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Kormányrendeletek

A Kormány 71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelete
az otthonteremtéssel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) és g) pontjában,
és a fogyasztónak nyújtott hitelrõl szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–13. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya nem terjed ki:)
„f) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja
szerinti kamattámogatott kölcsönökre, valamint”

2. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása
2. §

A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés d) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A lakásépítési támogatás akkor igényelhetõ, ha)
„d) az igénylõ a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontjában
da) 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik
fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti
biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap
megszakítás van –, és
db) szerepel az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontjában 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy
az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása;”

3. §

Az R1. 11. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
(A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következõk szerint kell igazolni:)
„n) a 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában foglaltakat a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási
szakigazgatási szervének – a biztosított kérelmére 3 munkanapon belül kiállított – igazolásával, a 3. § (1) bekezdés
d) pont db) alpont második fordulatában foglaltakat nemleges együttes adóigazolással.”

4. §

Az R1. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § Az otthonteremtéssel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 71/2012. (IV. 12.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Módr.) 2. és 3. §-ával megállapított 3. § (1) bekezdés d) pontját és 11. § (1) bekezdés
n) pontját – a Kincstár által jogerõsen elbírált esetek kivételével – a Módr. hatálybalépését megelõzõen benyújtott
kérelmek esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet elfogadja
a) az e rendelet hatálybalépését megelõzõen a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szerve
vagy az állami adóhatóság által kiállított igazolást, vagy
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b) – amennyiben az a) pont szerinti igazolás kiállítására nem került sor – a megyei kormányhivatalok
egészségbiztosítási szakigazgatási szerve által kiállított igazolást a Módr. hatálybalépését követõ 30 napon belül az
igénylõ által teljesített hiánypótlás keretében.”

3. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
5. §

Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés
3. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. fizetéskönnyítõ program: devizakölcsön alapján fennálló fizetési kötelezettség átmeneti csökkentése érdekében
a pénzügyi intézmény és az adós között létrejött olyan – futamidõ módosításnak nem minõsülõ – megállapodás,
amelynek eredményeként az adóst a hátralévõ futamidõ meghatározott idõtartamára a megállapodás megkötése
elõtt fennálló havi törlesztési kötelezettségénél kisebb havi törlesztési kötelezettség terheli;”

6. §

Az R2. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy)
„b) – az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kamattámogatás kivételével – a támogatott személy az otthonteremtési
kamattámogatás nyújtásáról szóló szerzõdésbe foglaltan kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitelcél
megvalósulását követõ egy éven belül a lakásban, lakóingatlanban lakóhelyet létesít és a hitelcél megvalósulását
követõ egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,”

7. §

Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylõ
a) a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontjától számított 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan
az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve
azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van –, és
b) a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontjában
ba) szerepel az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
bb) 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott
köztartozása.”

8. §

(1) Az R2. 7. § (2) bekezdés c) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltétele, hogy)
„c) az igénylõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy saját magának, házastársának,
élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költözõ családtagjainak – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével
– lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló
kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévõ, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy
munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs.”
(2) Az R2. 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérõen az otthonteremtési kamattámogatás akkor is igényelhetõ, ha
az igénylõnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltözõ családtagjának
a) együttesen legfeljebb 50 százalékos mértékû tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség
megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba,
b) a tulajdonában lévõ lakása lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy
c) a lakás öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvezõ bent
lakik.”
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9. §

Az R2. 14. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következõk szerint kell igazolni:)
„m) a 6. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási
szervének – a biztosított kérelmére 3 munkanapon belül kiállított – igazolásával, a 6. § (3) bekezdés b) pont
bb) alpontjában foglaltakat nemleges együttes adóigazolással.”

10. §

Az R2. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Ha az 5. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatás esetén
a) a kamattámogatás igénybevételének alapját képezõ építési munkák a 3. § (3) bekezdés szerinti idõtartamon belül
nem készülnek el,
b) az építtetõ támogatott személy az építési szándékától eláll, vagy
c) a használatbavételi engedély megszerzése elõtt a szerzõdés teljesítése más, az építtetõ támogatott személynek
felróható okból hiúsul meg,
az otthonteremtési kamattámogatást a hitelintézet visszavonja, és a támogatott személy a már igénybevett
kamattámogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt
köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja errõl a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.”

11. §

Az R2. a következõ 18/B. §-sal egészül ki:
„18/B. § Az otthonteremtéssel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 71/2012. (IV. 12.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Módr.) 7. és 9. §-ával megállapított 6. § (3) bekezdését és 14. § (1) bekezdés m) pontját
– a Kincstár által jogerõsen elbírált esetek kivételével – a Módr. hatálybalépését megelõzõen benyújtott kérelmek
esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet elfogadja
a) az e rendelet hatálybalépését megelõzõen a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szerve
vagy az állami adóhatóság által kiállított igazolást, vagy
b) – amennyiben az a) pont szerinti igazolás kiállítására nem került sor – a megyei kormányhivatalok
egészségbiztosítási szakigazgatási szerve által kiállított igazolást a Módr. hatálybalépését követõ 30 napon belül
az igénylõ által teljesített hiánypótlás keretében.”

4. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló
26/2012. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása
12. §

Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 26/2012. (III. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az R. 1. § (1) bekezdés 2., 3., 6., 8., 9., 12. pontja, a 3. § (1) bekezdés c)–e) pontja, a 3. § (2) bekezdés b)–d) pontja,
a 4. § (1) bekezdés e) pontja, a 4. § (3) bekezdése, a 4–6. alcíme, a 10. § (2) bekezdés c)–e) pontja és a 10. § (4) bekezdése
az otthonteremtéssel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet
hatálybalépését követõ napon lép hatályba.”

13. §

Hatályát veszti az R3. 6. § (3) bekezdése.

5. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését
követõ második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. § e rendelet kihirdetését követõ második napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelõ Zrt. és a bérlõ között létrejött lakásbérleti szerzõdés szerinti lakbér
mértékérõl és a lakáscseréhez történõ hozzájárulás feltételeirõl
A Kormány a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § és az 1. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk
(3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

E rendelet hatálya a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. §-a alapján a Nemzeti
Eszközkezelõ Zrt. (a továbbiakban: Nemzeti Eszközkezelõ) által megvásárolt lakóingatlanra (a továbbiakban: lakás)
terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) bérbeadó: a Nemzeti Eszközkezelõ, valamint a lakás önkormányzati tulajdonba kerülése esetén a tulajdonos
települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat),
b) bérleti szerzõdés: a Nemzeti Eszközkezelõ és a bérlõ között a lakás tekintetében megkötött határozatlan idejû
lakásbérleti szerzõdés,
c) bérlõ: a hiteladós vagy zálogkötelezett, akivel a Nemzeti Eszközkezelõ a Törvény 22. § (1) bekezdése alapján bérleti
szerzõdést köt,
d) lakbér: a bérlõ által a lakás használatáért, valamint a bérleti szerzõdésben rögzített egyéb – a bérbeadó által
biztosított – szolgáltatásért a bérbeadónak havi rendszerességgel fizetendõ díj.

3. §

(1) A lakbér összegét a bérleti szerzõdésben kell megállapítani. A lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a bérleti
szerzõdés megkötésének évében a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított forgalmi érték 1,5%-ának
az egytizenketted része.
(2) A bérbeadó a bérleti szerzõdésben megállapított lakbér összegét tárgyév március 1-jétõl évente a Központi Statisztikai
Hivatal által a honlapján közzétett elõzõ évi éves fogyasztói árindex mértékével megegyezõ mértékben növeli meg.
A lakbér összegének változását a bérbeadó évente február 28-áig írásban közli a bérlõvel.

4. §

A lakások bérleti jogának a bérlõk közötti cseréje esetén a Nemzeti Eszközkezelõ a cseréhez való bérbeadói
hozzájárulást akkor adhatja meg, ha egyik bérlõnek sem áll fenn lakbérfizetési hátraléka.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

6. §

(1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A 2. melléklet 2.2. pontjában meghatározott költségvetési szerv és 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság
esetében a központi szolgáltató igénybevétele egyedi szolgáltatási megállapodás útján történik. Az egyedi
szolgáltatási megállapodásban foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét a 2.2. pontban meghatározott
költségvetési szerv, illetve 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság biztosítja.”
(2) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 72/2012. (IV. 12.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezõen biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat
kötelezõen igénybe vevõ költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok
1. A Miniszterelnökség és a következõ minisztériumok:
a) Belügyminisztérium,
b) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,
c) Nemzeti Erõforrás Minisztérium,
d) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
e) Nemzetgazdasági Minisztérium,
f) Vidékfejlesztési Minisztérium.
2.1. A központi szolgáltatási megállapodás alapján igénybevételre kötelezett egyéb költségvetési szervek:
a) ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ,
b) Egyenlõ Bánásmód Hatóság,
c) Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság,
d) Nemzeti Közigazgatási Intézet.
2.2. Egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen finanszírozás útján igénybevételre kötelezett egyéb költségvetési
szervek és 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok:
a) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
b) Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet,
c) NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft.,
d) Nemzeti Eszközkezelõ Zrt.,
e) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelõ Központ,
f) Nemzeti Államigazgatási Központ,
g) Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal,
h) Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.,
i) Közpolitikai Kutatások Intézete.”

A Kormány 73/2012. (IV. 12.) Korm. rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások
átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjérõl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában
fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének
rendjérõl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) E rendelet alkalmazásában közbeszerzési értékhatárok alatti ellátási igényen a költségvetési törvényben
meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érõ ellátási igényt, közbeszerzési értékhatárokat elérõ vagy
meghaladó ellátási igényen valamennyi, az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérõ vagy meghaladó ellátási igényt
kell érteni.”
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2. §

Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Kedvezményezett jogosult a kijelölt fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság
ajánlatát elutasítani, ha a Központi Ellátó Szervnek hitelt érdemlõen bizonyítja, hogy az ajánlatban meghatározott
ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezõbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást – az igényben
meghatározott minimális mûszaki tartalommal és paraméterekkel, valamint teljesítési határidõvel és ajánlati
kötöttséggel azonosan vagy annál kedvezõbb módon – beszerezni.”

3. §

Az R. 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok
ellentételezésének rendjérõl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 73/2012. (IV. 12.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet
hatálybalépésekor folyamatban levõ beszerzésekre is alkalmazni kell, amennyiben a nemzeti közbeszerzési
értékhatárokat elérõ, de az uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érõ igény vonatkozásában a közbeszerzési
eljárás ezen idõpontban még nem kezdõdött meg.”

4. §

Az R. 8. §-ában és 10. § (3) bekezdésében a „vagy az államháztartás mûködési rendjérõl szóló” szövegrész helyébe
a „vagy a végrehajtásáról szóló” szöveg lép.

5. §

Az R. 3. § (1) bekezdésében az „ajánlatért” szövegrész hatályát veszti.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Határozatok Tára

A Kormány 1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozata
Magyarország 2012–2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról
A Kormány elfogadta a részére bemutatott, Magyarország 2012–2020. évre szóló külgazdasági stratégiáját (a továbbiakban:
külgazdasági stratégia), amelynek végrehajtása érdekében a következõket rendeli el:
1. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a külügyminisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy
a) a külgazdasági stratégia figyelembevételével készítsék el a kereskedõház részletes koncepcióját,
b) készítsék elõ a kereskedõház létrehozásához szükséges, a jogi, pénzügyi és költségvetési feltételeket is tartalmazó
részletes intézkedési és ütemtervet,
c) gondoskodjanak a kereskedõház megalapításáról és a kereskedõház tevékenységének megkezdésérõl.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
az a) pont tekintetében 2012. április 30.
a b) pont tekintetében 2012. május 31.
a c) pont tekintetében 2012. szeptember 1.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIMBANK) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
(MEHIB) tekintetében a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. tulajdonosi részesedésének Magyar Állam által történõ
megszerzését követõen – az e határozat közzétételének napja szerinti feladat, szervezet és engedélyezett létszám
változatlanul hagyása mellett – a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat a nemzetgazdasági miniszter
gyakorolja. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a közigazgatási és
igazságügyi minisztert, valamint a külügyminisztert, hogy a tulajdonosi részesedés megszerzéséhez, a tulajdonosi
jogok gyakorolásához szükséges jogszabály-módosításokat és szerzõdéseket készítsék elõ.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
azonnal
3. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy készítsenek elõterjesztést a kötött
segélyhitel projektek felülvizsgálatáról, értékelésérõl, és ennek ismeretében dolgozzák ki a kötött segélyhitelezés
koncepcióját.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Határidõ:
2012. április 30.
4. A Kormány a Magyarország külgazdasági stratégiájáról szóló 2288/2001. (X. 11.) Korm. határozatot, és a Magyarország
középtávú külgazdasági stratégiájáról szóló 2169/2005. (VIII. 3.) Korm. határozatot visszavonja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1110/2012. (IV. 12.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program közötti
lehatárolás felülvizsgálatáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a vidéki településeken beruházó nem mezõgazdasági mikrovállalkozások, valamint a
mezõgazdasági termékek feldolgozását (mezõgazdasági termékké) és forgalomba hozatalát célzó nem
mezõgazdasági vállalkozások forráshoz jutásának javítása érdekében kerüljön sor a Gazdaságfejlesztési Operatív
Program és a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program közötti lehatárolási szabályok felülvizsgálatára;
2. az 1. pontban meghatározott cél érdekében felhívja az érintett minisztereket, hogy az Európai Bizottság javaslatának
megfelelõen fogalmazzanak meg közös érvrendszert a lehatárolási szabályok felülvizsgálatára;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
3. úgy dönt, hogy a 2. pontban meghatározott érvrendszer alapján az érintett miniszterek az Európai Bizottság
bevonásával határozzák meg a felülvizsgálat kereteit és feltételeit;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. június 30.
4. úgy dönt, hogy az Európai Bizottsággal történõ egyeztetés függvényében az érintett miniszterek intézkedjenek arról,
hogy a vidéki településeken beruházó nem mezõgazdasági mikrovállalkozások, valamint a mezõgazdasági termékek
feldolgozását (mezõgazdasági termékké) és forgalomba hozatalát célzó nem mezõgazdasági vállalkozások számára is
elérhetõvé váljanak a Gazdaságfejlesztési Operatív Program fejlesztési forrásai.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. augusztus 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1111/2012. (IV. 12.) Korm. határozata
az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram átalakításáról
1. A Kormány – a magyarországi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése érdekében –
a) jóváhagyja, hogy az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram meghirdetésérõl szóló 1054/2010. (III. 5.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontja szerinti 50 milliárd forintos keretösszeg 100 milliárd forintra
emelkedjen, árfolyam-fedezeti kötelezettségvállalás mellett, és a Határozat 1. pontja szerinti MFB Közösségi
Közlekedésfejlesztési Hitelprogram elnevezés „MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program”-ra
(a továbbiakban: Program) változzon;
b) egyetért azzal, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB) által euróban meghatározott éven
túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan a Határozat 2. pontjában meghatározott
50 milliárd forint mértékig vállalt árfolyam-fedezeti megállapodáson túl további 50 milliárd forint mértékig
a nemzetgazdasági miniszter az MFB-vel árfolyam-fedezeti megállapodást (a továbbiakban: megállapodás)
kössön a következõ feltételekkel:
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ba)

a megállapodás a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 43. §
(3) bekezdésében meghatározott keretet terheli,
bb) az 50 milliárd forint összegû emelésre vonatkozó Program futamideje a megállapodás szempontjából 17 év
és a megállapodás e kormányhatározat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt,
hivatalos HUF/EUR devizaösszegre vonatkozik.
2. Hatályát veszti a Határozat 3. pontja.
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1112/2012. (IV. 12.) Korm. határozata
az „M0 útgyûrû építése 0+000–29+500 km szelvények között” címû nagyprojekt mûszaki
tartalmának bõvülésérõl, valamint az errõl szóló tájékoztatás Európai Bizottsághoz történõ
benyújtásának Kormány általi elrendelésérõl
A Kormány
1. elfogadja a „M0 útgyûrû építése 0+000–29+500 km szelvények között” címû nagyprojekt mûszaki tartalmának – az M0
útgyûrû M7 és M6 autópályák közötti szakaszának (3+200–10+420 kmsz. közötti) meglévõ pálya aszfaltburkolatának
megerõsítése 7,22 km hosszon tárgyú, 3 874 516 000 Ft (nettó 3 050 800 000 Ft + ÁFA) becsült költségû, a támogatási
szerzõdés megtakarítása terhére történõ finanszírozású – bõvülésére vonatkozó javaslatot,
2. elrendeli az 1. pontban szereplõ javaslatról készült tájékoztató – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség általi – Európai
Bizottsághoz történõ benyújtását, és
3. hozzájárul ahhoz, hogy a Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdés 1. pontban
foglaltaknak megfelelõ tartalmú módosításáról intézkedjen.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1113/2012. (IV. 12.) Korm. határozata
a KEOP keretében megvalósuló „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminõség-javító Program
címû, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslat jóváhagyásáról
A Kormány
1. a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3. §
f) pontjában biztosított jogkörében jóváhagyta az 1. mellékletben szereplõ a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminõség-javító Program címû – Észak-Bács-Kiskun megyében 30 település és közel 250 ezer lakos
ivóvízminõség-javítását érintõ – ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot, továbbá
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2. hozzájárul ahhoz, hogy a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse azzal
a feltétellel, hogy a támogatási szerzõdés megkötéséig a projektgazdának testületi határozattal igazolnia kell
a pályázathoz szükséges önerõ rendelkezésre állását.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1113/2012. (IV. 12.) Korm. határozathoz

Projekt neve

„Kék-víz”
Észak-BácsKiskun Megyei
Ivóvízminõség-javító
Program

Kapcsolódó
Operatív Program

Környezet és
Energia
Operatív
Program
(KEOP)

Igényelt KEOP
Nem támogatha-tó
támogatás összege
költségek (Ft)
(Ft)

Projektgazda

Teljes költség (Ft)

Támogatható
költségek (Ft)

„Kék-víz”
Észak-BácsKiskun Megyei
Ivóvízminõség-javító
Önkormányzati Társulás

9 585 787 464

9 533 388 726

52 398 738*

7 539 711 541

Nem elszámolható saját költség*: ivóvízvezeték-hálózat építésénél MNV Zrt. javára fizetendõ jóvátételi díj, amely
EU támogatás szempontjából nem támogatható költség.

A Kormány 1114/2012. (IV. 12.) Korm. határozata
a „Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítése” címû nagyprojekt
támogatásának növelésérõl
A Kormány jóváhagyja a „Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítése” címû nagyprojekt
támogatásának – a jelenlegi 303,6 Forint/Euró technikai árfolyammal számítva – nettó 1 172 795 200 Ft-tal, összesen
46 228 045 200 Ft-ra való növelését, és elrendeli a tárgyi nagyprojekt támogatási szerzõdésének módosítását.
A növekmény a projekt keretében beszerzendõ 4 db motorvonat finanszírozásához járul hozzá.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 40/2012. (IV. 12.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Katar Állam Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos
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 Katar Állam Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos
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

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

