem, munkaerõ-piaci helyzetemben lényeges változás áll be (pl.: tartós
betegség, külföldi távollét, továbbtanulás stb.), vagy a Belépési nyilatkozatban feltüntetett adataim megváltoznak,
ezt a tényt azon a kirendeltségen jelzem, ahol a Programba történõ belépést nyilvántartásba vették.
..........................................................................., 20.................................
.............................................................................................
aláírás
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Adatlap
a Programban résztvevõ személyrõl
A kitöltésnél a válaszokat olvashatóan nyomtatottan írva szíveskedjék megadni!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utónév: ................................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ (év, hónap, nap): ................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Neme: .........................................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jel: ....................................................................................................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................................................................................................
Értesítési cím: ...........................................................................................................................................................................................................
Telefonszám (vagy ahol üzenet hagyható): .................................................................................................................................................
E-mail cím: ................................................................................................................................................................................................................
Iskolai végzettség szintje (szakképzettség megnevezése): ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Egyéb szakismeret, szakképesítés (nyelvismeret, számítógépes ismeret szintje stb.) ..................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Utolsó munkáltató megnevezése, címe: .......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Utolsó munkaköre, fõbb munkaköri feladatai: ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Utolsó munkáltató felügyeleti szervének megnevezése: ........................................................................................................................
Felmentési idõ kezdete (év, hónap, nap): .....................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.
..........................................................................., 20.................................
.............................................................................................
aláírás
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2. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez
Bejelentés
a Karrier Híd Programban való részvétel megszüntetéséhez
Alulírott,
családi és utónév: ..................................................................................................................................................................................................;
születési családi és utónév: ................................................................................................................................................................................;
születési hely, idõ (év, hónap, nap): .................................................................................................................................................................;
anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím: ....................................................................................................................................................;
adóazonosító jel: ...................................................................................................................................................................................................;
a Karrier Híd Programba való Belépési nyilatkozatban foglaltaknak megfelelõen bejelentem, hogy ....................... (dátum)
napjától munkaerõ-piaci helyzetemben változás következett be, ezért a Programban való részvételem megszûnik:
(a megfelelõt kérjük aláhúzni)
– keresõ tevékenységet folytatok
– egyéb
Dátum: ................................................................
............................................................................................
Karrier Híd Program résztvevõje

(Keresõ tevékenység létesítése esetén kérjük, töltse ki az alábbi, statisztikai célú adatlapot is)
Keresõ tevékenység létesítésének kezdete: .................................................................................................................................................
Elhelyezkedés helye: ............................................................................................................................................................................... megye
Foglalkoztató neve: ...............................................................................................................................................................................................
Foglalkoztató típusa: (a megfelelõ aláhúzandó)
mikrovállalkozás (1–9 fõ),
kisvállalkozás (10–49fõ),
középvállalkozás (50–249 fõ),
nagyvállalkozás (250 fõ felett)
Foglalkoztatási szakterület: (pl. Irodai munka, Biztosítás, Egészségügy stb.) ..................................................................................
Foglalkoztatás típusa: (a megfelelõ aláhúzandó)
részmunkaidõs
teljes munkaidõs
távmunka
Jogviszony fajtája: (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.) ............................................................................................................
Foglalkoztatás várható idõtartama: (a megfelelõ aláhúzandó
határozott (.....................................ig. dátum)
határozatlan
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3. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez
Kérelem
Hatósági bizonyítvány kiadásához
Alulírott,
családi és utónév: ..................................................................................................................................................................................................;
születési családi és utónév: ................................................................................................................................................................................;
születési hely, idõ (év, hónap, nap): .................................................................................................................................................................;
anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím: ....................................................................................................................................................;
adóazonosító jel:......................................................................................................................................................................................................;
Kérem, hogy részemre a munkáltatónak az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (1) bekezdésében meghatározott adókedvezmény igénybevételéhez szükséges
hatósági bizonyítványt kiadni szíveskedjék.
1. elsõ igénylés*
2. ismételt kiadásra vonatkozó kérelem*
*megfelelõ rész aláhúzandó
Ismételt kiadásra vonatkozó kérelem esetén az ismételt kérelem indoklása:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet 6. §-ában meghatározottak szerint becsatolt mellékletek:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Dátum: ................................................................
...................................................................................
Karrier Híd Program résztvevõje
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4. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez
Hatósági bizonyítvány
járulékkedvezmény igénybevételéhez
a Karrier Híd Programban részt vett személy részére
Hatósági bizonyítvány száma: ...........................................................................................................................................................................
családi és utónév: ..................................................................................................................................................................................................;
születési családi és utónév: ................................................................................................................................................................................;
születési hely, idõ (év, hónap, nap): .................................................................................................................................................................;
anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím: ....................................................................................................................................................;
adóazonosító jel: ...................................................................................................................................................................................................;
A járulékkedvezmény igénybevételének érvényessége:
.....................................................-tól (kiállítás dátuma max. 2012. október 31.)
.....................................................-ig (a kiállítás hónapját követõ tizenkettedik hónap utolsó napja)
A Karrier Híd Programban résztvevõ személy foglalkoztatása esetén a költségvetési szervnek nem minõsülõ
foglalkoztatónál munkaviszony keretében történõ foglalkoztatás esetén a foglalkoztató jogosult a 2011. évi
CLVI. törvény 462. § (1) bekezdésben meghatározott adókedvezményre. Az adókedvezmény a hatósági
bizonyítványon szereplõ érvényességi idõtartam alatt vehetõ igénybe.
Ismételt kiadás esetén:
A ......................... napon kiadott ........................ számú hatósági bizonyítvány .............................................. naptól érvénytelen.
A kiállítás dátuma: .................................................
...........................................................................................................
kirendeltség- és szolgáltató központ-vezetõ
/kirendeltség-vezetõ
/kiadmányozási jogkörrel rendelkezõ ügyintézõ
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A nemzeti erõforrás miniszter 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelete
a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 32. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

2. §

(1) Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék néven történeti tájként mûemléki védelemben részesítem Abaújszántó, Bekecs,
Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdõbénye, Erdõhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye,
Makkoshotyka, Mád, Mezõzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi,
Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu települések teljes kül- és belterületét. Az érintett
települések teljes kül- és belterülete e rendelet 1. mellékletében felsorolt helyrajzi számú ingatlanokat foglalja
magába.
(2) A történeti tájjá nyilvánítás célja a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj épített örökségének – beleértve
a pincerendszerét is –, természeti környezetének és hagyományos tájhasználatának megõrzése, továbbá az építészeti,
valamint egyéb környezeti, természeti értékek fenntartható használatának biztosítása.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 4/2012. (II. 7.) VM rendelete
a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program
Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának
igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet
módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

(1) A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló
29/2010. (III. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet] 1. § 5. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(1. § E rendelet alkalmazásában:)
„5. elismert tevékenység: a termelõ által saját nevében, saját gazdaságában és saját kockázatára folytatott
a) bármely mezõgazdasági, erdészeti, halászati, valamint
b) a jogosult településen folytatott és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében
meghatározott vidékfejlesztési tevékenység végzése;”
(2) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 1. § 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1. § E rendelet alkalmazásában:)
„7. gyümölcs referenciaterület: az a hektárban megállapított terület,
a) amelynek alapján a gyümölcstermelõ részére az 1. melléklet szerinti hasznosítási kódok szerint megjelölt és
minimális hektáronkénti tõszámú gyümölcs ültetvény terület után az R. szerinti támogatás megállapításra került,
b) az a) alpont szerint megjelölt egyes ültetvények esetében a gyümölcsfák hektáronkénti tõszáma minden megjelölt
parcella esetében 2009. december 31-én elérte vagy meghaladta az 1. melléklet szerinti mértéket, és
c) a b) alpont szerint megjelölt egyes ültetvények életkora 2009. december 31-én a telepítéstõl számított 15 évnél
nem idõsebb;”

2. §

A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A szerkezetátalakítási programban – az õt megilletõ referenciaterület mértékéig – csak az a termelõ vehet
részt, aki, vagy amely 2010. május 15-ig részvételi szándékáról az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján
közzétett nyomtatványon errõl írásban nyilatkozik.
(2) A 2012–2013. támogatási évek vonatkozásában a szerkezetátalakítási programban az (1) bekezdésben
meghatározott termelõkön túl részt vehet azon zöldség-, illetve gyümölcstermelõ – az õt megilletõ referenciaterület
mértékéig – aki, vagy amely 2012. május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelemben nyilatkozik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyomtatványon a termelõnek a személyi azonosításához szükséges adatokon túl
meg kell jelölnie, hogy hány hektár és milyen típusú várható referenciaterület figyelembevételével, mely településen,
milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja
a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit.
(4) Az 1. mellékletben felsorolt gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület megállapításánál figyelembe
vehetõ minimális hektáronkénti tõszámot, valamint az ültetvény életkorát a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH) igazolja, amelyet az (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2012. évben újonnan belépõ zöldség-, gyümölcstermelõk
vonatkozásában, az 1. mellékletben felsorolt gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület megállapításánál
figyelembe vehetõ minimális hektáronkénti tõszámot, valamint az ültetvény életkorát a MgSzH a Mezõgazdasági
Parcellaazonosító Rendszerben tárolt adatok alapján a 2009. december 31-én fennállt állapotnak megfelelõen
igazolja, amelyet a (2) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell.
(6) Amennyiben a (4) és (5) bekezdés szerinti igazolás az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtásakor még
nem állt a termelõ rendelkezésére, akkor arról kell nyilatkoznia, hogy az eljárást megindította. Ebben az esetben
az igazolást az MgSzH a termelõn kívül az MVH-nak is megküldi.
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(7) Az MVH a szerkezetátalakítási program hatálya alá tartozó referenciaterületek körét a termelõ 2009. évi egységes
területalapú (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásra (top up) való jogosultsága jogerõs
megállapítását követõen és annak alapján a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglaltaktól eltérõen is
megállapíthatja azzal, hogy a termelõ szerkezetátalakítási program hatálya alá tartozó referenciaterülete nem lehet
nagyobb, mint amit a termelõ (3) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatában megjelölt.
(8) A szerkezetátalakítási programban részt vehet az a termelõ is, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy
adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.”
3. §

A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevõ termelõ a támogatási idõszak teljes idõtartama alatt az
aktiválással érintett évek vonatkozásában köteles:
a) naptári évente a jogosult településen található, és az õt megilletõ támogatási jogosultságok számával megegyezõ,
hektárban megállapított területnagyság figyelembevételével az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú
támogatást igénybe venni,
b) 2011-tõl kezdõdõen évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben mely településen,
milyen elismert tevékenységet kíván folytatni,
c) az elismert tevékenység keretében
ca) Virginia, Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra,
cb) zöldség, gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra
elismert élõmunka ráfordítást biztosítani,
d) támogatási jogosultságonként évente elismert tevékenységbõl származó legalább 300 000 forint árbevételt
teljesíteni, és
e) 2011-tõl kezdõdõen évente február 15-ig, az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon
a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni a c)–d) pontban foglalt feltételeknek a megelõzõ naptári
év alatti teljesítésérõl, valamint arról, hogy élõmunka ráfordítási kötelezettségét a jogosult településen történõ
munkavégzéssel teljesítette.
(2) Ha a termelõt megilletõ támogatási jogosultságot töredék hektár figyelembevételével állapították meg, akkor
az (1) bekezdés c)–d) pontjában foglalt éves kötelezettségeket is arányosan csökkentve kell teljesíteni.
(3) A természetes személy
a) Virginia, Burley dohánytermelõ esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása egyben az
(1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti évenkénti összesen és legfeljebb 1000 munkaóra,
b) zöldség-, valamint gyümölcstermelõ esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása minden
további munkajogi bizonylat nélkül egyben az (1) bekezdés c) pont cb) pontja szerinti évenkénti összesen és legfeljebb
700 munkaóra
elismert tevékenység keretében végzett élõ munka ráfordítás igazolásának is minõsül.
(4) Amennyiben a természetes személy a járulékokat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj. törvény)
alapján
a) legalább a Tbj. törvény 4. § s) pontjában meghatározott minimálbérrel (a továbbiakban: minimálbér) megegyezõ
bevétel után fizette meg, így az teljes munkaidõben történõ foglalkoztatásnak minõsül,
b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élõmunka ráfordítás
arányosan csökken.
(5) Amennyiben a természetes személy a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen egészségügyi hozzájárulás fizetésére
kötelezett és az egészségügyi hozzájárulást az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény alapján
a) legalább a minimálbérrel megegyezõ bevétel után fizette meg, az teljes munkaidõben történõ foglalkoztatásnak
minõsül,
b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, az elismert élõmunka ráfordítás
arányosan csökken.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti közterhek megfizetését pénzügyi bizonylatokkal szükséges igazolni.
(7) A (3) bekezdés szerinti esetben, a támogatási jogosultságonként elvárt évenkénti legalább 300 000 forintnál
kisebb árbevétel esetében, az elismert tevékenység keretében végzett élõ munka ráfordítást arányosan kell
figyelembe venni.
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(8) Amennyiben a programba bejelentkezett termelõ, a szerkezetátalakítási program teljesítésének az egyik feltételét
jelentõ elismert élõmunka ráfordítást részben vagy egészben munkaerõ kölcsönzés igénybevételével kívánja
teljesíteni, köteles a munkaerõ kölcsönzésrõl szóló szerzõdésben foglalt munkavégzés után fizetendõ közterhek
megfizetését okiratokkal igazolni és az ellenõrzés alkalmával azt bemutatni.
(9) A termelõ az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére szóló érvényes
pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó szabályoknak
megfelelõ ideig megõrizni, és az ellenõrzés alkalmával azt bemutatni. Ha a termelõ az ellenõrzéskor a teljesítésként
vállalt teljes összegrõl szóló pénzforgalmi bizonylatokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények
szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a termelõ, a pénzforgalmi bizonylatokkal igazolandó érintett év
vonatkozásában az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételt nem teljesítette.
(10) Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján megfizetett napi közteher csak azon órák tekintetében
vehetõ figyelembe a rendelet 4. §-a szempontjából, amelyeket ténylegesen teljesítettek és igazoltak.”
4. §

(1) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 6. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt elismert tevékenységbõl származó árbevétel, mint feltétel nem
vagy csak részleges teljesítése esetén, a 2012. évtõl kezdõdõen az MVH a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kéréseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvényben foglaltak szerint nem teljesítési bírságot szab ki, az alábbiak szerint:
a) a zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási programban való részvétel esetében, az elmaradt árbevétel összegének
430 forintos egységértékeiként 1 euró,
b) a dohány szerkezetátalakítási programban való részvétel esetében, az elmaradt árbevétel összegének 75 forintos
egységértékeiként 1 euró.”
(2) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) és (1a) bekezdésben foglalt szankciók egyidejûleg összevontan nem alkalmazhatóak, közülük a magasabb
összegû bírság alkalmazandó.”

5. §

A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételét szolgáló 2010. évi egységes kérelem, a programba
újonnan belépõ zöldség-, gyümölcstermelõk esetében a 2012. évi egységes kérelem benyújtása, valamint a 3. § (1) és
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat egyben az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (14) pontja, valamint
a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására, valamint
e jogosultság alapján történõ kifizetésre vonatkozó kérelemnek minõsül.”

6. §

A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 9. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A programba újonnan belépõ zöldség-, gyümölcstermelõket megilletõ zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási
támogatási jogosultságot az MVH a termelõ által 2012-ben benyújtott egységes kérelem, valamint a 3. §
(2) bekezdésben foglalt nyilatkozata alapján külön-külön állapítja meg.”

7. §

A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A zöldség, gyümölcs támogatási jogosultságok egységértékét a (5) és (7) bekezdésben foglaltakra
figyelemmel külön zöldségre és gyümölcsre, euróban, termelõnként kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt egységértékhez kapcsolódó zöldség és gyümölcs terület megállapításához figyelembe
veendõ egyrészrõl a 2010-ben bejelentkezett termelõ vonatkozásában a 2012. június 9. napján tulajdonában lévõ
jogosultságok számával megegyezõ hektár számú földterület, vagy a 2012. évi megállapított SAPS területei közül
az alacsonyabb, továbbá a 2012. évben újonnan bejelentkezett termelõ esetében a jogosult referenciaterülete és
a 2012. évben megállapított SAPS területe közül az alacsonyabb.
(3) A Virginia és Burley támogatási jogosultságok egységértékét a (6) és (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel
külön-külön, euróban, termelõnként a 12. §-ban szereplõ keretösszeg és a (4) bekezdésben foglalt terület
hányadosaként kell megállapítani.
(4) A (3) bekezdésben foglalt egységértékhez kapcsolódó Burley és Virginia dohány terület megállapításához
figyelembe veendõ a 2010-ben bejelentkezett termelõ vonatkozásában a 2012. június 9. napján tulajdonában lévõ
jogosultságok számával megegyezõ hektár számú földterület, vagy a 2012. évi megállapított SAPS területei közül
az alacsonyabb.
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(5) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásakor a zöldség szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének
megállapításához a gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékét 0,636-del kell szorozni.
(6) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásakor a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság
egységértékének megállapításához a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékét
0,897-del kell szorozni.
(7) A gyümölcs és Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékét a 2. melléklet szerinti
képlet alapján kell meghatározni.
(8) A támogatási jogosultság egységértéke utáni kifizetés a közösségi jogi aktusban meghatározott esetben és
jogszabályban meghatározottak szerint csökkenthetõ.”
8. §

A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § A Virginia, a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság darabszámának és egységértékének
megállapításakor
a) a 2010. és 2011. támogatási évek vonatkozásában legfeljebb 5858 hektár és 22,1262 millió euró vehetõ figyelembe,
b) a 2012. és 2013. támogatási évek vonatkozásában legfeljebb 5858 hektár és 24,2 millió euró vehetõ figyelembe.”

9. §

A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A termelõ a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatást az õt megilletõ támogatási jogosultságok
aktiválásával veheti igénybe. E rendelkezés alkalmazásában a támogatási jogosultság aktiválásának a jogosult
településen található, a támogatási jogosultság darabszámának megfelelõ hektárszámú mezõgazdasági földterület
használata alapján egységes területalapú támogatás igénybevétele minõsül.
(2) Amennyiben a termelõ a jogosult területen az õt megilletõ támogatási jogosultságok darabszámának megfelelõ
hektárszámnál kisebb terület alapján vesz igénybe egységes területalapú támogatást, azt úgy kell tekinteni, hogy
a termelõ a tárgyév január 1-jével az érintett rész vonatkozásában a jogszabály erejénél fogva véglegesen és
visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.
(3) A termelõ az õt megilletõ különleges támogatást 2011-tõl kezdõdõen az egységes kérelemben tett nyilatkozatával
veheti igénybe, amennyiben erre vonatkozó nyilatkozatot a 2012. évtõl kezdõdõen nem tesz, azt úgy kell tekinteni,
hogy az adott évtõl kezdõdõen a termelõ az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett
a szerkezetátalakítási programból.
(4) A (2) bekezdés vonatkozásában a termelõ e rendelet szerinti alacsonyabb értékû jogosultsága értendõ.”

10. §

(1) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási jogosultság – közösségi jogi aktus vagy közösségi jogi aktus alapján kiadott jogszabály eltérõ
rendelkezése hiányában – a 13. § (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek teljesítése esetén a támogatási
idõszakban egységértékének megfelelõ összegben területalapú támogatásként különleges támogatás
igénybevételére jogosít, figyelemmel a 16. §-ban foglaltakra.”
(2) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az MVH a (3) bekezdés szerinti támogatásról döntést hoz.”

11. §

A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A zöldség-, gyümölcstermelõ az átruházás évében aktivált területhez kapcsolódó szerkezetátalakítási
támogatási jogosultságát
a) részben, vagy egészben kizárólag a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett bármely zöldség-,
gyümölcstermelõre, vagy
b) kizárólag a gazdaság átadási támogatást igénybe vevõ termelõ által bármely, a gazdaságot átvevõ személyre
ruházhatja át.
(2) A Virginia, a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság
a) részben, vagy egészben kizárólag szerkezetátalakítási programba bejelentkezett Virginia, Burley dohánytermelõre,
vagy
b) kizárólag a gazdaság átadási támogatást igénybe vevõ termelõ által bármely, a gazdaságot átvevõ személyre
ruházható át.
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(3) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásban történõ átvezetés iránti
kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez
csatolni szükséges az átruházás tényét igazoló közokiratot vagy teljes bizonyító erejû magánokiratot.
(4) A rendelet alkalmazásában a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelõnek kell tekinteni
a) az örököst vagy az örökösöket,
b) az egyéni vállalkozó által a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság vagyoni hozzájárulásként történõi
bevitelével alapított egyéni céget,
c) a nem természetes személy termelõ szervezeti átalakulása miatti jogutódot, valamint
d) azt a személyt, akire vagy amelyre gazdaságátadási támogatást igénybevevõ a gazdaságot, annak részeként
a támogatási jogosultságot átruházta.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetekben a termelõ összes támogatási jogosultsága
csak együttesen ruházható át, nem természetes személy termelõ szervezeti átalakulása esetén csak együttesen
szállhat át a jogutódra.
(6) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság tárgyév január 1-jei határidõvel hatályos átruházása alapján
az átírási kérelmet kizárólag a március 1. és április 1. közötti idõszakban lehet benyújtani az e §-ban foglaltak
figyelembevétele mellett.
(7) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházása esetén az átvevõ általi teljesítés megállapításánál
figyelembe kell venni az átadó által az átruházás benyújtási idõpontjáig teljesített és igazolt árbevételre, valamint
foglalkoztatásra vonatkozó szerkezetátalakítási programban elõírt feltéteket.
(8) Öröklés és jogutódlás esetén az átírási kérelmet az örökös vagy a jogutód az MVH által rendszeresített
nyomtatványon is benyújthatja. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben haszonélvezeti jog kerül megállapításra,
az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átírási kérelmet.
(9) A kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó jogerõs döntés másolatát, amely rendelkezik
a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási
támogatási jogosultság alapján járó támogatásról. Kiválásos jogutódlás esetén csatolni kell a szétválási szerzõdést,
amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén
a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.
(10) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság (1) bekezdés a) pontjában, vagy a (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott módon történõ átruházása esetén a termelõ az átruházást követõen legfeljebb a megmaradt
szerkezetátalakítási jogosultság mértékének megfelelõ nagyságú területet aktiválhat a szerkezetátalakítási program
hátralévõ támogatási idõszakában.
(11) Amennyiben a termelõ az összes, a tulajdonában lévõ jogosultságot átruházza, abban az esetben
a szerkezetátalakítási program hátralévõ támogatási idõszakában nem jogosult támogatási jogosultság aktiválására.
(12) A (10) és (11) bekezdésében foglaltak alól kivételt képez, ha az átruházást követõen öröklés vagy jogutódlás útján,
vagy gazdaságátadási támogatási igénybe vevõ termelõtõl átruházás útján kerül a termelõ a tulajdonába
a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság.”
12. §

A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. §

(1) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésében az „igazolni” szövegrész helyébe az „a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen igazolni” szöveg lép.
(2) A 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 9. § (5) és (7) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3), valamint
(3a) bekezdés” szöveg lép.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 4/2012. (II. 7.) VM rendelethez
„2. melléklet a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

A gyümölcs és a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének
kiszámítása
1. TÁMgy = 9 000 000 Euró/(TERz × 0,636 + TERgy)
ahol:
TÁMgy:
a gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértéke
TERz:
a zöldség szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok a 10. § (2) bekezdése alapján megállapított
összes területe
TERgy:
a gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok a 10. § (2) bekezdése alapján megállapított
összes területe
2. TÁMv = 24,200,000 Euró/(TERb × 0,897 + TERv)
ahol:
TÁMv:
a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértéke
TERb:
a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok a 10. § (4) bekezdése alapján megállapított
összes területe
TERv:
a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok a 10. § (4) bekezdése alapján megállapított
összes területe”
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 30/2012. (II. 7.) KE határozata
bírák kinevezésérõl és felmentésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 90. §-a alapján, az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára
lemondására tekintettel
dr. Gálné dr. Gulyás Edinát
2012. március 22-ei hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
dr. Bagyula Liliána Zsanettet,
dr. Bögös Fruzsinát és
dr. Kiss Anitát
2012. február 1. napjától határozatlan idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. január 24.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00249/2012.

A köztársasági elnök 31/2012. (II. 7.) KE határozata
bírák kinevezésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára
dr. Asbóth Balázst,
dr. Berényi Józsefet,
dr. Deák Etelkát,
dr. Grácz Zsuzsannát és
dr. Kádár Mercédesz Zsuzsannát
2012. február 1. napjától 2015. január 31. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2012. január 24.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00290/2012.
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A köztársasági elnök 32/2012. (II. 7.) KE határozata
államtitkári kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára
Kovács Pált 2012. február 1-jei hatállyal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2012. január 26.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. január 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/00453/2012.

A köztársasági elnök 33/2012. (II. 7.) KE határozata
az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elnökének kinevezésérõl
Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 35. § (1) bekezdése
alapján, a miniszterelnök javaslatára dr. Honecz Ágnest 2012. január 1. napjától kilenc évig terjedõ idõtartamra
az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elnökévé kinevezem.
Budapest, 2011. december 30.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. december 30.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/07015/2011.
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A köztársasági elnök 34/2012. (II. 7.) KE határozata
szolgálati nyugállományba helyezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 56. § (2) bekezdés c) pontja alapján a belügyminiszter elõterjesztésére
Balajti László altábornagy hivatásos szolgálati viszonyát 2012. január 30-ai hatállyal felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2012. január 26.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. január 27.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/00443/2012.

A köztársasági elnök 35/2012. (II. 7.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
A Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme és Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Éremmel
kitüntetések alapításáról szóló 23/2012. (I. 16.) KE határozat 3. pontjában foglaltak alapján
több mint három évtizedes élsportolói munkásságáért, a sakk népszerûsítéséért és az ifjúság körében végzett
önzetlen, áldozatos tevékenysége elismeréseként
Sinka Brigitta sakkmesternek a
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2012. február 2.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök
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A miniszterelnök 15/2012. (II. 7.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti nukleáris energia békés célú
felhasználásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti nukleáris energia békés célú
felhasználásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követõen
a megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 16/2012. (II. 7.) ME határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjainak megbízásáról
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján – a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelõs miniszter közös javaslatára –
dr. Szolcsányi Jánost, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusát, az MTA r. tagját – hároméves idõtartamra – és
dr. Németh Tamás professzort, az MTA r. tagját, a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárát – újabb hároméves
idõtartamra –
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága alelnöki teendõinek ellátásával, 2012. február 1-jei
hatállyal megbízom.
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.

